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Kingdom: Protistaمملكة االبتدائیات : ألولالدرس العملي ا

أھمیتھا وأضرارھاالالفقریات،
% من مجموع االنواع المعروفة في 90أكثر من الالفقریات حیوانات لیس لھا عمود فقري تشكل 

عن بعضھا البعض من حیث المظھر الخارجي والتركیب المملكة الحیوانیة. تختلف الالفقریات
كون العدید منھا لھ تماس بحیاتنا فھي أما أن ا. الالفقریات مھمة جداالداخلي وتطورھا ونشأتھ

تكون مفیدة أو ضارة لذا یجب دراستھا والتعرف علیھا.
أھمیتھا:

یستخدم البعض منھا كغذاء مثل الروبیان والمحار والسرطانات.-
العسل والشمع والحریر والؤلؤ.العدید منھا مواد مفیدة مثلینتج -
.وبذلك تزداد انتاجیة االرضیقوم بعضھا بتفتیت التربة وزیادة خصوبتھا-
یساعد بعضھا في تلقیح االزھار.-
یستخدم بعضھا في السیطرة البایولوجیة.-

:أضراراید منھدللع
وحیواناتھ الداجنة.تسبب اعداد منھا أضرار لالنسان-
دورة حیاة طفیلیات مختلفة.في تعمل العدید منھا كمضیفات ثانویة -
یعمل بعضھا كناقل أو حامل لألمراض ومنھا االفات الزراعیة المضرة.-
بعضھا تسبب مشاكل اقتصادیة وبالتالي تحتاج الى االموال والطاقات للتخلص منھا.-

مملكة االبتدائیات 
veryتعني االولیات حرفیاfirst animalsمصطلح االبتدائیات یعني الحیوانات االولیة 

firstوضع العالم ،ألول مرة للغایةRobert wittaker االبتدائیات في مملكة مستقلة اضافة الى
ومملكة Fungiومملكة الفطریات Animaliaالممالك االربعة االخرى وھي المملكة الحیوانیة

ومتنوعةواسعةمجموعةاالبتدائیات تضم .Moneranaاضافة الى مملكة Plantaeات النبات
.تقسم على اساس شكل الجسم ونمط التغذیة والحركةشعبة،16االقلعلىتضم

:AmoebozoaPhylumاالمیبیاتشعبة
كوسیلة للحركة، وكذلك تستخدمھا Pseudopodiaتستخدم افراد ھذه الشعبة االقدام الكاذبة 

كوسیلة اللتھام الفریسة، تتغذى بصورة عامة على الكائنات الصغیرة مثل البكتریا والطحالب 
یحدث التكاثر والدایتومات وبعض االبتدائیات وحتى الحیوانات الصغیرة متعددة الخالیا.

اما الكاثر Binary fissionالالجنسي في ھذه الكائنات بواسطة االنشطار الثنائي البسیط 
الجنسي فھو نادر الحدوث فیھا.

Entamoebaانتامیبا
Entamoeba histolytica انتامیبا الزحار

الكالب و وھو المضیف النھائي والمضیف المستودع نسان الغلیظة لالمعاء األفي طفیلي ابتدائي 
،Amebic dysenteryاو بالزحار االمیبيAmebiasisیسبب مرض الخنازیر والقرود. 

الطور المتكیس .(cyst)الطور المتكیسالحاویة علىتنتقل عن طریق االغذیة أو المیاه الملوثة
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ولكن بھا Cecumبقى على قید الحیاة لمدة أطول في الماء عنھا في الغذاء. یصاب االعور ی
د أو الرئتین بتنتقل الى الكممكن أن تتواجد في أي جزء في االمعاء الدقیقة أو الغلیظة، ممكن أن 

یحمل قدام جانبي مفرد (الطور الخضري)Trophozoiteأو الى أجزاء أخرى من الجسم.
داخل الفجوة Erthrocytesكریات دم حمرحتويتویحتوي السایتوبالزم على حبیبات دقیقة، 

، أنویتھا التزید عن أربعة.Cystالطور المتكیس.الغذائیة

E. coli القولون انتامیبا
ف النھائي ھو االنسان وتكون أكثر شیوعأ یغیر مرضیة لھا انتشار عالمي واسع. المضانتامیبا

من النوع االول أعاله، تتواجد في االعور واالمعاء الغلیظة لالنسان، تتغذى على البكتریا 
المتكون في الظروف غیر المالئمة Cystالطور المتكیسلفضالت في االمعاء،والخمیرة ویقایا ا

، تمتلك السایتوبالزم یحوي حبیبات اكثر خشونة من النوع االولTrophozoiteأنویة،ثمانیةلھ
.لھا فجوات غذائیة حاویة على البكتریا وفضالت غذائیةأقدام كاذبة مزدوجة 

Entamoeba
Phylum: Dinoflagellataشعبة قدیرة االسواط 

بسبب حجمھا وشكل في البیئة البحریة غذاء فقیر لمعظم القشریات Dinoflagellataتعتبر 
أشواكھا، في بیئة المیاه العذبة من النادر وجود مجذافیات أقدام میاه عذبة تتغذى علیھا.

Ceratiumسیراتیوم 
longitudinalالجسم مثلث الشكل، توجد ثالثة اشواك طویلة وسوطین احدھما طولي

flagellumرضواالخر مستعtransverse flagellum النواة مركزیة الموقع، تحتوي على ،
. ال تستھلك مجذافیات االقدام البحریة أنواع السیراتیوم chromatophoresحامالت االصباغ

بعض أنواع ولكن وجد في بعض الدراسات ان مجذافیات االقدام الكبیرة تتغذى على السیراتیوم، 
مما یؤدي الى bloomingمسؤولة عن حدوث المد االحمر وذلك عند حدوث ازدھار ھذا الجنس
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افراز سموم الى المسطح المائي الذي تعیش فیھ مما یؤدي الى ھالك العدید من االسماك واالحیاء 
المائیة الموجودة في المسطح المائي.

Ceratium

Phylum: Ciliophoraحامالت االھدابشعبة 
) على االقل فوق قسم من سطوح اجسامھا (ciliaتضم ابتدائیات تمتاز بوجود االھداب 

ھا قصیرة وممكن وخالل فترة من حیاتھا على االقل. االھداب تشبة االسواط بصورة عامة لكن
كما في البرامیسیوم slipper shapeاستخدامھا للحركة، للھدبیات مدى واسع من االشكال من 

كما في الفورتیسیال. تتواجد الھدبیات بصورة عامة على اسطح النباتات stalked shapeالى 
المائیة.

Ephelotaافیلوتا
أو مشعبة بصورة غیر منتظمة أو اھلیلیجیة ذات أشكال متباینة منھ ھدبیات بحریة تمتلك نواة 

Crownأو تشبھ التاج . Cأو على شكل حرف ear-likeتشبة االذن –like ساق تحتوي على
ومجسات suctorial tentaclesماصة مجسات ، جساتمنوعین من الوحبیبات قاعدیة و

أما االھداب فتوجد في المراحل االولى من حیاتھا.، prehensile tentaclesلالمساك 
البیئات اضافة في المیاه العذبة أیضأ أفرادھا تتواجد scutoriaالممصیات الى االفیلوتا تعود 

تمتاز بانھا تحمل االھداب في المراحل البحریة وقسم منھا تعیش على سطح الحیوانات المائیة، 
تتغذى . ماصةمجسات االولى من حیاتھا وتستبدل عند البلوغ بعدد من المجسات التي قد تكون

مع القشریات وحتى symbioticبعض االنواع البحریة لدیھا عالقة تكافلیة ،على الھدبیاتعادة 
.Eمع بعض االسماك. ھنالك نوع واحد فقط ھو  gemmipara تعیش متطفل خارجي على

االسماك بضمنھا أسماك السالمون.
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Ephelota
Stentorستنتر 

، عند امتداد الحیوان الكاملtrumpetأو البوقعند االمتداد(funnel-like)الجسم یشبھ القمع 
-1احجامھا تتراوح بین (sessile)وقسم منھا تكون جالسة sphericalبشكل كروي وقد یكون 

وتكون أما ان یكون ثابت أو یسبح بصورة حرة، ملم، 3ویصل في بعض االنواع الى ملم 2
وقد تتواجد شعیرات حسیة یتحرك بواسطة االھداب التي تحیط بالجسم أحیانأ بشكل مستعمرات. 

sensorybristles كبیرة مسبحیة الشكل یحتوي على نواةrosary. یوجد الفمcytosome في
. حسیةیرات شعلھا لتتخاھداب سطح الجسم تحیط .الجزء االمامي المتوسع من مقدمة الجسم

تقع الفجوة المتقلصة في مقدمة الجسم cytopgarynxرف أو مایعیؤدي الفم الى بلعوم قصیر
.الخلفطویلة باتجاه ناةمع قنcytopharynxخلف 

ألھداب حول الفم مما یؤدي الى حركة تشبھ اتوجیة على السوطیات والطحالب والھدبیات بیتغذى 
تعیش ملتصقة على تحتوي على نواة كبیرة مسبحیة الشكل. الى الفم.ھسباحة الطعام ووصول

.الصخور والجذور والمواد الطافیة المتفتتھ وتتواجد أحیانأ قرب القاع

Stentor



5

Moncystis مایوسیستس
یتواجد داخل الخلیة و یكون (young)فتیةطفیلي ابتدائي من الطفیلیات الداخلیة في المرحلة ال

. (mature)عندما یكون بالغ الحویصالت المنویة لدودة االرض فيخارج الخلیة
Trophozoite طفیلي مغزلي الشكلالناضجspindle-like النواة أما كرویة متطاول مسطح

ال endosome.توجد في الجزء العلوي من الجسم.تحوي على النویة أو مایعرف بیضویة.أو 
بطئ Monocystisتحوي فجوات متقلصة وفم وعضیات للحركة بسبب نمط المعیشة الطفیلیة. 

الحركة یتحرك حركة التوائیة.
ویتم انزیمات ھاضمة التي تھضم السایتوبالزم والحیوانات المنویةMonocystisتفرز ال 

وتطرح الفضالت .)pellicle(امتصاص المواد الناتجة بالتناضح من خالل غشاء رقیق 
النتروجینیة خارج جسم المضیف ویتم التخلص منھا بواسطة االعضاء االخراجیة للمضیف.

وھي المرحلة المتغذیة حیث یتواجد التروفوزویت الیافع في Trophozoiteالطور البالغ یدعى 
spermفي  morulaالنامیة)، التروفوزویت -للمضیف (ھي مجموعة من السبیرمات المتطورة

حاویة على الحیوانات (االبواغ) فشكلھا یشبھ اللیمونة sporesلھا أشكال متباینة أما السبورات 
داخل كیس دائري الشكل.وتكون االبواغ sporozoitesالسبوریة 

Mnocystisوأكیاس الیافع الحر الطورالناضج والطور الخضري 


