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  :Chordata Phylumشعبة الحبليات 

 Animalالتي تنتمي الى المملكة الحيوانية  الحيوانات الفقرية تضم شعبة الحبليات

Kingdom   و هي اللبائن والطيور والزواحف والبرمائيات واالسماك الغضروفية ودائرية الفم

وغيرها التي تعيش في البيئات المختلفة اي في اليابسة والماء والهواء ،با الضافة الى الحبليات 

التي تعيش راكدة في  Branchiostomaح يوالرم Cionaكالسيونا  protochordataاالولية 

  لبحرية غالبا.قاع السواحل ا

    General characteristicsالمميزات العامة 

  تمتاز الحبليات بما يلي:

  جانبية التناظر فيناظر احد جانبي الجسم الجانب االخر. -١

 ).ectoderm –mesoderm  -endodermالجرثومية (ثالثية الطبقات  -٢

فيما بعد (  موجودًا في بعض مراحل تاريخ الحياة notochordيكون الحبل الظهري  -٣

  .)يسمى عمود فقري

 .القسم االمامي منة ليكون الدماغ الحبل العصبي ظهري الموقع ويتضخم -٤

 .وقد ال يكون موجوداً  anusخلف منطقة الشرج  tailيمتد الذنب  -٥



 

 

القلب بطني الموقع مع وجود اوعية دموية ظهرية وبطنية كما ان جهاز الدوران من النوع  -٦

 .blood closedالمغلق 

 Clefts visceralذو شقوق غلصمية او احشائية  pharynxاثناء النمو بلعوم  لجميعها -٧

or gill  واقواس احشائية او غلصميةarches visceral or gill  توجد في فترة معينة من حياة

  .او توجد طوال فترة حياة الحيوان الحيون وتختفي في مراحل اخرى

التي معناها حبل  Chordaمشتقة من كلمة التينية هي  Chordataكلمة  ):١مالحظة (

chord.  

   Classification of chordateتصنيف الحبليات 

  :ات سابقا الى اربع شعب ثانوية هيتصنف الحبلي

      Subphylum: Hemichordateشعبة نصفية الحبل الثانوية ٍ  -١

  .     Subphylum : Urochordataشعبة ذيلية الحبل الثانوية  -٢

  . Subphylum: Cephalochordataشعبة راسية  الحبل الثانوية  -٣

  .   Subphylum: Vertebrata or Craniataشعبة الفقاريات او القحفيات الثانوية   -٤

ان شعبة نصفية الحبل الثانوية تعتبر حاليا من قبل كثير من علماء الحيوان كشعبة 

 Phylum: Hemichordataالفقرية باسم شعبة نصفية الحبل مستقلة من شعب الحيوانات ال

كما حيث ان حبلها الظهري غير مماثل للحبل الظهري في افراد الشعب الحبلية الثانوية االخرى 

ثالث شعب  ان افرادها تحمل كثير من مزايا الالفقريات ا وعلى هذا فشعبة الحبليات تصنف  الى

  ثانوية هي االتية:



 

 

  . Ciona مثل السيونا Subphylum: Urochordataلحبل الثانوية شعبة ذيلية ا -١

  مثل الرميح Subphylum: Cephaloehordataشعبة راسية الحبل الثانوية    -٢

 Branchiostoma.  

   Protochordataتسمى شعبة ذيلية الحبل الثانوية وراسية الحبل الثانوية باسم الحبليات االولية 

    Subphylum: Vertebrata or craniataشعبة الفقاريات او القحفيات الثانوية  -٣

  تصنيف الفقاريات او القحفيات:

Subphylum: Vertebrata or Craniata   

  :حفيات الثانوية الى مجموعتين هماتصنف شعبة الفقاريات او الق

   Superclass: Agnathaفوق صنف االفكيات  -١

حيوانات فقرية شبيه باالسماك اال انها عديمة الفكوك وتصنف الى تضم هذه المجموعة 

  عدد من االصناف منها ما يلي:

                                           lamprey: الحبلكي (الالمبري) مثال ،    class: Cyclostomataصنف دائرية الفم 

   Superclass : Gnathostomataفوق صنف الفكيات  -٢

  االصناف االتية:وتشمل 

    dog fishكلب البحر  مثال: ، Class: Chondrichthyes  صنف االسماك الغضروفية  -أ

   Boltiمثال :البلطي  ، Class : Osteichthyes صنف االسماك العظمية  -ب

  Bufo regularisمثال :الضفدعة الرقطاء  ، Class: Amphibia صنف البرمائيات  - ج



 

 

    Lizardمثال :الدفان الكبير  ،Class: Reptilia  صنف الزواحف  -د

   Domestic pigeonمثال: الحمامة المنزلية  Class: Aves صنف الطيور  - هـ 

  Rabbitاالرنب  مثال: Class : Memmalia صنف الثديات  -و

 


