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 سواء الحٌة، الكائنات بقٌة من غٌره عن متباٌن تجعله التً الخصائص من بعدد منها نوع كل مٌز حٌث األرضٌة، الكرة

 موقع سٌوافٌكم المنطلق هذا ومن ذلك، دون وما البٌئً، النظام فً العٌش طرٌقة أو الشكل او التركٌب حٌث من كان

 شبة كم معرفة إلى حول الضوء إلقاء إلى باإلضافة الحبلٌة، الالفقارٌات وهً منها بنوع الخاصة المعلومات بكافة مقاالتً

 .الحٌوانات تلك إلٌها تنتمً

 

 الحبلٌة الالفقارٌات عن بحث مقدمة

 

 واحدة لكل أن نجد حٌث األرضٌة، الكرة سطح على تعٌش التً الحٌة الكائنات من العدٌد الكون هذا فً تعالى هللا خلق لقد

 التعاٌش طرٌقة أو التكاثر، أو التركٌب ناحٌة من سواء األخرى، المخلوقات من غٌره عن تمٌزه خصائص األنواع هذه من

 ومنها أقسام، لعدة تنقسم والتً الحٌة، المخلوقات هذه ضمن من واحدة الحٌوانات أن نالحظ النطاق ذات وفً البٌئة، مع

 .وغٌرها والالفقارٌة، الفقارٌة، الحٌوانات

 

 

 الحبلٌة الالفقارٌات عن بحث

 

 فروع ثالثة إلى تصنٌفها ٌمكن الحبلٌات بأن بالذكر الجدٌر ومن فقري، عمود تمتلك التً الحٌة الكائنات هً الفقارٌات تعد

 أو شعبٌة أعضاء وهما، اآلخران النوعان ٌعرف كما الرأس، وحبلٌات فقارٌة، وحٌوانات الذٌل، حبلٌات وهً، أساسٌة

 بدائٌة مخلوقات هً النوعٌن من كاًل  أن عن فضاًل  الذٌل، حبلٌات من البحرٌة والنافورات الرأس، حبلٌات من الزقٌات

 .فقري عمود وجود إلى تفتقر التً وهً الالفقارٌات هو واآلخر صغٌرة،

 

 

 الحبلٌة الالفقارٌات هً ما

 

 أعلى من تعد كما الترتٌب، حٌث من الجلد شوكٌات شعبة تلً والتً الحٌوان، عالم فً شعبة آخر هً الحبلٌات تعتبر

ا وتعقًٌدا تقدًما األكثر الحٌوانات هً الحبلٌات أن نجد النطاق ذات وفً الالفقارٌات، فً تقسٌم ًٌ  التركٌب، ناحٌة من ورق

 بحبل تتمتع كونها على عالوة والبرمائٌات، العذبة، المٌاة فً تعٌش التً الحٌوانات من مجموعة أكبر إلى تنتمً التً وهً

 .الجٌنً التكون بمرحلة مجوف ظهري عصبً وحبل ظهري

 

 االسم بهذا الحبلٌات تسمٌة سبب ما



 

 كما الجٌنً، تكونها مرحلة أثناء ظهري حبل من تتركب لكونها نسبة الحبلٌة الحٌوانات على االسم هذا تسمٌة سبب ٌرجع

 على وٌحتوي للحبلٌات، الظهر أسفل من ٌمتد فهو جنب إلى جنًبا الفقري، العمود علٌه ٌطلق عظمً ببناء الحبل هذا ٌحٌط

 وشقوق الشرج فتحة عقب ذٌل على ٌتضمن المجوف، الظهري العصبً الحبل باسم ٌعرف مجوف عصبً أنبوب

 .بلعومٌة

 

 الالفقارٌات؟ خصائص أهم هً ما

 

 التً األخرى الصفات من مجموعة تمتلك ولكنها فقري، عمود تكوٌنها فً ٌتوافر ال التً هً الالفقارٌة الحٌوانات إن

 جنسٌة، ال أو جنسٌة بطرٌقة التكاثر كان سواء المدى، واسع بنمط تتكاثر أنها كما الحٌة، المخلوقات باقً عن بها تختص

 :الخصائص هذه أبرز ٌلً وفٌما خارجً، بشكا تخصٌبها ٌتم والتً منها، الخنثى األنواع فً عادة تظهر والتً

 

 بسٌط أو معقد كان سواء عصبً، جهاز تمتلك. 

 خلوي جدار على تحتوي ال خالٌا لها. 

 سرٌعة بصور تتكاثر. 

 الهضمً الجهاز من بنوعٌن تتمتع. 

 الذعة خالٌا لدٌها. 

 التكٌف على العالٌة قدرتها. 

 صلب خارجً هٌكل لها. 

 حركتها طرق تتنوع. 

 

 الالفقارٌة؟ للحبلٌات الظهري الحبل أهمٌة ما

 

 بحٌث الجسم، مرونة لدعم األساسٌة الركٌزة كونها فً الظهري للحبل الالفقارٌة الحبلٌات امتالك فً األهمٌة تكمن

 حٌث التحدٌد، وجه على واألسماك البحر لقندٌل السباحة سٌما ال االتجاهات، شتى فً والحركة السباحة خالله من تستطٌع

 وجود بجانب بلعومٌة، وشقوق ظهري حبل وإنما فقري، عمود بتركٌبها ٌوجد ال التً هً الالفقارٌة الحبلٌات أن نجد

 بحسب بداخله أو فوقه الموجود العصبً لألنبوب الحماٌة توفٌر فً ٌساهم كما داخلً، وشكل الشرج، فتحة عقب الذٌل

 .الكائنات اختالف

 

 الحبلٌة الالفقارٌات على أمثلة

 

 علٌه ٌطلق عصبً حبل بداخله ٌمتد كما الحبلٌات، غالبٌة فً متوافر مرن قضٌب عن عبارة بأنه الظهري الحبل ٌعرف

 الحبل من ٌتركب مركزي عصبً نظام إلى تحوله فً تتبلور الحبل هذا وظٌفة أن إلى اإلشارة وتجدر الشوكً، النخاخ

 :ٌلً ما الكائنات هذه على األمثلة ومن الحبلٌة، الحٌوانات حٌاة دورة فً معٌنة مرحلة خالل والمخ الشوكً

 



 (.الجلكانٌات)  الفم دائرٌات 

 الفقارٌات بشعبة وغٌرها السالبٌات، والثدٌٌات، األسماء. 

 منقرضة أنواع وهً األجنحة، درعٌات األسنان، مخروطٌات. 

 ،الجرٌث سمك فً وتتمثل المخاطٌات. 

 السهمٌات فً والمتمثلة الرأس، حبلٌات. 

 أًٌضا منقرضة وهً الرأس، مدرعات أشباه. 

 منقرضة األسنان، حلمٌة. 
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 كما الحٌة، المخلوقات مجموع من% 09 نسبة حوالً تشكل أنها نالحظ الحبلٌة، الالفقارٌة الحٌوانات حول للحدٌث ختاًما

 تمٌزها التً الخصائص من بمجموعة تتمتع الحبلٌات بأن التنوٌه وٌجب الحبل، لشكل كبٌر حد إلى ٌتشابه مظهرها أن نجد

 والجسم بالذٌل الجانبٌة والحركات بالسباحة القٌام على على قدرتها ضمنها من والتً الحٌوانات، باقً من غٌرها عن

 .كاألسماك الظهري، للحبل امتالكها بفضل

 


