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Phylum: Arthropodaشعبة المفصلیات 

م وھو اقدأویعني podaویعني مفصلي وArthroیتكون من مقطعین Arthropodaمصطلح
والعنكبوتیات Hexaopodaمصطلح یطلق على القشریات وسداسیة االقدام (الحشرات) 

Arachnidia ممیزة ھي الراسمجتمعة. یتكون الجسم في مفصلیة االرجل من ثالثة مناطقhead
ویكونان دة أو أكثر ححلقة صدریة وا، قد یندمج الراس مع abdomenوالبطنthoraxوالصدر

. cephalothoraxالمنطقة الراسیة الصدریة
وتكل في مفصلیة االرجل یتكون من طبقة سمیكة صلبة قویة كایتینیة مكونة بذلك ھیكل یالك

من النوع المفتوح یحوي فسحأ وجیوب دمویة، االبراز یتم الدوران . جھازexoskeletonخارجي
او غدد Coxal glandsاو غدد حرقفیةMalpighian tubesبواسطة انابیب مالبیجي

الھضمیة كاملة ومزودة بغدد ھاضمة. افراد مفصلیة االرجل ثنائیة . القناة green glandsخضراء
الناث بسھولة، االخصاب داخلي عادة، النمو غیر مباشر یمرالمسكن عادة، یمكن تمییز الذكور عن ا

ضم ھذه الرتبة عدة اصناف وھي: عادة بمراحل یرقیة. ت

Subphylum: Crustaceaالقشریات شعبة تحت 

Branchiopodaغلصمیة االقدام 
Artemiaروبیان المالح (ارتیمیا) 

المالحة التي تزید ملوحتھا عن ملوحة ماء البحرقشریات حمراء اللون تعیش في المیاه والبرك 
یتمیز الذكر عن االنثى بان الالمس الثاني یتضخم كعضو لالمساك. تحمل االناث البیوض في احیانأ، 

مستودع بطني عریض، تمتلك البیوض قشرة سمیكة تمكنھا من البقاء حیة حتى في قیعان البرك 
الجافة لمدة طویلة. 

ملم15ات المتغذیة على الھائمات الحیوانیة، طولھا یالسماك الزینة والالفقرغذاء مھم تعتبر 
compound eyesتوجد عینان مركبتانالرأس والصدر والبطن، تقریبأ، یتكون الجسم من 

وخمسة أزواج من اللواحق الرأسیة ھي زوج محمولتان على ساق وعین ثالثة بسیطة وسطیة وجالسة
وتكون االخیرة متحورة في الذكور antennaeوزوج من اللوامس antennulesمن اللویمسات 

والفكوك المساعدة Mandiblesالى ماسكتین كبیرتین قویتین مكونة من قطعتین وزوج من الفكوك 
Maxillaeكاتیالفكوزوج منMaxillules. الصدرthorax 11حلقة تحمل 12یتكون من

الفتحة 12وتحمل الحلقة phyllopodiaزوج من لواحق تشبھ الورقة أو مایعرف باالرجل الورقیة 
بینما تندمجان حول الفتحة جماع التناسلیة وزوج من اللواحق المتحورة في الذكر الى عضوي 

غالبأ ما تندمج telsonحلقات والبطن رشیقة تتكون من ستةالتناسلیة لتكونا كیس بیوض في االنثى.
وكذلك تحمل المخرج.caudal ramiمع الحلقة االخیرة وتحمل مفرقین ذنبین 
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Artemia

Artemiaمرحلة یرقیة                                            ذكر 

Copepodaاالقداممجذافیات
االقدام بحریة والقلیل منھا تعیش في المیاه العذبة، االنواع البحریة تدخل ضمن اغلب مجذافیة

ھم من السالسل الغذائیة الھائمات الحیوانیة التي تتغذى على الھائمات النباتیة والتي تعتبر جزء م
ة عدمجذافیات االقدام قشریات صغیرة جدأ یتراوح طولھا من اقل من واحد ملمتر طوال الى البحریة.

ملمترات، بینما تكون االنواع الطفیلیة اكبر حجما. بالرغم من ان اغلب مجذافیة االقدام ذات لون 
والبنفسجي واالزرق واالسود. الجسم شاحب و شفاف اال ان بعضھا یكون ملون بالوان مثل البرتقالي 

التي تشكل في مجذافیات االقدام حرة المعیشة عادة قصیر واسطواني، الجذع یتكون من عدة قطع 
الصدر والبطن. 
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Cyclopsسایكلوبس 
وھو عبارة عن cephalothoraxالجسم كمثري الشكل، تتالف من المنطقة الراسیة الصدریة

عین بسیطة في مقدمتھا الصدریة تحمل المنطقة الراسیة الراس وتندمج معھ حلقتین صدریتین
الماءفينفسھلدفعالحیوانیستخدمھاالطویلةاللویمساتمنزوج، وخمسة ازواج من اللواحق

، اما .فكیةوأقداممساعدةوفكوكوفكوكantennaeوالمسینلالمساككعضوالذكرویستخدمھا
ق. حالمنطقة الصدریة فتحتوي ستة ازواج من اللوا

حة التناسلیة تتقعان على جانبي الفegg sacsتتمیز االنثى عن الذكر بوجود كیسا بیوض
caudalبفرعیین ذنبیینالذي ینتھي telsonاالنثویة، اما المنطقة البطنیة فتتالف من ثالثة حلقات و

rami .

Cyclopsانثى

Branchiuraغلصمیة االذناب
Argulusقمل االسماك

حیوانات ذات اجسام تعیش افراده متطفلة على االسماك، fish liceیعرف قمل االسماك
بینیوجدمفردةعینبینھماتقعcompound eyesمضغوطة ظھریأ بطنیأ، تمتلك عینین مركبتین

الجلدمخترقاالسماكحراشفتحتالطفیليیغرزهومجوفةكبیرةلسعأبرةأوخطمالثالثالعیون
تقع suckersالمحاجموزوجان من الجسمیة االنسجةوسوائلالدمعلىالتغذيمنیتمكنوبذلك

تقع امام العیون واربعة ازواج من االرجل، المنطقة البطنیة صغیرة وغیر مقسمة الى حلقات. 
أعضاء التناسل وأعضاء التنفس في الذنب.
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Argulus

Amphibalanusالبحرحشف
جوزة البلوط، الصدفة تتكون من ستة أو برنقیلrock barnaclesیعرف كذلك برنقیل الصخور 

carinumوصفیحة جؤحؤیةroustrum(الخطمیة)صفائح محیطیة وھي الصفیحة المنقاریة
(carina)فة على غطاء متحرك یتكون من یة. تحتوي فتحة الصدبوزوجین من الصفائح الجان

.وصفیحتین درعیتینTergaظھریة صفائح
، مصاریع الصدفة وحادة تمیل الى البیاض مع أخادید ارجوانیةصدفة القشري ذات نھایات مستدقة 

صفراء باھتة الى بیضاء، یمتلك ھذا البرنقیل شكل عرضھ أقل من طولھ وینتشر على طول المیاه 
غطي الصخور. حظیت البرنقیالت باھتمام عدد كبیر من الباحثین كونھا تشكل خطر على یالساحلیة 

تولید الطاقة الكھربائیة وذلك لقدرتھا على االلتصاق أجھزة ومحطات االقتصاد الوطني لتأثیرھا على 
على معظم االجسام المائیة الغاطسة والمغمورة ومعظم النباتات.

Amphibalanus
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Chilopodaمحیطیة االقدام
Scolopendraأم أربع وأربعین 

منطقتین ھما الراس الذي یتكون من الجسم مضغوط من الناحیتین الظھریة والبطنیة ویتمیز الى 
ربعةأمنمكونةمنھاكل، یحمل الراس زوج من العیون رأسيست حلقات ملتحمة یعلوھا درع

الحلقةعلىantennaeالالمسانیقع .اللوامسقاعدتيمنقریبةالجانبینعلىتقعبسیطةعیون
تتشابھحلقة 22الطویل الذي یتكون مننطقة الثانیة من الجسم ھي الجذع م، الطویالن وھما الثانیة

22-2الحلقاتمنحلقةكلوتحملmaxillipedsفكیینقدمیناالولىالحلقةتحملتقریبأ،جمیعھا
عدا الزوج االخیر الذي یكون اطول من بقیة االرجل.المتشابھةالمشيأرجلمنزوج

Scolopendra


