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  PROTOZOA األولية الحيوانات

 غير كائنات بأنيا الحيوانات ىذه وتوصف.  المعروفة الحية الكائنات أنواع أبسط ىي ، األولية الحيوانات
 ، الخاليا وعديدة األسفنج في الحال ىو كما خاليا إلى مقسم غير فييا الفرد جسم ألن( A cellular) خموية
 الواحدة الخمية يشبو األولي الحيوان جسم أن باعتبار الخمية وحيدة الحيوانات باسم توصف ما كثيرا ولكنيا

 . الخاليا عديدة الحيوان في

أو اإلفراز ،  أن الخمية في الحيوان عديد الخاليا ىي جزء مخصص لوظيفة خاصة كالحركة أو اإلحساس •
أما المادة الحية لحيوان األولي فوحدة كاممة تقوم بجميع العمميات الحيوية دون تخصص وىذا ماال يمكن 

 لمخمية الواحدة في الحيوان العديد الخاليا أن تقوم بو . 

 ممم( وبين 1/1000أغمب الحيوانات األولية دقيقة الحجم يتراوح قطرىا بين بضع ميكرونات )الميكرون  •
ممميمتر واحد . إال أن بعضيا كبير الحجم نسبيا ولكن ىذه األنواع الكبيرة يتكون الجزء األكبر من جسميا 

 من ىيكل صمب غير حي .

تعيش أغمب األوليات كأفراد مستقمة ويكون بعضيا مستعمرات يتكون كل منيا من عدد من األفراد يشبو  •
 الزمية فتكون من مجموعة األفراد وحدة واحدة .األفراد المستقمة وتتصل ببعضيا بزوائد بروتوب

تعيش أغمب األوليات كأفراد مستقمة ويكون بعضيا مستعمرات يتكون كل منيا من عدد من األفراد يشبو  •
 األفراد المستقمة وتتصل ببعضيا بزوائد بروتوبالزمية فتكون من مجموعة األفراد وحدة واحدة .

الشكل والعادات والموطن . وىي تعيش في المياه العذبة والمالحة  األوليات تختمف عن بعضيا من حيث •
والتربة الرطبة ويقاوم بعضيا الجفاف لفترة طويمة . والكثير من األوليات متطفل عمى الحيوانات والنباتات 

 األخرى ويسبب لبعضيا أمراضا فتاكة . 

 . وليس لبعضيا شكل محدد بل يبرز تحوي بعض األوليات مادة الكموروفيل وتتغذى تغذية نباتية صرفة •
 من جسميا زوائد خيطية أو أنبوبية تتحرك بيا وتحيط غداءىا ولمبعض األخر شكل مغزلي أو بيضاوي أو

 مستدير ويحمل بعضيا سياطا أو أىدابا لمحركة ومنيا ما ليس لو أعضاء لمحركة وىذه أنواع متطفمة .
 ثر من نواة وتتكاثر األوليات باإلنقسام الثنائي أو العديد وقدولمحيوان األولي نواة واحدة منيا ما لو أك •

 يتكاثر بعضيا تكاثرا يشبو التكاثر الجنسي .
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 Phylum Protozoa األوليات لشعبة الحالي التقسيم
 A- Subphylum Plasmodroma المتحركة البالزميات شعبة تحت

 Class Sarcodina المحميات طائفة -1
 Class Mastigophora السوطيات -2
 Class Sporozoa الجرثوميات -3

 B- Subphylum Ciliophora األىداب حاممة شعبة تحت
 Class Ciliata اليدبيات طائفة -4
 Class Suctoria الماصة اليدبيات -5
 

 Subphylum Plasmodroma المتحركة البالزميات شعبة تحت
 CLASS SARCODINA اللحميات طائفة

 األميبا:  األول المثال

 بروتوبالزمية كتمة عن عبارة والحيوان الرطبة واألراضي العذبة المياه برك في يعيش أولي حيوان األميبا
 ىذه فتظير مم½  نحو أنواعيا أكبر قطر ويبمغ ميكرون 340 ، 121 بين قطرىا يتراوح ميكروسكوبية

 . 1155 عام Rosel اكتشفيا من وأول الماء في المعة كنقط المجردة لمعين
 الحبيبات من الكثير تحوي رائقة صغيرة ىالمية بروتوبالزمية كتمة عن عبارة األميبا جسم:  الجسم تركيب

           البالزمي الغشاء) ، سيتوبالزميا رقيقي غشاء البروتوبالزم من السطحي الجزء ويكون ، والقطرات
 Plasmolemma )، البروتوبالزم يمنع ولكنو منو والخروج السيتوبالزم إلى بالدخول والغازات لمماء يسمح 

 إحدى السيتوبالزمي السطحي الغشاء وتكوين ، وأمالح ودىنية وكربوىيدراتية بروتينية مواد من بو ما فقد من
 وسيتوبالزم نواة إلى ، خمية أي بروتوبالزم مثل مثميا األميبا بالوتوبالم ويتميز.  البروتوبالزم خصائص

 . البروتوبالزم في ثابت مكان ليا ليس والنواة
 من مختمفة أنواعا يحوي محبب داخمي وأندوبالزم ، شفاف رقيق خارجي أكتوبالزم إلى السيتوبالزم ويتميز
 ، Food Vacuoles غذائية فجوات داخل اليضم طريق في غذائية وأجسام دىنية وقطرات بمورية حبيبات
 . مائيا سائال تحوي كبيرة Contractile منقبضة وفجوى
 التي األميبية بالحركة حركتيا وتعرف األميبا في واضحة النبات عن الحيوان تميز التي الحركة:  الحركة
 الكاذب القدم) أنبوبيا بروزا األميبا تكون بأن الحركة وتحدث.  الحيوان في األولية الحركة أنواع أبسط تعتبر
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Pseudopodium )سطح من جزء أي في الكاذب القدم ويتكون.  األميبا فييا تتحرك التي الجية في 
 بعد ولكن داخمو األميبا بروتوبالزم بعض تدفق بسبب الوقت بعض تكونو بعد النمو في القدم ويستمر الجسم
 األميبا تتحرك الطريقة وبيذه.  الجديد القدم في البروتوبالزم فيتدفق مجاور مكان في آخر قدم يتكون مدة

 األميبا شاىدنا ولو.  لو السابقة الكاذبة األقادم تختفي جديد كاذب قدم تكون وعند.  منتظمة غير حركة
ن اإلتجاه ىذا في كاذبة أقداما تكون لوجدناىا ما اتجاه في تتحرك وىي  أسفل إلى يدور يتكون قدم كل وا 
 إلى التدفق في البروتوبالزم ويستمر.  الخمف إلى يتجو ثم الحيوان عميو يسير الذي السطح قمتو تممس حتى
 . والتدحرج والزحف التدفق من مزيجا األميبا حركة تكون وبذا آخر قدما مكونا األمام
 عمييا تؤثر التي الخارجية Stimuli لممنيبات السيتوبالزم استجابة عن ناتج حركتيا أثناء األميبا وسموك
 تغييرا تحدث التي البيئية فالتغيرات.  أألحياء جميع في البروتوبزالم الخصائص إحدى ىي اإلستاجبة وىذه
 ويستجيب بيا يتأثر التي الخاصة منبياتو حي كائن ولكل بل خمية ولكل.  بالمنبيات تعرف البروتوبالزم في
 الكيربي لمتيار السالب القطب نحو تتجو ولكنيا الضوء عن تبتعد فيي لممنبيات مختمفة بطرق فاألميبا.  ليا
.  فيو تعيش الذي المائي لموسط يخالف كيميائي محمول كل وعن الساخنة األشياء عن دتبتع أنيا كما. 

 . غذاءىا تكون التي الكيميائية المواد نحو األميبا وتنجذب
 من الداخمي فالجزء السيتوبالزم قوام في تغير إلى الكاذب القدم تكوين يعزي:  الكاذب القدم تكوين

 ويكون صالبة فأكثر منو الخارجي الجزء أما Plasmasol السائمة بالبالزما ويعرف ميوعة أكثر األندوبالزم
 (.Plasma gel) اليالمية بالبالزما مايسمى األكتوبالزم مع

 والبكتيريا الدياتومات مثل ونباتية حيوانية الصغيرة الميكروسكوبية األحياء عمى األميبا تتغذى:  التغذية
 الحيوانات جزيئات أيضا تبتمع كما Colpidium Chalomonas أنواع وخصوصا األولية والحيوانات
 . المائية والنباتات
 جانبي عمى الكاذبة األقدام وتتكون التالمس نقطة عند السيتوبالزم حركة تقف الغذاء األميبا تواجو وعندما
 مع محبوسا الغذاء ويصبح بالسيتوبالزم تامة إحاطة الغذاء يحاط الكاذبة األقدام ىذه وبالتحام وفوقو الغذاء
 في ىاضمة عصارة الحال في السيتوبالزم ويفرز.  الغذائية بالفجوة يعرف تجويف في الماء من قميل

 فعال يحدث ما وىو قموية إلى ذلك بعد تتحول ثم. اليضم أطوار أول في حمضية تكون الغذائي التجويف
 والكربوىيدرات البروتين ىضم عمى قادرة المفرزة اإلنزيمات أن والمعتقد.  اإلنسان في اليضم عممية أثناء

.  النشا عدا المواد جميع ىضم عمى قادرة أنيا العمماء بعض ويعتقد.  الدىن ىضم عمى قادرة غير ولكنيا
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 الصمبة المواد أما.  الحيوان نمو إلى ذلك ويؤدي تركيبيا في وتدخل السيتوبالزم إلى تنفذ الميضومة والمواد
 . السطح من نقطة أي من الغذائية الفجوة واقتراب الحيوان تحرك عند سطحيا من المتخمفة
 ميل معناه واإلنتشار Diffusion باإلنتشار السيتوبالزم إلى يمر الماء في الذائب األكسجين:  التنفس
 المكان من تنتقل جزيئاتيا أن أي ، أماميا المتاح المكان في متساويا توزيعا نفسيا توزيع إلى المادة جزئيات
 سيتوبالزم في منو أكثر الماء في األكسيجين تركيز أن حيث ومن.  تركيزىا يقل حيث إلى فيو المركزة
 األكسيجين ألن الماء في منو أقل السيتوبالزم في األكسيجين تركيز ويظل األكسيجين دخول فيستمر األميبا
 لتأدية الحيوان يستغميا التي الطاقة انطالق األكسدة ىذه عن وينتج الغذائية المواد أكسدة عمى توا يعمل

فراز حركة من المختمفة وظائفو  كان ولما ، كربون أكسيد وثاني ماء تكون األكسدة يصحب كما.  المخ وا 
 يضر وتراكمو فسام الكربون أكسيد ثاني أما ممحا أمرا ليس منو فالتخمص السيتوبالزم مكونات من الماء

 لكونو الخارجي الماء إلى السيتوبالزم من اإلنتشار خاصية بنفس ينفذ ألنو األميبا في اليتراكم ولكنو بالجسم
 . الخارجي الماء في عنو السيتوبالزم في تركيزا أكثر
 كبيرا الجسم سطح يكون حيث كاألميبا الدقيقة الحيوانات في فقط تصمح التنفس في الطريقة ىذه ومثل

 . عازلة بطبقة مغطى غير الحيوان سطح يكون أن أيضا ذلك يستمزم كما ، لمحجم بالسنبة
 أي الجسم منيا يتخمص وىذه كالبولينا سامة سائمة مختمفة مواد تكون البروتينات تأكسد عن ينتج:  اإلخراج
 تجويف يوجد الحركة التجاه الخمفية الجية قرب اإلندوبالزم وفي . اإلنتشار طريق عن أيضا بسرعة األميبا
 ويختفي ، الخارج إلى بمحتوياتو فيمقى منتظمى فترات في ينقبض ألنو المنقبض بالتجويف يعرف كبير مائي
 عمل تشبيو ويمكن ، حجمو نياية إلى يصل حتى الماء من صغيرة قطرات بتجميع تدريجيا لمظيور يعود ثم

 منيا الماء لرفع باستمرار فييا المضخة تعمل مثقوبة سفينة في مضخة كعمل األميبا في المنقبضة الفجوة
لقائو  الماء عن تركيزىا الشتداد نظرا اإلنتشار بطريق باستمرار إلييا الماء يدخل األميبا ففي البحر في وا 
 ذلك وعمى.  الغذاء مع إلييا يدخل أو التنفس عن ناتج زائد ماء األميبا في يتكون وأنو كما بيا المحيط
 طرد عمى نفسو الوقت في ثانويا ويعمل الجسم داخل الماء تنظيم ىو المنقبضة لمفجوة الرئيسية فالوظيفة
 ىو( Hydrostatic) لممياه تنظيمية المنقبض التجويف وظيفة أن يثبت ومما.  الكربون أكسيد وثاني البولينا
 الوسط من األنواع ىذه إلى الماء اليدخل حيث المتطفمة أو البحرية األنواع في منقبض تجويف وجود عدم

 . مقبض فراغ لو تكون العذب الماء إلى البحرية األنواع أحد نقمنا إذا وأنو ، بيا المحيط
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 المباشر غير اإلنقسام من بسيط نوع وىو ثنائي بانقسام تتكاثر حجميا نياية األميبا تبمغ عندما:  التكاثر
 إلى الحيوان بانقسام وينتيي السيتوبالزم تخصر النواة انقسام ويعقب نواتين، إلى وتنقسم النواة تتخصر
 . األصمي الحجم إلى النصفين من كل وينمو ، ساعة من أكثر العممية ىذه والتستغرق حيوانين

 حول وتفرز تتكور األميبا فإن فيو الغذاء ويقل الوسط يجف كأن قاسية الوسط ظروف أصبحت إذا أما
 Three Layered) الطبقات ثالثية الحوصمة باسم يعرف طبقات ثالث من مكون واقيا غالفا نفسيا
Cyst )مواتية لمظروف عادت فإذا يمكن ما أقل إلى فييا الحيوية العمميات سرعة وتنخفض داخميا تقبع 
  عديد انقسام الحوصمة داخل أحيانا يحدث وقد.  األولى حياتيا الستئناف األميبا وخرجت الحوصمة ذابت

 من كبير عدد إلى مباشرا انقساما النواة تنقسم أن والغالب المختمفة األنواع في اإلنقسام ىذا دقائق وتختمف
 األفراد وتخرج الحوصمة تذوب ثم السيتوبالزم ىذا من بجزء منيا كل ويحاط السيتوبالزم صوب تتجو األنوية
 شوىد وقد. Pseudopodiospore تسمى مدببة كاذبة أقدام ذات صغيرة أميبات شكل عمى الصغيرة
 . الجنسي التكاثر من نوع وىو معا فردين باندماج األميبا أنواع بعض في اإلقتران

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


