
 

 

 تشریح کرم خاکی

 تاکسونومی:

Kingdom: Animalia 

Phylum: Annelida 

Class: Clitellata 

Order: Haplotaxida 

Family: Lambricicdae 

Genus: Lambricus 

Species: L. terrestrius 

 نحوه تشریح:

( است. سپس در حالی که ventralشکمی)تر از سطح تر و زبر( کرم خاکی را تشخیص دهید. این سطح معموال تیرهdorsal) سطح پشتی

فیکس کنید.  (pinپین) اید، ابتدا و انتهای کرم را به سینی تشریح)یا یک قطعه یونولیت( با استفاده ازرا به سمت باال قرار داده  dorsalسطح 

آمده( باشد )بخش روشن و برclitellum تر به ( آن را تشخیص دهید. انتهایی از بدن که نزدیکanterior-posterior) دم-ر سرمحو

anterior .است 

)در جانورانی که dorsal-ventral و  anterior-posteriorهای نکته: همیشه سعی کنید پیش از آنکه تشریح داخلی را آغاز کنید، محور

ها چرا که هم معموال از آن )در جانوران دارای تقارن شعاعی( را تشخیص دهیدoral-aboral ( و محور bilateralدارای تقارن دوطرفه یا 

 کند.های داخلی به شما کمک میشود و هم در تشخیص اندامسوال می

ایجاد کرده و برش  clitellumاسکالپل را به صورت عمود بر جانور نگاه دارید)فقط از نوک تیغ برای برش استفاده کنید( و برشی کم عمق در 

 را تا سر ادامه دهید.

 نکات:

متر( به سمت سر پیشروی کنید، پوست دو طرف را به سینی تشریح فیکس کنبد و سانتی 2تا  1.5پل کمی)مثال هر بار با اسکال -1

 تمرین کنید( posteriorتوانید در بخش سپس دوباره پیشروی را ادامه دهید.)اینکار را می

 برش بزنید. و همیشه به سمت بیرون)دور از خودتان( هیچوقت با اسکالپل به سمت دست خود برش نزنید -2

   های داخلی آسیب نرسانید.مواظب باشید به اندام -3

 

 



 

 

 آناتومی داخلی:

 سیستم گوارشی: -1

 یافته است.های تخصصکرم خاکی دارای لوله گوارش کامل)دارای دهان و مخرج( با بخش

 

  Pharynx= حلق

 Esophagusمری = 

 Cropدان = چینه

 Gizzardسنگدان = 

 Intestineروده = 

 

 

 

 

 

 

 

 سیستم عصبی: -2

 

 Cerebral ganglia گانگلیون)عقده( های مغزی = 

 Circumpharyngeal connectiveرابط دور حلقی = 

 Subpharyngeal ganglionگانگلیون زیر حلقی = 

 Nerve cordطناب عصبی = 

همونطور که در شکل مشاهده میکنید دهان کرم خاکی در قطعه 

  در قطعه اول یعنیقرار گرفته و  Peristomiumدوم یعنی 

Prostomium پایانه(های حسیSensory endings قرار )همچنین طناب عصبی شکمی بوده)طناب عصبی فقط در  .دارد

 عصب است. 2پشتی است( و حاصل جوش خوردن  Hemichordataو  Chordata( phylaهای)شاخه



 

 

 دستگاه تولید مثلی: -3

 دهد.)لقاح ضربدری( رخ میCross-fertilizationه صورت های خاکی هرمافرودیت بوده ولی دگرلقاحی بکرم

 

 اند:های ماده با رنگ آبی مشخش شدهاندام

 

 (10و  9)قطعات Seminal receptaclesرسپتاکل سمینال = 

 Ovaryتخمدان = 

 Ovisacکیسه تخمک = 

)انتهای آن در Oviductدهنده تخمک( = داکت)لوله انتقالاوی

 قرار دارد.( 14قطعه 

 Oviductal funnelداکت = قیف اوی

 

 اند:های نر با رنگ سبز مشخص شدهاندام

 

 Seminal vesiclesهای سمینال = وزیکول

 قرار دارد.( 15)انتهای آن در قطعه Sperm ductبر = لوله اسپرم

 Seminal funnelقیف سمینال = 

 Testisبیضه = 

 

 

 

که هر کرم اسپرم خود را به دیگری انتقال داده 

شود، سپس های سمینال ذخیره میدر رسپتاکل

دو کرم از هم جدا شده، یک الیه موکوسی 

( بر روی کمربند cocoonضخیم)

یابد و به سمت ( تشکیل میclitellumتداسلی)

 cocoonخورد. این سر کرم سر می

های و اسپرم 15های کرم را از قطعه تخمک

ند کبرداشت می 10و  9کرم دیگر را از قطعات 

و لقاح داخل آن صورت میگیرد. در نهایت 

cocoon ها به از کرم جدا شده و زیگوت

 یابند.های جوان تکوین میکرم



 

 

 دستگاه گردش خون: -4

( است و خون آن حاوی هموگلوبین به صورت محلول closed circulatory systemکرم خاکی دارای سیستم گردش مواد بسته)

 گیرد.( صورت میDorsal vessel( و رگ پشتی)Aortic archesآئورتی)های است. پمپاژ خون توسط قوس

 

 

 *برش عرضی کرم خاکی:

 
شوند. همچنین ( از جنس کیتین دارد که در سطح شکمی تجمع یافته و باعث زبر شدن آن میsetaeجفت تار) 4کرم خاکی 

ه نقش دارند. از آنجا که هر قطعه تنای حلقوی و طولی به همین ترتیب از خارج به داخل است که درحرکت الیه ماهیچه 2دارای 

ها بر سلوم)که در کرم خاکی ها و تاثیر آنقباض ماهیچهدر نتیجه ان( از قطعه دیگر جدا شده است، septumدیواره) کرم با یک

 تواند به صورت مستقل تغییر شکل یابد.کند( هر قطعه مینقش اسکلت هیدروستاتیک را ایفا می

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 *حرکت کرم خاکی

 


