
Lecture 3: Planaria and Fasciola  



هي   Flatwormالديدان المفلطحة 

أدنى الحيوانات ثالثية الطبقات ، 

وأول حيوانات تظهر بها أعضاء 

واجهزة عضوية مميزة ، أي أول 

مجموعة تظهر مستوى األجهزة 

وتضم هذه . العضوية في التعضي 

الشعبة مجموعة من الحيوانات 

المائية الحرة كالتربالريا وحيوانات 

متطفلة مثل ديدان التريماتودا  

.والديدان الشريطية   

 شعبة الديدان المفلطحة

 Phylum Platyhelminthes 



 الوضع التصنيفي

 

Kingdom: Animalia 

Subkingdom: metazoa 

Phylum: Platyhelminthes 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Animal
http://en.wikipedia.org/wiki/Eumetazoa


 الصفات العامة : 

حيوانات حرة أو طفيلية المعيشة. 

 أجسامها مفلطحة في االتجاه الظهرى البطنى ومتماثلة الجانبين. 

 عضالت الجسم فيها جيدة التكوين وتساهم في تكوين جدار الجسم. 

  الجهاز الهضمى ان وجد فهو بسيط وله فتحة واحدة هي فتحة الفم. 

 االخراجى يتكون من وحدات أساسية تعرف بالخاليا اللهبية تتصل مع الجهاز

 .بعضها بقنوات اخراجية دقيقة تؤدى إلى الخارج عن طريق الفتحة االخراجية

 ليس لها جهاز تنفسى أو دورى. 

  باالضافة للشبكة العصبية المنتشرة ، لهذه الحيوانات جهاز عصبى مركزى

يتكون من زوج من العقد المخية توجد في الجزء األمامى من الجسم وتتصل 

بزوج إلى ثالثة أزواج من الحبال العصبية الطولية التي تصل بينها أحياناً 

 .وصالت مستعرضة

ديدان هذه الشعبة خناثغالبية    



:إلى ثالث طوائف هيتصنف   

 Class Turbellariaطائفة تيربالريا 

 

  Class Trematodaطائفة تريماتودا 

 

 Class Cestodaطائفة سستودا 



 تصنيفها

 طائفة التربالريا

 

: مميزاتها   

 (للحركة) أجسامها لينه مغطاة بأهداب   

 .الجسم غيرمقسم إلى قطع   

 ال تمتلك ممصات أو خطاطيف 

.البالناريا : من أمثلتها   

 

 جميع أفرادها حرة المعيشة 

( اليابسة+ الماء المالح + الماء العذب )   

التريماتوداطائفة   

 جميع أفرادها طفيلية المعيشة 

: مميزاتها    

 .أجسامها تشبه ورقة الشجر   

 .الجسم غير مقسم إلى قطع وال تحتوي على أهداب   

 . تحتوي على ممصات أو خطاطيف أو كالهما   

" فاشيوال " الدودة الكبدية : مثل   

   ودودة الشيستوسوما 

 طائفة السستودا

.جميع أفرادها طفيلية المعيشة   

: مميزاتها   

.تحتوي على ممصات و خطاطيف  -الجسم مقسم إلى قطع   -أجسامها شريطية    

. ألنها تمتص الغذاء الجاهز بواسطة تطفلها على الكائنات الحية ( ...::. علل ) ال تمتلك جهاز هضمي   

. الدودة الشريطية : مثل   



 Class Turbellariaطائفة تيربالريا 

وهي ديدان حرة المعيشة تعيش في المياه 

  Planaria.العذبة والمالحة مثل بالناريا 

 



المفلطحة الديدان شعبة من  

Phylum 

Platehelminthes طائفة 

 Class تيربالريا

Turbellaria 

حرة معيشة البالناريا ديدان تعيش 

 زاحفة ترى حيث العذبة المياه في

 للبرك الطينى القاع على

 باألسطح ملتصقة أو والغدران

 المغمورة للنباتات السفلية

 .واألحجار



 الوضع التصنيفي

Kingdom: Animalia 

Subkingdom: metazoa 

Phylum: Platyhelminthes 

Class: Turbellaria 

Subclass: Tricladida 

Family: Planariidae 

Ex:Planaria 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Animal
http://en.wikipedia.org/wiki/Eumetazoa
http://en.wikipedia.org/wiki/Flatworm
http://en.wikipedia.org/wiki/Turbellaria
http://en.wikipedia.org/wiki/Tricladida


 الشكل الخارجى :

 ، جسم البالناريا صغير ممدود ومفلطح

نهايته األمامية عريضة بينما النهاية الخلفية 

مدببة نوعاً ما ويبرز بالقرب من الطرف 

 .األمامى للجسم فصان جانبيان صغيران

  وتظهر على مقدمة السطح الظهرى عينان

صغيرتان وتوجد فتحة فم على الناحية 

البطنية في النصف الخلفي من الجسم وتوجد 

 .الفتحة التناسلية المشتركة خلفها مباشرة



 التركيب الداخلي :

الجسم مغطى من الخارج بطبقة واحدة من خاليا طالئية هي طبقة البشرة تحتوى 

على العديد من الخاليا الغدية والخاليا الحسية كما تحتوى على خاليا تحتوى على 

أجسام دقيقة عصوية الشكل تعرف بالرابديتات وهذه عندما تنطلق إلى الماء تنتفخ 

مكونة طبقة مخاطية على سطح الجسم تساعد على التصاق الحيوان بالمرتكز أو 

. على عرقلة الفرائس واالمساك بها وكذلك على الحماية من األعداء  



 التركيب الداخلي :

وتلى البشرة طبقتان من األلياف العضلية احداهما دائرية وهي إلى 

وباالضافة إلى ذلك توجد . الخارج واألخرى طولية وتوجد إلى الداخل

تمتد بين الجانبين الظهرى والبطنى ( فسائل)ألياف عضلية رأسية رقيقة 

.للجسم  

ويمتلىء الحيز الموجود بين البشرة الخارجية والطالئية الداخلية المبطنة 

لالمعاء بنسيج مفكك يتكون من خاليا أميبية غير منتظمة الشكل تترك 

  أو بالميزنشيم  النسيجواسعة ويعرف هذا خلوية مسافات بين بينها 

 البرنشيم

هذا النسيج كنسيج ضام دعامى يحيط باألعضاء الداخلية كما ويعمل . 

.تعمل خالياه على تخزين الجليكوجين والدهون  



 الحركة :

 وعلى القاع طين على  ببطء تنزلق ولكنها الماء في حرة تسبح ال البالناريا

 السطح على الموجودة األهداب بواسطة الماء في المغمورة األشياء اسطح

. للبشرة الغدية الخاليا تفرزها التي المخاطية اإلفرازات تساعدها ، البطني  



 الجهاز الهضمي واإلغتذاء  :

يؤدي الفم إلى البلعوم عضلي سميك 

الجدران يوجد داخل كيس منغمد من 

جدار الجسم البطني يسمى جيب أو غمد 

البعلوم ويؤدي البلعوم من األمام إلى 

أفرع رئيسية  3األمعاء التي تنقسم إلى 

أو ردوب معوية ويتفرع منها العديد من 

الفرعات الجانبية التي تعمل على زيادة 

كما .مساحة البطانة الهضمية لألمعاء 

تحتوي على خاليا اندوبالزمية آكلة 

وال توجد . وخاليا مفرزه األنزيمات 

فتحة إست ، إذ أن الفم يستخدم للبلع 

.وللتخلص من الفضالت   

 



 الجهاز العصبي:

تعتبر المفلطحات أولى المجموعات الالسيلومية التي يظهر بها الجهاز العصبي 

كما أنها تملك خاليا . مركزي باإلضافة إلى الشبكة العصبية التي تنتشر في البشرة 

حيث تجتمع . عصبية وألياف عصبية تمتد في البرنشيم اسفل الطبقات العضلية 

.الخاليا العصبية لتكون عقدتين مخيتين إلى جانب  عصبين جانبيين   

 



 الجهاز التناسلي :

البالناريا وحيدة المسكن أو خنثى ولها 

جهاز تناسلي معقد التركيب وفيه تكون 

الخصيات والمبايض داخلية المنشأ من 

الميزودرم ، وهي ال تطلق الحيوانات 

المنوية والبويضات إلى الخرج مباشرة 

كما في الجوفمعويات ، ولكنها تنقلها إلى 

الخارج عن طريق قنوات تناسلية خاصة 

، كما يوجد حجرات خاصة لتخزين 

الخاليا التناسلية ولتلقيح البويضات وعلى 

.بعض الغدد المحية   

 



 التكاثر :

: التكاثر من أنواع 3 هناك  

  : الالجنسي التكاثر – 1

. العرضي الثنائي باإلنشطار  

 



 التكاثر :

 للبالناريا : التجدد – 2

 ما لتعويض كبيرة مقدرة

. جسمها أجزاء من تفقده  

 



 التكاثر :

بالرغم من وجود : التكاثر الجنسي  – 3

الجهاز الذكري واألنثوي في نفس الدودة إال أنه 

نادراً ما يحدث تلقيح ذاتي حيث يكون التلقيح 

خلطي بين دودتين حيث يلتص الجزء الخلفي 

من السطح البطني لدودة بمثيله من الدودة 

ثم تخرج الذؤابة من كال الدودتين . األخرى 

وتدخل الدهليز التناسلي للدودة األخرى ، وتدفع 

الحيوانات المنوية إلى الكيس السفادي ، ثم 

تنفصل الدودتان وبعد ذلك تخرج الحيوانات 

المنوية إلى قناتي البيض إلخصاب البويضات 

ويوضع البيض على األشياء المغمورة في الماء 

وتفقس لتكون بالناريا صغيرة تشبه البالناريا 

.األم   

 





http://www.faculty.coloradomtn.edu/gcornwall/Starr%20Concepts%20Animations
%20and%20videos/chapter23/videos_animations/planarian_organs_v2.html 



  Class Trematodaطائفة تريماتودا 

:وهي ديدان طفيلية تنتمى إلى رتبتين هما  

رتبة وحيدة العائلة -  Monogenea   

Order   وتضم طفيليات خارجية لها عائل

.واحد  

 Order Digeneaرتبة ثنائية العائل  

وتضم طفيليات داخلية هامة مثل ديدان الكبد 

وديدان البلهارسيا وفي العادة لها عائالن 

أحدهما عائل وسيط الفقارى واآلخر عائل 

.نهائى فقارى  

 



 فاشيوال



Body wall 
























