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   Class: Mastigophora طائفة السوطيات   

     المميزات العامة السوطيات
 .يكوف متطفال ولكؿ منيا سوط أو أكثر السوطيات كائنات أولية تعيش في المياه العذبة والمالحة ومنيا ما1 - 
أو أكثر كما  ليا شكؿ محدد، وغالبًا ما يكوف بيضاوي أو دائري أو ممتد وليا طرؼ أمامي يمتد منو سوط2 - 

  .ميكروف 1555-55أف ليا طرؼ خمفي، تتراوح أقطارىا مف حوالي 
عبارة عف امتدادات خيطيو دقيقة وتستخدـ في السباحة )الحركة(، وفي مسؾ الغذاء، flagellum  السوط3 - 

  .كما يعمؿ كمستقبؿ حسي الستكشاؼ الوسط المحيط
 .ليا تماثؿ جانبي أو غير منتظـ معظـ السوطيات ذات تماثؿ شعاعي، وقميؿ منيا4 - 
جميد( ذات خيوط حمزونية أو طولية والعديد منيا مزود ) pellicle جسميا مدعـ )مغطى( بقشرة صمبو5 -

 .بصدفة أو محفظة أو درع تمتصؽ كصفائح سميولوزية
حيث  cytosome الجسـ يتميز إلى اكتوبالـز خارجي واندوبالـز داخمي، ماعدا عند منطقة الفـ الخموي6 - 

 .يصعب التمييز بينيما
ىذه و  بأشكاؿ متعددة قرصي، حزمي،chloroplasts تحتوي السوطيات عمى البالستيدات الخضراء7 - 

وىذا يمكنيا مف القياـ بعممية التمثيؿ chlorophyll  البالستيدات تحتوي عمى مادة خضراء ىي الكموروفيؿ
 .التغذية الحيوانية عمى مواد صمبة تدخؿ عف طريؽ الفـعالوة عمى طريقتيا في  photosynthesis الضوئي

 .في بعض األنواع يتنكر الكموروفيؿ بصبغات حمراء أو بنية أو صفراء نباتية8 - 
 .الفجوات المتقبضة منتشرة بكثرة في األنواع التي تعيش في المياه العذبة فقط9 - 

 endosome .  يتحتوي السوطيات عمى نواه واحدة وعائية ذات جسـ مركز 10 - 
، glycogen ونشا حيواني ,paramylum ، شبو نشاstarch تحتوي عمى النشا نواتج التمثيؿ البنائي11 - 

 .وسكريات عديدة وكربوىيدرات وقطرات دىنية وزيتية
ماعدا في رتبة )السوطيات الدوارة( أو longitudinal fission تتكاثر السوطيات غالبًا باالنقساـ الطولي12 - 

حيث تتكاثر باالنقساـ العديد. أما Trypanosoma والسوطيات الحيوانية مثؿ Dinoflagellata قديرة االسواط
 التكاثر الجنسي فيو نادر حدوثو في السوطيات ما عدا في رتبة النباتات مف السوطيات النباتية

Phytomonadina . 

في التربة الرطبة ومنيا ما يعيش متطفاًل،  تعيش السوطيات في المياه العذبة والمالحة وبعضيا يعيش13 - 
ومنيا ما يعيش متكافاًل Trypanosoma ويسبب أمراضًا خطيرة لإلنساف والحيوانات األليفة مثؿ الحيواف األولي

 .مع محار البصر  Zooxanthellaeمع حيواف آخر مثؿ الزوكزانثيممي 

 )قسمت السوطيات إلى تحت طائفتيف )نباتية وحيوانية - 14 
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  Order: Dinoflagellata)دانيوفالجالتا )  رتبة قديرة األسواط أو السوطيات الدواره
  :صفاتيا العامة

 وجيازىا السوطيفالدرع lorica (قشرتيا مف أىـ المميزات التي تتميز بيا رتبة قديرات األسواط ىو درعيا ) 1 -
الذي يحيط بالجسـ صمب التركيب، وفي بعض األحياف غريب الشكؿ جدًا وغير مألوؼ، وىو يتكوف مف مادة 

 .أو مف مادة متجانسة cellulose السميموز
 .(annulus)وشؽ دائري يعرؼ بالحزاـ وىو الحمقة (sulcus) لقديرات األسواط شؽ طولي يعرؼ باألخدود2 - 
وب في الدرع وىي تقع داخؿ ىذيف األخدوديف )الشقيف(. ويمتد السوط في يوجد بيا سوطاف تنشأ مف ثق3 - 

األخدود الطولي إلى خمفيا ليزيد مف قوتو الحركية. كما أف تموجات السوط في الحزاـ المستعرض )الحمقة( يرتفع 
 .بشكؿ مناسب فوؽ سطح الحيواف ليزيد مف قوة االندفاع لألماـ

وتمتمؾ عددًا مف الخاليا الممونة )الصبغية(، منيا البني  holophytic لتغذيةمعظـ قديرات األسواط نباتية ا4 - 
، وقد ييضـ الغذاء بواسطة أقداـ holozoic  واألخضر الفاتح أو األصفر. والقميؿ منيا يعتبر حيواني التغذية

 .كاذبة. وبذلؾ فيي تعتبر جزء ميـ في السمسمة الغذائية الرئيسية
 .عند قاعدة السوط stigma توجد بيا بقعة عينية5 - 
 .تتكاثر الجنسيا بواسطة االنقساـ المتعدد فقط6 - 
أغمبيا يعيش في المياه المالحة، ومنيا أعداد كبيرة متطفمة. والعديد مف أنواعيا يعيش في المياه العذبة. وىي 7 - 

 .تعتبر جزء ميـ في السمسمة الغذائية الرئيسية
 .ميكروف 1555-55يتراوح قطرىا عادة مف حوالي 8 - 

                           تتفؽ ظاىرة المد األحمر مع الوفرة الكبيرة واليائمة لبعض أنواع الداينوفالجالت مف نوع9 - 
brevis Gymnodinium   التي تحتوي صبغ أحمر مما يضفي عمى ماء البحر الموف األحمر. كما أف الزيوت

جيالت تسبب المد األحمر حيث يعتقد بأنيا سامة لمعديد مف الحيوانات المخزونة كغذاء في بعض أنواع الداينوفال
البحرية عندما تنطمؽ بكميات كبيرة نتيجة لمموت الطبيعي لمعديد منيا, عالوة عمى استيالكيا لألكسجيف في المياه 

المد األحمر مما يؤدي إلى اختناؽ وموت األسماؾ ونفوقيا. ويعتقد أف خميج المكسيؾ موقع لمعديد مف ظواىر 
 .القاتمة لألسماؾ

تعتبر قديرة األسواط )الداينوفالجيالت( مف األوليات التكافمية الموجودة في العديد مف خاليا عدة الفقاريات 10 -
ومف أمثمة ىذه الداينوفالجيالت التكافمية والتي يفترض أنيا تعطي مميزات غذائية إلى عائميا ىو ما يعرؼ  بحرية

 .مثؿ ما يحدث في محار البصر Zooxanthellae الزوكاتثيمميبمصطمح 
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  Ceratium     سيراشيوم المثال األول حيوان
  Phylum: Protozoaشعبة األوليات 

 Sub phylum: Plasmodromaتحت شعبة البالزميات المتحركة 
 Class: Mastigophoraطائفة السوطيات 

 Sub Class: Phytomastiginaتحت طائفة السوطيات النباتية 
 Order : Dinoflagellataرتبة قديرة األسواط 
 Genus: Ceratiumالجنس سيراشيوـ 

  Ceratium سيراشيوم
ميكروف. وىو يعتبر مف مجموعة  115 – 65حيواف بحري ميكروسكوبي ىائـ دقيؽ يتراوح طولو بيف 

جسـ  .سمسمة اليـر الغذائي لمكائنات البحريةاليائمات الميمة في البيئة البحرية والتي تمثؿ الحمقة األولى في 
، وىي تتكوف مف العديد مف الصفائح lorica الحيواف محاط بواسطة جميد سميؾ مف السميولوز يعرؼ بالدرع

                 واثنتاف إلى أربعة شوكات جانبية apical spine المتالصقة. كما أف ىناؾ شوكة مدّرعة واحدة قمية
lateral spines  ولحيواف سيراشيوـ سوطيف أحدىا مستعرض annular flagellum  يجري في شؽ مستعرض

أو الحزاـ الذي يحيط بجسـ الحيواف ويستطيع أف يضرب بحركة  annulus دائري حوؿ الحيواف يعرؼ بالحمقة
ويضرب عمى  sulcus يجري في شؽ طولي يعرؼ باألخدود sulcal flagellum حمزونية، واآلخر سوط طولي

. واألخيرة والتي بدورىا  ىيئة موجات. تتميز الكتمة البروتوبالزمية لسيراشيوـ إلى طبقتيف اكتوبالـز واندوبالـز
تحتوي عمى النواة وبمركزىا الجسـ المركزي وبالستيدات )حامالت االلواف( وقطرات زيتية وبعض الدياتومات 

يستطيع سيراشيوـ التحوصؿ تحت holophytic  غذية نباتيةوالبكتريا. جدير بالذكر أف السيراشيوـ يتغذى ت
الظروؼ البيئية المعاكسة كنوع مف الحماية. يتكاثر عادة ال جنسيًا باالنقساـ المتعدد، ويمكف حدوث تكاثر جنسي 

  تحت الظروؼ المعاكسة.ً 

 Noctiluca  نوكتيميوكا  المثال الثاني :
 Phylum: Protozoa  شعبة األوليات

 S.phylum: Plasmodroma تحت طائفة البالزميات المتحركة
 Class: Mastigophora   طائفة السوطيات

 S. Class: Phytomastigina تحت طائفة السوطيات النباتية
 Order: Dinoflagellata  رتبة قديرة االسواط

 Genus: Noctiluca جنس نوكتيميوكا

حيواف بحري ميكروسكوبي دقيؽ يعيش ىائمًا في البحار بالقرب مف الشواطئ. وىو عبارة عف كتمة  نوكتيميوكا
ممـ. جسـ الحيواف مغطى بجميد سميؾ، ولو  5 –1جيالتية شفافة )عديمة الموف( دائرية الشكؿ. يتراوح قطرىا مف 
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والكتمة  .ر طويؿ ورفيعوسوط آخ striated  tentacle سوط واحد قصير وسميؾ يعرؼ بالالمسة المخططة
 -:رئيسييف فالبروتوبالزمية لمحيواف تتميز إلى جزئي

 يحتوي عمى بروتوبالـز مركزي والذي يدعمو خيوط بروتوبالزمية دقيقة. لحيواف نوكتيميوكا فـ خموي بروتوبالزم
cytostome  يؤدي إلى بمعـو خموي قصير short cytopharnyx  ورفيع كما أف لو سوطاف، احدىما طويؿ

وىي قصيرة  striated tentacle وىو يمثؿ السوط المستعرض، والسوط اآلخر عبارة عف المسة مخططة
وسميكة. أما النواة فيي تقع في الشؽ الطولي )األخدود( وىكذا فإف كاًل مف السوط والفـ الخموي والنواة تعرؼ 

 .central polar mass  بالكتمة المركزية القطبية

، وىي المسؤولية عف إصدار اإلضاءة luminescent  مف قديرة االسواط ذاتية اإلضاءة تعتبر نوكتيموكا
 .في المياه الشاطئية لممحيطات phosphorescence الفوسفورية

 

  
 

 Ciliophora: Sub-Phylum  تحت شعبة: حامالت األىداب

 وىي تشتمؿ عمى طائفتيف ىما طائفة اليدبيات وطائفة اليدبيات الماصة

  Class: Ciliataطائفة: اليدبيات

  أواًل : الصفات العامة
 اليدبيات حيوانات أولية تتميز عف األوليات األخرى بوجود األىداب طوؿ مدة حيػاتيا.  1 -

  .عبارة عف زوائد بروتوبالزمية تبرز مف االكتوبالـز cilia واألىػداب

 تسيطر عمى أنشطة جسـ الحيوافألغمب اليدبيات نوعيف مف األنوية, نواة كبيرة  2 -
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 somatic macronucleus وىي مستديرة أو بيضاوية أو عمى شكؿ حدوة الفرس، ونواة صغيرة generative 
micronucleus  تسيطر عمى عمميات التكاثر. كما أف ىناؾ انواع ليا نواة كبيرة ونواتاف صغيرتاف. 

سميؾ مرف تعطي الحيواف شكمو المحدد والذي ال يمنعو مف ليا اكتوبالـز واندوبالـز واضحيف، وليا جميد 3 - 
 .االنثناء

تعيش أغمب اليدبيات طميقة في المياه العذبة اوالمالحة والبرؾ وحيدًة وبعضيا يعيش بصفة مؤقتو أو دائمة 4 - 
 .جالسًا، أو متطفاًل داخميًا أو خارجيًا عمى االنساف أو الحيوانات الفقارية والالفقارية

بر اليدبيات أكثر االوليات تطورًا في ميكانيكية اختيار وتنقية ومسؾ الغذاء، وليا أعضاء متطورة مف تعت5 - 
التي  trichocysts ، واألكياس الخيطيةneuro-fibrils  ، والمييفات العصبية myonemes الخيوط العصبية

تخرج مف أسفؿ طبقة الجميد وىي ليا أشكاؿ متعددة، والمألوؼ منيا ىو الذي يوجد في البرامسييوـ. وىذه األكياس 
ىي لمدفاع ولمقبض عمى الفرائس وتخديرىا بمادة سمية تفرزىا، إال أف االقتراح المعقوؿ ىو أنيا تستخدـ لمتثبيت 

 .أثناء الغذاء عمى البكتريا

 وىي عمى نوعيف holozoic ت تغذية حيوانيةتتغذى اليدبيا6 - 

 تغذية حقيقية باالقتناص واالفتراس .(raptorial) 
 تغذيػة ىدبيػة current producers الفرائػس عف طريؽ التيػار الداخؿ لمميػزاب والمحمػؿ بالطعػاـ.  

كما في   longitudinal binary fission باالنقساـ الثنائي الطولي asexually تتكاثر اليدبيات ال جنسياً 7 - 
. وعندما تسوء الظروؼ  binary fission transverse فورتسيال, واالنقساـ الثنائي العرض كما في برامسييـو

إما باالقتراف )التصاؽ فرديف  sexually بداخؿ الحوصمة. كما تتكاثر اليدبيات جنسياً  وتتكاثر Encyst تتحوصؿ
حيث تختفي النواة الكبيرة في  endomixis ، أو باالختالط )االمتزاج( الذاتيconjugation (عند منطقة الفـ

ىذيف النوعيف مف التكاثر وتنقسـ النواة الصغيرة إلى عدة أنويو، تتالشى جميعيا ما عدا نواتيف, ثـ ينقسـ الحيواف 
 .باالنشطار إلى حيوانيف

 تحت شعبة حامالت األىداب

  Sub Phylum: Ciliophora تحت شعبة حامالت األىداب

  Class: Suctoriaطائفة اليدبيات الماصة 1 - 

 Class: Ciliata  طائفة اليدبيات  -2
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 الحقيقية  تحت طائفة اليدبياتSubclass: Euciliata  
 تحت طائفة اليدبيات األولية Sub class: Protociliata  

 - :رتب ىي كالتالي 4وتضم تحت طائفة اليدبيات الحقيقية 

وتتميز بأف أىدابيا صغيره ومتساوية ومرتبة في صفوؼ طولية عمى   Holotricha :رتبة كاممة األىداب1 - 
  ex: Parameciumكافة جسـ الحيواف. مثؿ برميسيـو

 .تحت رتب  3وتضـ   Sub-orders Spirotricha :ممفوفة األىداب رتبة2 - 

 تحت مختمفة األىداب: Heterotricha   حمزوف تتميز بأف أىداب الميزاب الفمي طويمة مرتبة في
. مثاؿ:  مع اتجاه عقارب الساعة، أما باقي الحسـ فتغطيو أىداب صغيرة. وليا غشاء متموج وبمعـو

 . Nyctotherus ونيكتوثيروس  Steintorستنتور
 تحت رتبة قميمة األىداب : Oligotricha  وتتميز بأف أىدابيا قميمة جدًا ومعظميا يسكف في كرش

 وسيكموبوسثيـو Diplodinium الحيوانات المجترة كالفرس والبقر واألغناـ. مثاؿ ديبمودينيـو
Cycloposthium   

 تحت رتبة تحتية األىداب: Hypotricha   وتتميز بأف أفرادىا بيضاوية الشكؿ وىي مفمطحة مف
الظير لمبطف. واألىداب مقصورة عمى السطح البطني والحمزوف الفمي. واألىداب في اتجاه عقارب 

 .Euplotes إيوبموتس Stylonychia الساعة. مثؿ ستايمونيشيا

وفييا تبرز حافة القرص الفمي فوؽ مستوى سطح الجسـ عمى ىيئة  Chonotricha :  رتبة قمعية األىداب  -3
قمع قميؿ األىداب. وباقي الجسـ يكوف خاليًا مف األىداب. كما ينحدر اإلكميؿ الفمي نحو الفـ باتجاه دوراف 

 . Spirochona عقارب الساعة، مثاؿ سبايروكونا

الرتبة وتنتظـ عادة بييئة حمقة تحيط بمناطؽ  تقؿ األىداب في ىذه  Peritrichia :رتبة محيطية األىداب4 - 
 . معينة مف الجسـ أما اإلكميؿ الفمي فينحدر نحو الفـ باتجاه معاكس لدوراف عقارب الساعة مثاؿ الفورتيسيال

Vorticella  

  لمعرفة أوجو النشاط الحيوي في حيوانات ىذه الطائقة سنقـو بدراسة مثاليف منيا
  Paramecium   حيواف البراميسيـو1 - 
   Vorticellaحيواف الفورتسيال 2 - 

 Paramecium  أواًل: حيوان براميسيوم

 المعيشة والشكل العام1 - 
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براميسيـو حيواف ىدبي ميكروسكوبي دقيؽ يعيش في البرؾ ومجاري المياه العذبة كاألنيار والبحيرات وىو يبدو 
ميكروف وشكمو يشبو إلى  295 – 175الحيواف ما بيف لمعيف المجردة كذرات بيضاء نشيطة الحركة يتراوح طوؿ 

براميسيوـ حيواف  )الحيواف النعمي الشكؿ( slipper shape   animalcule حد كبير نعؿ الحذاء كذلؾ يعرؼ بػ
مستطيؿ إلى مغزلي الشكؿ طرفو األمامي مستدير، أما طرفو الخمفي فأكثر تدببًا. كما يوجد عمى السطح البطني 

يمتد مف قرب الطرؼ األمامي إلى الطرؼ الخمفي عمى  peristomeفاض ميدب ىو الميزاب الفميلمحيواف انخ
الذي يؤدي بدوره إلى البمعـو  cytosome الجانب األيمف إلى ما بعد منتصؼ الحيواف حيث فتحة الفـ الخموي

اء أو جميد سميؾ ىو وقد ينتيي البمعوـ الخموي بفجوة غذائية.جسـ الحيواف محاط بغش cytopharynx الخموي
ليعطي الحيواف شكمو المحدد. يحيط بالجميد أىداب منتظمة الطوؿ مرصوصة في صفوؼ  pellicle القشيرة

. وتكوف األىداب عمى الطرؼ الخمفي أطوؿ مف باقي  طولية تساعد في تموجاتيا عمى دفع الغذاء إلى البمعـو
يز الكتمة البروتوبالزمية لمحيواف إلى اكتوبالـز خارجي األىداب كما يوجد في قاعدة كؿ ىدب حبيبة قاعدية. تتم

ويوجد باالكتوبالـز عدد كبير  .granular endoplasm واندوبالـز داخمي محبب ectoplasm شفاؼ ورقيؽ
 .تنطمؽ منيا خيوط طويمة عند ىياج لحيواف trichocysts مف التركيبات المغزلية تعرؼ باألكياس الخيطية

تقبضاف أحدىما إلى األماـ واآلخر إلى الخمؼ، وتصب في كؿ فراغ عدد مف القنوات أو ولمحيواف فراغاف م
)الفجوات( الشعاعية الصغيرة. كما أف لو نواتاف، نواه كبيرة عمى شكؿ الكمية تختص بالوظائؼ الخضرية ونواه 

  .صغيرة مستديرة تختص بالوظائؼ التكاثرية

 

  أوجو النشاط الحيوي
 Movement  الحركة

 Movement of Paramecium   الحركة في البراميسيوم -أ
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ىدب. وتتـ الحركة بأف  2555يتحرؾ البراميسيوـ حركة سريعة بفعؿ األىداب والتي يبمغ متوسط عددىا 
تضرب األىداب الماء وىي مرتخية إلى األماـ، ثـ تضرب الماء أيضًا بشده وىي راجعة إلى الخمؼ فيدفع الحيواف 

كما أف األىداب تضرب الماء بطريقة مائمة وىذا يسبب دوراف الحيواف حوؿ نفسو في الوقت الذي إلى األماـ, 
 metachronal يندفع فيو إلى األماـ. حركة األىداب ىذه حركة مميزة كالموجات وتعرؼ بالنظاـ التكراري

rhythm. ويتـ التنسيؽ بواسطة جياز يعرؼ بالحبؿ العصبي الحركي neuroneme system. 
   الحركة في الفورتيسيال -ب 

بما أف حيواف القورتسيال يشبو الناقوس المقموب. ولو ساؽ طويمة ذو قاعدة تتثبت بيا فوؽ النباتات المائية. 
حاممة جسـ الحيواف الجرسي. وقد ينقبض الساؽ ليأخذ شكاًل  فإف حركتيا تكوف عبارة حركة الساؽ التموجية

حمزونيًا يساعده عمى ذلؾ وجود الخيط العضمي المتموج والقابؿ لالنقباض. كما أف األىداب دائمة الحركة 
 .والنشاط وكذلؾ الساؽ فيو في انقباض وانبساط مستمر وسريع

   Feeding & Digestion التغذية واليضم
برامسيوـ وقورتيسيال في طريقة التغذية واليضـ إلى حد كبير. فكالىما يتغذى عمى البكتريا يتشابو كؿ مف 

واألوليات الصغيرة والخمائر. تتـ التغذية بأف تدفع األىداب التي في الميزاب الفمي بتيار الماء المحمؿ بالغذاء 
عمى إدخاليا في البمعـو  undulated membrane ويعمؿ الغشاء المتموج cytosome باتجاه الفـ الخموي

، تتجمع المواد الغذائية مع قميؿ مف الماء مكونة فجوة غذائية عند نياية البمعوـ الخموي. cytopharynx الخموي
إلى حجـ معيف تنفصؿ عف نياية البمعـو الخموي. تبدأ الفجوة الغذائية  food vacuole وعندما تصؿ ىذه الفجوة

ه الفجوة إلى حجـ معيف تنفصؿ عف نياية البمعوـ الخموي. تبدأ الفجوة الغذائية في في الدوراف في االندوبالـز ىذ
الدوراف في االندوبالـز حيث يتـ اليضـ، فتتحرؾ لمخمؼ ثـ لألماـ ثـ مرة أخرى حتى تصؿ إلى الناحية المقابمة 

الفضالت الصمبة فتخرج  فالمواد الميضومة تمتص وتمثؿ، أما .cytoproct لمفـ وتقترب مف فتحة اإلست المؤقتة
 .بانفجار الفراغ الغذائي عف طريؽ فتحة اإلست المؤقتة

 Respiration and Excretion التنفس واإلخراج
 contractile أما اإلخراج فيتـ عف طريؽ الفجوات المتقبضة .diffusion يتـ التنفس عف طريؽ االنتشار

vacuoles  لمجسـ. ويتـ اإلخراج بأف يتجمع الماء الزائد عف حاجة التي تختص أساسًا بتنظيـ المحتوى المائي
قنوات، بعد امتالء ىذه القنوات تدفع الماء إلى الفجوة  8-6جسـ الحيواف داخؿ قنوات شعاعية يتراوح عددىا بيف 

الوسطية الكبيرة والمستديرة الشكؿ. وعندما تصؿ ىذه الفجوة إلى حجـ معيف فإنيا تقترب مف السطح، حيث تقـو 
إلى الخارج عف طريؽ ثقب مؤقت في طبقة الجميد. بالنسبة لمبراميسيـو فإف  ureaرد محتوياتيا مف ماء و يوريابط

ىذه العممية تتكرر لكؿ مف الفجوة األمامية والخمفية عمى التوالي. أما المواد الصمبة الغير ميضومة فإنيا تخرج 
 .سطح الحيواف وتنفجر طاردة بذلؾ تمؾ المواد لمخارجعف طريؽ الفجوة الغذائية التي تقترب بعد دورانيا إلى 
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 Reproduction  التكاثر
 -:  يتكاثر البراميسيـو بأحد الطرؽ التالية

  Transverse binary fission االنقسام الثنائي العرضي1 - 
في الظروؼ العادية ويبدأ االنقساـ بانقساـ النواة الصغيرة إلى نواتيف متساويتيف تنفصالف وتستقر كؿ منيما 
قرب أحد طرفي الجسـ. ثـ تستطيؿ النواة الكبيرة وتنقسـ عرضيًا إلى نواتيف. ويكَوف البمعوـ تنوءا يكبر ويكَوف 

ف الغشاء المتموج الخاص بو. ثـ يتكَوف فراغاف متقبضاف بمعومًا ثانيًا، ينفصؿ ويبتعد عف البمعوـ األصمي ويكوَ 
جديداف. وفي أثناء ىذه العمميات يحدث حز واختناؽ وسطي، يزداد تدريجيًا حتى ينقسـ الحيواف إلى نصفيف 

 .ساعة ويتكاثر مرة أخرى 24كامميف. وينمو كؿ حيواف جديد ويبمغ نيايتو في 
 Endomixis   االختالط الذاتي2 - 

يحدث ىذا االنقساـ في بعض أنواع براميسيوـ التي ليا نواه كبيرة ونواتاف صغيرتاف. ويتـ االختالط الذاتي بأف 
منيا وتبقى نواتاف،  6أنويو، تتالشى  8تختفي النواة الكبيرة، ثـ تنقسـ النواتاف الصغيرتاف مرتيف متتاليتيف مكونة 

ذا يكوف في كؿ حيواف نواة واحدة صغيرة، تنقسـ النواة الصغيرة ثـ ينقسـ الحيواف باالنشطار الثنائي العرضي وب
في الحجـ وتبقى النواتاف األخرياف صغيرتيف، ثـ تنقسـ كؿ نواة  2أنويو، يكبر منيا  4مرتيف متتاليتيف، فتنتج 

نواتاف صغيرة إلى نواتيف ثـ ينقسـ الحيواف باالنشطار الثنائي العرضي مرة أخرى مكونًا فرديف كنواة كبيرة و 
 .أفراد جديدة 4صغيرتاف وبذا تتكَوف 

 Conjugation   اإلقتران 3 -
يتـ االقتراف بالتصاؽ فرديف عند سطحييما البطنييف. ثـ تبدأ النواة الكبيرة في كؿ فرد في التالشي. كما تنقسـ  

منيا في كؿ فرد ثـ تنقسـ النواة الرابعة  أنويو في كؿ فرد تتالشى ثالثة أنويو 4النواة الصغيرة مرتيف مكونة 
انقسامًا واحدًا لتكوف نواتاف األولى مذكرة والثانية مؤنثة في كؿ فرد. تمر النواة المذكرة مف كؿ فرد إلى اآلخر 

 3وتخصب النواة المؤنثة ىناؾ، ثـ ينفصؿ الفرداف المقترناف. تنقسـ النواة المخصبة )نواة الزيجوت( في كؿ فرد 
منيا إلى أنويو كبيرة وتكوف األربعة األخرى أنويو صغيرة. ثـ  4أنويو في كؿ فرد, تنمو  8تتالييف مكونة مرات م

أفراد براميسيوـ بكؿ منيا نواة كبيرة وأخرى صغيرة. وينمو كؿ فرد حتى  4ينقسـ كؿ فرد مرتيف متتالييف مكونًا 
 أفراد جديدة 8يصبح حيوانًا كاماًل. وبذلؾ ينتج 

 The bill shape animalcule  ( ) الحيوان الجرسيVorticella ثاني : الفورتيسيال المثال ال
ـ. وفيو 1675فورتيسيال ىو أوؿ ما عرؼ مف الحيوانات األولية إذ أكتشفو العالـ ليفنيوؾ ووصفو عاـ 

 .الساعة، والتي يكوف اتجاىيا مع عكس اتجاه عقارب peristome يقتصر وجود األىداب عمى منطقة الحولفـ
تعيش مجموعات فورتيسيال فوؽ نباتات الماء العذب في البرؾ حيث تمصؽ نفسيا بالنباتات عف طريؽ قاعدة 
 .توجد في آخر ساؽ ىذا الحيواف. وىي ترى بصعوبة بالعيف المجردة كزوائد رفيعة بيضاء

اعدة الساؽ بالنباتات المائية، ويشبو الحيواف ناقوس مقموب ذو يد طويمة مرنة تشبو الساؽ. وعادة يكوف مثبتًا بق
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وقد ينقبض الساؽ أحيانًا ليأخذ شكاًل حمزونيًا ويرجع السبب في ذلؾ لوجود خيط عضمي متموج قابؿ لالنقباض 
 .مف داخؿ الساؽ

وبيف   .Peristome ولمناقوس حافة سميكة وبوسط السطح العموي قرص يعرؼ باسـ المنطقة الحولفمية
، ويوجد عمى جدار الدىميز vestibule ية اليسرى يؤدي إلى تجويؼ يعرؼ بالدىميزالحافة والقرص انخفاض لمج

يدفع أجزاء الغذاء نحو الفـ. ولمحيواف  undulating membrane صفيف مف األىداب تمتحـ مكونة غشاء متموج
تقبض كما أف بو فراغ م .micro-nucleus عمى شكؿ حدوة الفرس ونواة صغيرة macro-nucleus نواه كبيرة

 .وفجوات غذائية عمى الجانب األيمف contractile vacuole كبير

 التكاثر فى فورتيسيال
يتكاثر فورتسيال أحيانا باإلنقساـ الثنائي الطولي، إما إلى نصفيف متشابييف يتكوف ألحدىما دائرة مف األىداب 

غير متساوي، فينفصؿ فرد صغير أو أكثر  يسبح بيا فترة مف الزمف ثـ تستقر في النياية. أو قد يكوف اإلنقساـ
  .أفراد صغيرة تسبح بأىدابيا 8إلى 

، إال أف ىذا اإلقتراف ىنا يتـ بيف فرديف صغير وكبير، فييمؾ  وقد يقترف فرداف مف فورتسيال كما في برامسيـو
ذلؾ كؿ األنويو الفرد الصغير حيث يمر اإلندوبالـز الخاص بالفرد الصغير بأكممو إلى الفرد الكبير فتيمؾ ل

  .الصغيرة


