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 Protozoaالحيوانية  وحيدات الخلية
 
 

  :التاريخيةتعريف علم التصنيف ومراحله  -
 التصنيف علم: Taxonomy  
 Taxis    منهو العلم الذي يتناول تشخيص وتسمية الكائنات وتقسيمها الى مجاميع، وهذه الكلمة اشتقت     

  الترتيب.هو قانون  Taxonomy و ،وتعني قانون  Nomos ترتيب و وتعني
فمشتقة من كلمة يونانية معناها نظم التقسيم التي أوجدها علماء التاريخ الطبيعي  Biosystematics أما كلمة    

والكائنات تضم مجموعة كبيرة من األحياء وهذه األحياء تختلف عن بعضها من حيث  ،األوائل وخاصة لينايوس
ومن دراسة هذه األحياء تجمعت كميات هائلة من المعلومات عبر  ،الشكل والحجم والتركيب والسلوك والوظائف

سهل عملية ي  لحياء فق عليه لغرض تسمية تلك األت  من وجود نظام م   البد  ، لذا كان سنين من المشاهدة والتجربة
 دراستها.

 ،حيوانات دون أي نظام ثم جرت محاوالت عديدة إليجاد نظام معين ومقبولالسماء أن يو بتدالعلماء سابقًا قام     
وجاء لينايوس في القرن الثامن عشر بنظام علمي وهو متطور عمن سبقه من العاملين في التصنيف حيث توصل 

 .والثاني هو اسم النوع ،األول اسم الجنس :عطى الكائن اسمينووفق هذا النظام ي   نظام التسمية الثنائيةإلى 
   ية علم التصنيفأهم: 

 .الحيةيسهل التعامل مع الكائنات  -
 .صفاتهايمدنا بالمعلومات عن  -
  .الحياةفي مجال علوم  عاملينيقدم شتى أنواع المعارف لل -
 

 التصنيفعلم  مجاالت: 
كما يسعى  ،إلعداد طريقة أو نظام لتسمية األحياء بشكل موحد ومفهوم على مستوى العالم علم التصنيف يهدف   

  :ته فهيأما مجاال ،لى مجاميع بحيث تساعد في سهولة دراسة تلك األحياءإإليجاد نظام لترتيب وتقسيم األحياء 
 التشخيص (Diagnostic): 
هذه و  ،لكائن حي آخر معروف أم هو جديد وليس له مثيلذا كان الكائن الحي مشابه إويقصد به معرفة        
ومعتمدة  ويقارن بنماذج سابقة ،لى الكتب ومفاتيح التصنيف والمصوراتإممكن أن تتم عن طريق الرجوع  المعرفة

ذا كان غير مطابق فيجدر االهتمام به إأما ، مكن أن نتعرف على اسمه العلمين المذا كان مطابق لنموذج فمإف
 .جديد صنفنوع جديد أو  فهو يمثل
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 التسمية (Naming): 
عادة النظر باألسماء العلمية الموضوعة إ عملية إعطاء اسم علمي لكل كائن حي يكتشف حديثًا أو  وهي       

 .لعلميةاسابقًا على ضوء قانون التسمية العلمية ودراستها في ضوء قواعد التسمية التي تقر بالمؤتمرات 
 مالتقسي (Classification , Division): 
 سس المعتمدة فيوهي محاولة وضع كل كائن حي في مجموعة حيوانية أو نباتية أو غيرها في ضوء األ   

المراتب  ن المجاميع أوحيث أ ،جيةو ليزيو شكلية والتشريحية والوراثية والفالنظام التصنيفي المتبع مثل الصفات ال
 .المملكةفوتبدأ المراتب من النوع فالجنس فالعائلة فالرتبة فالصنف فالشعبة  ،األحياءذات عالقة القرابة بين تلك 

 علم التصنيف أهداف: 
 .الحيةتسمية الكائنات  -
 .الحيةتصنيف الكائنات - 

 المراتب التصنيفية

 (Kingdom)المملكة 
 (Phylum) الشعبة 

 (Class) ف الص  
 (Order) الرتبة

 (Family) العائلة 
 (Genus) الجنس
  (Species) النوع

 
  :(Protozoa) (األوليات الحيوانيةشعبة وحيدات الخلية الحيوانية ) -1
 ،وتوصف بأنها كائنات غير خلوية ألن جسم الفرد فيها غير مقسم إلى خاليا البسيطة،من الكائنات الحية و        

لحيوية خلية واحدة، تقوم بجميع الوظائف ا يتكون من خلية باعتبار جسم الحيوان األوليال ةولكنها توصف باسم وحيد
 التي يحتاجها هذا الحيوان.

ها أمراض ضوتختلف األوليات الحيوانية بنمط حياتها، فبعضها يتطفل على الحيوانات والنباتات ويسبب لبع       
م اتات، ويقس  بخطيرة، وبعضها يعيش حياة حرة، وبعضها اآلخر يحوي مادة اليخضور ويتغذى بذلك تغذية ذاتية كالن

 العلماء أفراد هذه الشعبة إلى عدد من الصفوف تختلف فيما بينها بأنماط حركتها.
 :Flagellata أو Mastigophora صف السوطيات – أوالا 

يشمل هذا الصف مجموعة كبيرة من الحيوانات األولية تختلف أجناسها وأنواعها اختالفًا كبيرًا في التركيب      
ثلة ، وسنتعرف من خالل دراستنا العملية لبعض األموهي وجود السياطولكنها تتشابه في صفة مشتركة والعادات، 

 إلى:
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A. السوطيات النباتية (Phytomastigina): 
  اليوغلينا الخضراءviridisEuglena : 

 Protozoa الشعبة:
 Mastigophora الصف:

 Phytomastigina تحت صف:
 Euglina الجنس:

 viridis النوع:
أهمية تصنيفية كبيرة لدى علماء األحياء، إذ يعدها  (viridis Euglina) تحتل اليوغلينا الخضراء الوصف:     

ية بين العالمين النباتي والحيواني، فهي حيوان سوطي شائع الوجود في المياه الراكدة، كمياه ر بعضهم مرحلة تطو 
تمثيل الضوئي يًا، وتقوم بالالمتحللة حيث تتغذى رم   البرك والمستنقعات خصوصًا الغنية منها بالمواد العضوية

 لحيوان.مظاهر عالم ا أهم ، وتتميز بالحركة التي تمثل إحدىلديها ماسيتوبالز الوجود اليخضور في بسبب 
وهي تتميز بشكلها المغزلي، ويبرز من طرفها األمامي المفلطح قلياًل سوط يساعدها على الحركة، أما       

 قرب منه نواتها المستديرة الواضحة.ع بالتدق تتوض  فمسطرفها الخلفي 
مل الفم ، وال يستع)الفجوة النابضة( ويوجد بالطرف األمامي فم يؤدي إلى البلعوم الذي يتصل بالخزان      

نما لخروج سائل من الخزان ، ويوجد بالقرب من الخزان فجوة نابضة يحيط بها عدة الخلوي البتالع الغذاء وا 
 صغيرة.فجوات 

 ، تلعب دور العضو الحساس للضوء.(Stigma) ويقع بالقرب من الخزان بقعة عينية تعرف بالبقعة الحمراء
تتحرك اليوغلينا في الماء بوساطة السوط الذي يضرب في الماء كالكرباج فيدور الحيوان حول  الحركة:      

 .(ينيةنفسه متجهًا في اتجاه السوط )تعرف هذه الحركة بالحركة اليوغل
 الثنائي انقسامًا طوليًا يبدأ من األمام متجهًا للخلف. باالنقسامتتكاثر  التكاثر:      
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 الفولفوكس lobatorVolovx g: 
 Protozoa الشعبة:
 Mastigophora الصف:

 Phytomastigina تحت صف:
 Volvox الجنس:

 globator النوع:
 0000في المياه العذبة الراكدة بشكل مستعمرات، قد يصل عدد أفرادها إلى  يعيش الفولفوكس الوصف:      

ملم، وتحتوي المستعمرة أفرادًا  0مية تجمعها على شكل كرة يصل قطرها حتى ز فرد، يربط بينها جسور سيتوبال
سوطين، و ، وباحتوائها على صانعات خضراء ونواة وفجوات نابضة )الكم ثري( بشكلها اإلجاصي تتميزإعاشية 

 وأفرادًا تكاثرية أصغر حجمًا، تأخذ شكاًل دائريًا نميز فيها أعراس أنثوية كبيرة، وأعراس ذكرية صغيرة.

 
 

B. السوطيات الحيوانية (Zoomastigina): 
  التريبانوزوماTrypanosoma: 

 Protozoaالشعبة: 
 Mastigophoraالصف: 

 Zoomastiginaتحت الصف: 
 Trypanosomaالجنس: 

 من المثقبيات )حيوان مرض النوم(    
سوطيات حيوانية تتطفل على دم الفقاريات بما فيها اإلنسان، يصيب اإلنسان في وسط وجنوب  المثقبيات:      

 مسببًا أمراضًا خطيرة.أفريقيا بما يسمى مرض النوم، ويتطفل هذا الحيوان على الفقاريات 
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ط و الذي يتلوى أثناء الحركة، وبنهاية الجسم المستدقة، وبالس تتميز المثقبيات بشكلها المغزلي المتعرج     
لف نواة الحيوان الواضحة، والذي يشكل مع الجسم غشاء رقيق يدعى بالغشاء خاألمامي الطويل الذي يخرج من 

 للشيمانيا.ا، وأثناء دورة الحياة يأخذ الحيوان أشكااًل مختلفة وهي التريبانوسوما والكريثيديا والليبورموناس و المتموج
ويصل الحيوان إلى دم اإلنسان عند ثقب الذبابة لجلده المتصاص الدم، ومن الدم يجد طريقه إلى الغدد اللمفاوية 
وتجاويف المخ ويعاني المصاب أثناء وجود الحيوان في دمه حم ى، ولكن عند وصوله إلى الجهاز العصبي 

 المركزي تظهر على المريض أعراض مرض النوم.
يتكاثر الحيوان باالنقسام الثنائي طوليًا من األمام إلى الخلف، فينقسم الجسم القاعدي ثم النواة  التكاثر:       

 والسوط والغشاء المتموج، وينشطر جسم الحيوان في الوقت نفسه من األمام إلى الخلف تدريجيًا.
 شمانيا ياللishmaniaeL: 

 Protozoaالشعبة: 
 Mastigophoraالصف: 

 Zoomastiginaتحت الصف: 
 Leishmaniaالجنس: 

بلعميات الجملة الشبكية البطانية، حيوانات أولية ذات شكل كروي أو بيضوي، تعيش في  الوصف:       
المسؤول عن  L. donovaniوخاصة تلك العائدة للكبد والطحال والعقد اللمفاوية ونقي العظام في حالة النوع 

 اللشمانيا الحشوية.داء 
فيسبب قروحًا في الجلد أو داء  Phlebotomusالذي ينقله البعوض المعروف باسم   L. tropicaأما النوع

 اللشمانيا الجلدية.

 
                     L. tropica                                        L. donovani 
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 الجيارديا Glardia lamblia: 
 Protozoaالشعبة: 
 Mastigophoraالصف: 

 Zoomastiginaتحت الصف: 
 Giardiaالجنس: 

 Lambliaالنوع: 
هاالت سا  سان، مسببًا له التهابات مزمنة و طفيلي صغير يعيش في األمعاء الدقيقة لإلن الوصف:        

عوي، ويشاهد بشكلين: شكل إعاشي متواصلة، ويعد مسؤواًل وبخاصة عند األطفال عن سوء االمتصاص الم
 مليون كيس. 000متكيس، ويقدر العدد الوسطي لألكياس في براز المصاب حتى وشكل 
ان يتوضع نواتان كبيرتع في نهايته األمامية العريضة ، يتوض  )كم ثري( للشكل اإلعاشي شكل إجاصي        

 بينهما جسيم قرب قاعدي، ويخرج من الناحية األمامية الدقيقة أربعة أشفاع من السياط.
 ا الشكل المتكيس فيحتوي أربعة نوى وبقايا سياط ويكون محاطًا بغالف ثخين.أم          

 
 

 :Rhizopodaصف جذريات األرجل  –ثانياا 
وساطة أرجل كاذبة ويعيش أغلبها حياة حرة، وقليل منها يعيش بيشتمل هذا الصف على وحيدات خلية تتحرك 

 حياة طفيلية، ومنها األنواع التالية:
  المتحول الحرAmoeba Proteus: 

 Protozoaالشعبة: 
 Rhizopodaالصف: 
 Amoebaالجنس: 

 Proteusالنوع: 
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األميبا حيوان أولي يعيش في برك المياه العذبة الراكدة، واألراضي الرطبة الغنية بالمواد العضوية،  الوصف:     
 أيام. ويمكن الحصول عليه في المخبر من نقع بعض األوراق النباتية في طبق بتري لعدة

ملم، وهو يبدو بشكل متحول، تبرز منه أرجل كاذبة  0،،0 – 0،0يتميز هذا المتحول بحجمه الكبير نسبيًا 
Pseudopodia  ويحتل مركزه نواة واضحة، وفجوات غذائيةFood Vacuoles  وفجوة نابضة Contractile 

Vacuole .ويحيط به سيتوبالسما خارجية رقيقة شفافة وداخلية حبيبية 
 حركة المتحول:    
بسط أالحركة تميز الحيوان عن النبات، وهي واضحة في المتحول وتعرف بالحركة األميبية، التي تعتبر     

 أنواع الحركة في الحيوانات، وتتحرك بعض خاليا الحيوانات الراقية كالكريات البيضاء حركة أميبية.
 التكاثر:    
تنقسم فر، غير المباش االنقسامعندما تبلغ األميبا كامل نموها تتكاثر بانقسام ثنائي، وهو نوع بسيط من     

يوانين وال ما، وينتهي بانقسام الحيوان إلى حز السيتوبال )انشقاق( انقسام النواة اختناق النواة إلى نواتين، ويعقب
ن إلى الحجم األصلي، وهناك طرق أخرى للتكاثر تستغرق هذه العملية أكثر من ساعة، وينمو كل من النصفي

 عندما تكون الظروف قاسية وغير مواتية لها.
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  المتحوالت القوقعيةTestacea: 
تتميز أفراد هذه الرتبة بتحول جدار جسمها إلى قوقعة كيتينية تبرز منها أرجل كاذبة وهي تصادف في     

الذي يتميز بقوقعة شفافة شبيهة بالفطر البري، والتي تبرز  Difflugiaومنها جنس الدفلوجيا  المياه الراكدة.
 منه األرجل الكاذبة، وتعيش في المياه العذبة.

 
 

  المنخرباتForaminifera: 
تنتشر بعض أنواع المنخربات على اليابسة وفي البحر، وهي تتميز بتنوعها الكبير، وتفرز لنفسها هيكاًل     

 حجرة واحدة أو من عدة حجرات متحدة مع بعضها، تنشأ من زيادة نمو الحيوان.كلسيًا في الغالب ذا 
وبتراكم هياكل الفورامنيفرا بعد موتها تتكون الصخور الجيرية والطباشيرية، ويظهر أن للفورامنيفرا عالقة بتكوين 

 .بترولالبترول، فبحص الصخور وما بها من هذه الحيوانات الصخرية يمكن االستدالل على حقول ال
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  رتبة الشعاعياتRadiolaria: 
ة، ي  نالبحار الدافئة، تتميز بأشكالها المتعددة والمتنوعة وبهياكلها المعقدة الب   جذريات أرجل بحرية، تقطنوهي 

 والتي تبرز منها أرجل كاذبة شعاعية تتألف من سيليكات الكالسيوم واأللومين.

 
  المتحول المعويEntamoeba Coli: 

وتسبب  لبكتريا وبقايا المواد الغذائيةأفراد هذا النوع في األمعاء الغليظة عند اإلنسان، وتتغذى على اتعيش     
، بل إنها قد تكون مفيدة بسبب تغذيتها على البكتريا، ومثل هذه العالقة بين الطفيل والعائل تعرف له أضراراً 

ذا خرجت مع البراز تموت، ولذلك تفرز  اة داخله حول نفسها غالفًا صلبًا )كيسًا( تنقسم النو بالمعاشرة الغذائية، وا 
إلى ثمانية أنوية، ويبقى الكيس حيًا ما دام في وسط رطب، حتى إذا ما وصلت األكياس إلى أمعاء عائل جديد 

 عادت للحياة فيذوب الغالف وتخرج منه، وتعطي ثماني أفراد ويمكن مشاهدتها بشكلين:
a. ميكرون، ويتميز هذا الشكل بكرويته وبنواته، ويتميز أفراده  00 – 00بين  تتراوح أبعاده :شكل ناشط

 بالحركة البطيئة الناجمة عن األرجل الكاذبة.
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b. ميكرون، وهو يحتوي ثماني نوى، وال تخترق أفراد هذا  00 – 11تتراوح أبعاده بين  :شكل متكيس
  النوع النسج أبدًا، وتشاهد في براز اإلنسان وال تسبب أي أعراض مرضية.

 
  المتحول الزحاريEntamoeba Histolytica: 

 النوع السابق وأكثر نشاطًا. يعيش في األمعاء الغليظة والكبد عند اإلنسان أيضًا، وهي أكبر حجمًا من    
وتتغذى على الغشاء المخاطي لألمعاء بإفراز أنزيم يذيبه، كما تتغذى على الكريات الدموية التي تنزف منه 

 مخاطي مدمى، ويمكن تمييز شكلين له: بإسهالمسببة مرض الزحار، الذي يتجلى 
a. ضحة.الواشط يتميز بشكله المتحول وبأرجله الكاذبة وبنواته ن :اشيعشكل إ 

 
b.  يتميز بشكله الكروي وبعدد أنويته األربعة. :شكل متكيس 
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