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3المحاضرة   

 Kingdoms of Life  ممالك الحياة

منذ عصر أرسطو صار تقلٌدٌاً أن ٌنّسب كل كائن حً إلى واحدة من مملكتٌن: المملكة 

النباتٌة و المملكة الحٌوانٌة، و لكن نظام المملكتٌن قد تتجاوز فائدته فبالرغم أنه من السهولة أن توضع 

ٌّة ذات الجذور  ضمن النباتات  –التً تتمثل ضوئٌاً مثل األشجار و األزهار و السراخس  –الكائنات الح

التً تبتلع الطعام مثل الدٌدان و األسماك و الثدٌٌات ضمن المملكة  –و أن توضع األنواع المتحركة 

الحٌوانٌة إال أنه ثمة صعوبات تواجهنا عندما ٌتعلق األمر بالكائنات الوحٌدة الخلٌة إذ أن بعض األنواع 

لماء الحٌوان فً المملكة الحٌوانٌة، مثل الٌوغلٌنا ٌحسبها علماء النبات فً المملكة النباتٌة، و ٌعتبرها ع

Euglena  و أشباها من السوطٌات النباتٌة فهً متحركة كالحٌوانات و لكنها تحتوي على الكلوروفٌل و

بت عشوائٌاً إلى المملكة النباتٌة.  تمثِّل ضوئٌاً كالنباتات و بعض المجوعات كالبكتٌرٌا نسِّ

لم ٌكن هناك مفر من أن ٌحاول علماء األحٌاء حل هذه المشكالت بفصل المجموعات موضع 

المملكة الجدٌدة  Haeckelعندما أقترح  6866الخالف فً ممالك جدٌدة و قد تم ذلك ألول مرة فً عام 

Protista رّقة لتضم كل الكائنات وحٌدة الخلٌة، و فً البداٌة ضّمت البكترٌا و الطحالب الخضر المز

Blue – Green Algae  .و هً أنواع أنوٌتها دون غشاء ٌحّدها مع الكائنات وحٌدة الخلٌة ذات األنوٌة

و بعد أن عرفت الفروق المهمة بٌن البكترٌا عدٌمة النواة و الطحالب الخضر المزرّقة 

Cyanobacteria  ذات األنوٌة البدائٌة(Prokaryotesو بٌن الكائنات األخرى المكونة م ) ن خالٌا

 (. Eukaryotesذات أنوٌة ٌحّدها غشاء نووي )ذات األنوٌة الحقٌقٌة 

الخمس الذي أنشأ  او العوالم نظام الممالك Whittakerأقترح هوٌتاكر  6869فً عام 

 بدائٌة النواة )األولٌات و الطحالب وحٌدة الخلٌة حقٌقٌة النواة(.  التمٌٌز األساسً بٌن حقٌقٌة النواة و

)بدائية النواة ، وحيدة الخمية ، ال تحتوي عمى  :monera)االوليات(  دائياتالب مممكة
ويضم بدائية  ( اي عدم احتوئها اغشية حول االنوية, تغذيتها باالمتصاص النظام الغشائي

 النوى كالبكتريا والطحالب الخضر المزرقة.
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مستعمرات ،  )خمية واحدة أو متعددة الخاليا أو بشكل : Protista الطميعيات مممكة
ويضم الطحالب االخرى حقيقيات النوى  حقيقية النواة ، تمتمك النظام الغشائي( .

 كاالميبا والبراميسيوم وبعض الفطريات protozoaوالحيوانات االولية 

خمية واحدة أو متعددة الخاليا ، حقيقية النواة ، ذات تغذية كيميائية ) :الفطريات مممكة
ر متحركة مع طريقة تكاثر ودورة حياة واحدة ، تمتمك النظام مختمفة أو رمية وتكون غي

 ويضم اغمب الفطريات كعفن الخبز والعرهونالغشائي( 

)متعددة الخاليا ، حقيقية النواة ، ذات تغذية ذاتية مع وجود جدران : النباتيات مممكة
لسرخسيات ويضم الحزازيات وا خموية سميموزية وأعضاء منفصمة ، تمتمك النظام الغشائي( 

 والنباتات الزهرية الراقية 

)متعددة الخاليا ، حقيقية النواة ، ذات تغذية كيميائية مختمفة وتكون  :الحيوان مممكة
وتشمل الحيوانات  متحركة ، تمتمك خاليا ال تممك جدار خموي، تمتمك النظام الغشائي( 

 .متعددة الخاليا وتضم مجموعتين كبيرتين هما الالفقريات والفقاريات
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Classification of Invertebrates 
 

 

 

 Protistaالطميعيات عالم او مممكة 
 

  Characteristicsالمميزات 

 أرضٌة.حٌوانات وحٌدة الخلٌة، بعضها مستعمري، تعٌش فً بٌئات مائٌة أو  .6

 معظمها مجهري، و مع ذلك فالبعض كبٌر نسبٌاً بما ٌتٌح رؤٌته بالعٌن المجردة. .2

 ال توجد أعضاء أو أنسجة و لكن توجد عضٌات متخصصة، النواة واحدة أو متعددة. .3

أو متعاٌشة  Mutualisticأو تبادل منفعة  Symbioticأو تكافلٌة  Free Livingالمعٌشة حرة .4

Commensalistic  أو طفٌلٌةParasitic. 

، كما Ciliaأو األهداب  Flagellaأو األسواط  Pseudopodiaتتم الحركة بواسطة األقدام الكاذبة  .5

 . Sessileأن بعضها جالس 

 أن كما ، الخلوي التنفس بعملٌة تقوم والتً( الطاقة بٌوت) الماٌتوكوندرٌا على الطلٌعٌات تحتوي .6

 الضوئً التمثٌل بعملٌة القٌام خاللها من تستطٌع بالستٌدات على تحتوي الطلٌعٌات بعض

Photosynthesis   . 

 الهضم أما ، الجسم جدار طرٌق عن أو الخلٌة فم بواسطة الطلٌعً الحٌوان جسم إلى الغذاء ٌنتقل .7

 .  الخلٌة داخل Food Vacuoles غذائٌة فجوات فً فٌتم

 الفجوات بواسطة الخارج إلى( secretion اإلبراز) الجسم حاجة عن الفائض الماء طرح ٌكون .8

 خالل من Diffusion األنتشار بطرٌقة ٌحدث قد أو عادة Contractile Vacuoles المتقلصة

 .  للجسم العام السطح

 ( .الجسم) للخلٌة العام السطح خالل من األنتشار بطرٌقة Respiration التنفس ٌحصل .9

 . Saprozoicأو رّمٌة  Heterotrophicأو متباٌنة  Autotrophicالتغذٌة أما أن تكون ذاتٌة   .61
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و جنسٌاً  Cystsو تكون الحوصالت  Buddingأو التبرعم  Fissionتتكاثر ال جنسٌاً باإلنشطار   .66

 .Syngamyأو بإتحاد األمشاج  Conjugationباإلقتران 

أو  Redialأو شعاعٌاً  Bilateralفٌها مختلف أختالفا كبٌراً فقد ٌكون جانبٌاً  Symmetryالتناظر  .62

 . Universalأو عمومً  Asymmetryمعدوماً 

 

 

 Form and Function الوظيفة و الشكل

بالنظر إلى أن الحٌوانات األولٌة هً خالٌا، فأن تركٌبها و وظائفها تشبه ما لخالٌا الكائنات 

الوظائف الحٌوٌة كأفراد مستقلة و متعددة الخالٌا فً نواٍح عدٌدة و مع ذلك فللضرورة أن تقوم بجمٌع 

ألنها تتباٌن كثٌراً فً الشكل و البٌئة و طرٌقة التغذٌة فأن كثٌر من الصفات تنفرد بها خالٌا الحٌوانات 

 األولٌة المختلفة.

 Locomotion Organelles الحركة عضيات

و األسواط  Ciliaالوسائل الرئٌسٌة التً تتحرك بها الحٌوانات األولٌة و هً األهداب 

Flagella  و األقدام الكاذبةPseudopodia. 

   Pseudopoda  األقدام الوهمية 

وهً أمتدادات أو بروزات بروتوبالزمٌة مؤقتة أو شبه دائمٌة تظهر بوجه خاص فً اللحمٌات وفً عدد 

 .من السوطٌات وتوجد أٌضاً فً بعض السبورٌات ولكن بحاالت قلٌلة 

 

  Flagella  األسواط

السوط أمتداد خٌطً من الساٌتوبالزم وهو طوٌل ورفٌع عادة وله قابلٌة كبٌرة على األهتزاز لذا ال ٌمكن 

مشاهدته فً الحٌوان الحً بسهولة ، األسواط فً جمٌع األحٌاء حقٌقٌة النواة متشابهة فً المقطع 

تكّون  Two central Microtubulesالعرضً ، إذ ٌظهر بأن هنالك أثنان من األنٌبٌبات المركزٌة 

وهذا ما ٌسمى   Double Outer Microtubulesالمحاطة بتسعة أنٌبٌبات مزدوجة  Coreالمركز 

مستمر مع   Sheethوٌكون مرن ، وكل هذه الحزمة مغلقه بغالف  Axonemeبالخٌط المحوري 
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 Basalديأو الجسم القاع  Basal granuleغشاء الخلٌة وٌنشأ السوط أو ٌظهر من الحبة القاعدٌة 

body   والتً تكون مباشرة تحت سطح الخلٌة . 

  Ciliaاألهداب 

, وتترتب األهداب فً اغلب األحوال فً   Ectoplasmالهدب عبارة عن امتداد قصٌر ورفٌع من منطقة

صفوف طولٌة أو حلزونٌة , وتوجد عادة بأعداد غفٌرة , ٌنشأ الهدب من حبٌبة صغٌرة منطمرة فً 

 .  Kinetosomeتسمى الجسٌمة الحركٌة   Ectoplasmمنطقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cytoplasmالسايتوبالزم 

ٌمثل الساٌتوبالزم جزء المادة الحٌة للخلٌة الذي ٌقع خارج النواة وٌحٌط به من الخارج الغشاء البالزمً 

وأمالح % ثم الشحوم والسكرٌات 65% من مكوناته تقرٌباً ، ٌلٌه فً ذلك البروتٌنات 81وٌشكل الماء 

 . %5مختلفة بنسبة 

 

 Contractile Vacuolesالفجوات المتقلصة 

توجد الفجوات المتقلصة فً السوطٌات واللحمٌات التً تقطن المٌاه العذبة . تتكون الفجوة المتقلصة فً 

Amoeba  مثال نتٌجة لتراكم الماء بهٌئة قطٌرات صغٌرة ال تلبث أن تندمج ببعضها لتكون قطرة واحدة

هذه القطرة تدرٌجٌاً إلى أن تبلغ حجماً معٌناً ثم تنفجر فجأة خالل الغشاء الساٌتوبالزمً المحٌط  ، تكبر

بالجسم ، وبذلك ٌتم قذف المحتوٌات المائٌة الفائضة إلى الخارج ، وقد تساهم الفجوات المتقلصة أٌضاً 

 .  لنتروجٌنٌة الذائبةفً طرح بعض المواد األبرازٌة األخرى كثانً أوكسٌد الكاربون والمركبات ا
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  Food Vacuolesالفجوات الغذائية 

تقع الفجوة الغذائٌة فً الساٌتوبالزم وتحتوي على دقائق غذائٌة وكمٌة قلٌلة من السائل أو الوسط المائً 

المحٌط بالحٌوان الطلٌعً ، وتتخذ الفجوات الغذائٌة فً أغلب السوطٌات واللحمٌات شكل الكتل الغذائٌة 

هاٌة البلعوم وتسٌر نحو مؤخرة مثالً تنفصل الفجوة الغذائٌة فً ن Parameciumالموجودة فٌها ، ففً 

الجسم إلى أن تبلغ الفتحة المخرجٌة المؤقتة ، وتحصل خاللها عملٌة الهضم فتأخذ الفجوة العصارات 

الهاضمة )األنزٌمات( من الساٌتوبالزم المحٌط بها وتعٌد آلٌة المواد الغذائٌة المهضومة ، أما المواد غٌر 

 ٌق فتحة المخرج المؤقتة .القابلة للهضم فتطرح إلى الخارج عن طر

 

  Mitochondriaالمايتوكوندريا 

ٌحتوي ساٌتوبالزم جمٌع الخالٌا حقٌقٌة النواة على الماٌتوكوندرٌا ، وهً عضٌات محاطة بغشاء 

هً فً الواقع مركز تحرٌر الطاقة فً الخلٌة ، فأنزٌماتها تسٌطر بصورة منتظمة على ومزدوج ، 

لشحوم والحوامض العضوٌة وغٌرها من المواد ، محررة بذلك الطاقة سلسلة من التفاعالت المحطمة ل

لذا فأن الوظٌفة الرئٌسة للماٌتوكوندرٌا    Adenosin Tri Phosophate ( ATP)التً تخزن على هٌئة 

 هً التنفس الخلوي .

 

     Plastidsالبالستيدات 

توجد فً ساٌتوبالزم الخالٌا حقٌقٌة النواة النباتٌة منها ، وهً ذات أهمٌة فً صنع بعض المواد المهمة 

فً حٌاة الخلٌة )أو النبات( وخزنها ، تختلف البالستٌدات كثٌراً فً أشكالها فمنها البٌضوي والكأسً 

ها المحتوٌة على صبغات معٌنة والحلزونً والنجمً ، كما تختلف فً ألوانها ، فمنها عدٌمة اللون ، ومن

تكسب العضو الموجودة فٌه لوناً خاصاً ، أما اللون األخضر للكائن الطلٌعً فٌرجع إلى مادة الٌخضور 

Chlorophyll    المتمركزة عادة فً بالستٌدات معٌنة تعرف بالبالستٌدات الخضراءChloroplasts 

بعملٌة مهمة لحٌاة الكائنات الحٌة جمٌعاً تعرف بعملٌة وتعد األخٌرة مراكز لبناء المواد السكرٌة ، وتقوم 

، البالستٌدات الخضر عضٌات معقدة التركٌب محاطة بغالف  Photosynthesisالضوئً التمثٌل 

ثنائً الطبقة ، أما بالنسبة للبالستٌدات عدٌمة اللون فتعمل كمراكز ٌتحول فٌها سكر الكلوكوز إلى 

سكرٌات متعددة كالنشأ ، أو ٌتحول فً بعض أنواعها إلى شحوم أو بروتٌنات ، كما أن هناك نوع آخر 

 بالستٌدات الملونة والتً تعتمد على نوع الصبغات .من البالستٌدات وهً ال
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     Nucleusالنواة 

تحتوي كافة الطلٌعٌات على نواة حقٌقٌة ، ٌتراوح عددها بٌن واحدة فً بعض األنواع وأثنان أو أكثر 

متشابهه أو مختلفة فً أنواع أخرى ، فً األنواع التً تختلف النوى فٌها ٌمكن تمٌز نوعٌن من النوى ، 

وهذه موجودة فً الهدبٌات حٌث  Micronucleus والنواة الصغٌرة  Macronucleusنواة الكبٌرة ال

فً الحجم والشكل والتركٌب والوظٌفة والسلوك فً أثناء عملٌة األنقسام للخلٌة حٌث  تختلف النواتٌن

تشترك النواة الصغٌرة فً التكاثر الجنسً بٌنما تشرف النواة الكبٌرة على الفعالٌات الحٌوٌة األخرى 

 .)األفعال الخضرٌة( 

 

 

 Nutrition التغذية

و متباٌنة التغذٌة  Autotrophic Nutritionٌمكن تمٌٌز الحٌوانات األولٌة إلى ذاتٌة التغذٌة 

Heterotrophic Nutrition  و ذلك تبعاً إلمكانٌة تخلٌقها لمكوناتها العضوٌة من مواد غٌر عضوٌة

نوع  أو ضرورة حصولها على جزٌئات المواد العضوٌة المصّنعة بواسطة الحٌوانات األخرى فهناك

آخر من التصنٌف عادة ما ٌطبق على غٌر متباٌنة التغذٌة و ٌضم الحٌوانات األولٌة التً تبتلع حبٌبات 

( بالمقابل مع تلك التً تبتلع الغذاء فً الصورة الذائبة )ُرّمٌة Holozoicالطعام الكبٌرة )حٌوانٌة التغذٌة 

 (.Saprozoicالتغذٌة 

 Holozoic Nutrition الحيواًية التغذية -أ

بعض األوالً تحتاج البروتٌنات الجاهزة كمادة غذائٌة و ال ٌمكنها تصنٌعها، فعند إلتهام 

المواد العضوٌة المعقدة أو إدخالها داخل جسم الحٌوان تحاط بغشاء و تصبح فجوة غذائٌة تدور فً 

اد المفٌدة، أما ما اإلندوبالزم و تضاف إلٌها اإلنزٌمات و تجري علٌها عملٌات الهضم  ثم تمتص المو

تبقّى من فضالت فتطرح إلى الخارج من أي منطقة من جسم الخلٌة فً حالة عدم وجود الُجلٌَد أما فً 

 حالة وجود الُجلٌَد فتطرح من خالل فتحة مؤقتة تعرف بالمخرج الخلوي.

 Autotrophic or الٌباتية التغذية أو الذاتية التغذية -ب

Holophytic Nutrition 
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صنع غذائها  Chlorophyllتستطٌع األوالً التً تحتوي فً داخلها على مادة الٌخضور 

و بمساعدة الطاقة الشمسٌة  CO2و  H2Oفبوجود  Photosynthesisبنفسها بطرٌقة التركٌب الضوئً 

 .Euglenaو الكلوروفٌل فٌتم صنع مواد سكرٌة مثل 

 Saprozoic Nutrition الزُّهية التغذية -ج

مٌة باإلرتشاف الخلوي  أو بإنتقال المواد الذائبة مباشرة و قد  Pinocytosisتتم التغذٌة الرُّ

 Facilitatedأو اإلنتقال المٌسر  Diffusionٌتم اإلنتقال المباشر عبر غشاء الخلٌة باإلنتشار 

Transport  أو عن طرٌق اإلنتقال النشطActive Transport ألهمٌة أو و ربما ٌكون اإلنتشار قلٌل ا

و  Monocystisاألولٌة بإستثناء بعض األولٌات المتعاٌشة داخلٌاً مثل  تنعدم أهمٌته فً تغذٌة الحٌوانات

 .Euglenaقد تكون بعض األوالً التً تتغذى بهذه الطرٌقة حرة المعٌشة مثل 

  Mixotrophic Nutrition الوختلطة التغذية -د

تغذى بعض األوالً بأكثر من طرٌقة من الطرق المذكورة فً أعاله و تبعاً للمحٌط الموجود فٌه مثال 

Euglena .إذ ٌتغذى هذا الحٌوان بالطرٌقة الرمٌة و لكنها فً الوقت نفسه بإمكانها صنع غذائها 

 

  Reproduction in Protozoa اإلبتذائيات في التكاثز

 الطرٌقة الالجنسٌة و الطرٌقة الجنسٌة:تتكاثر األوالً بطرٌقتٌن 

  Asexual Reproduction الالجٌسي التكاثز: أولا 

 و هً على ست أنواع:

 Simple Binary Fission البسيط الثٌائي اإلًشطار -1

و فٌه تنقسم الخلٌة أي النواة و الساٌتوبالزم إنقساماً إعتٌادٌاً إلى قسمٌن متساوٌٌن تقرٌباً و قد 

اإلنقسام طولٌاً فً الٌوغلٌنا و مستعرضاً كما فً البرامٌسٌوم أو مائالً كما فً السٌراتٌوم أو ٌحدث هذا 

 قد ٌتم فً أي مستوى كما فً األمٌبا.

  Plasmotomy السايتوبالسهي اإلًقسام -2
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حٌث تنقسم الخلٌة  Pelomyxaو  Opalinaهو إنقسام ٌحدث فً األوالً متعددة النوى مثل 

الواحدة إلى خلٌتٌن أو أكثر من دون أن ٌرافق ذلك أي إنقسام نووي بل تتوزع النوى الموجودة فً 

 الخلٌة األم بصورة عشوائٌة على الخالٌا الناتجة.

 Budding التبزعن -3

نوع خاص من اإلنقسام البسٌط و ٌكون الناتج أو البرعم أصغر من الخلٌة األم و قد ٌكون 

 .Sucoria( أو أكثر كما فً الممصٌات Vorticellaعم واحد )بر

 Multiple Fission الوضاعف اإلًقسام -4

و ٌسمى أٌضاً تكوٌن السبورات و فً هذه الحالة تتكون عدة خالٌا من خلٌة واحدة. إذ تنقسم 

 النواة إلى عدد كبٌر من النوى.

  Schizogony اإلًشطاري التكاثز -5

ٌحدث فً هذا التكاثر إنقسامات نووٌة متتالٌة ٌنشأ عنها ظهور عدد كبٌر من النوى و ٌتبع 

و الحٌوانات  Merozoitesهذا تجزؤ ساٌتوبالزمً ٌحٌط بكل النواة. كما فً الحٌوانات الجزئٌة 

 .Monocystisو  Plasmodiumفً طفٌلً  Sporozoitesالسبورٌة 

 Endodyogeny الذاخلي التوالذ -6

ٌنتج عن هذا التكاثر نمو خلٌتٌن مشابهتٌن للخلٌة األم و ذلك عن طرٌق نمو خلٌتٌن فً داخل 

 .Toxoplasmaالخلٌة األم التً تتحطم نتٌجة هذه العملٌة كما هو الحال فً طفٌلً 

 Sexual Reproduction الجٌسي التكاثز: ثاًياا 

 ٌكون التكاثر الجنسً على أنواع فً األوالً:

 Syngamy اإلقتزاى -1

و ٌقصد به إتحاد خلٌتٌن تناسلٌتٌن إحداهما باألخرى بحٌث ٌندمج الساٌتوبالزم و النواة 

إلحدى الخلٌتٌن بنظٌرٌهما فً الخلٌة األخرى. و تسمى الخلٌة التناسلٌة بالمشٌج و الخلٌة الناتجة من 

 و ٌكون اإلقتران على عدة أنواع. Zygoteإتحاد المشٌجٌن بالالقحة 
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 Hologamy التام أو الكلي اإلقتزاى -أ

ٌتحد حٌوانٌن من األوالً )ال ٌكونان األمشاج( أحدهما باآلخر و ٌسلكان سلوك األمشاج. و 

 ٌحدث مثل هذا اإلقتران فً بعض السوطٌات و اللحمٌات.

 Isogamy الوتشابه اإلقتزاى -ب

ٌحدث هذا النوع من اإلقتران عندما تكون األمشاج متشابهة بالشكل و الحجم و التً تنشأ أو 

 .Monocystisتتكون عادة نتٌجة اإلنقسام المضاعف مثل 

 

 

 

 Anisogamy الوتبايي اإلقتزاى -جـ

 

و ٌحدث هذا اإلقتران بٌن مشٌجٌن مختلفٌن فً الحجم و الشكل و السلوك. ٌعرف المشٌج 

 المتحرك بالمشٌج الذكري أما المشٌج الكبٌر غٌر المتحرك فٌعرف بالمشٌج األنثوي مثلالصغٌر 

Volvox, Plasmodium. 

 Autogamy الذاتي اإلقتزاى -د

 .Actinophrysو هو اإلقتران الناتج بٌن مشٌجٌن ناتجٌن من خلٌة واحدة مثل 

 Conjugation الوتبادل اإلخصاب -2

حٌوانٌن هدبٌٌن خالل اإلنقسام اإلختزالً للنوى و ٌنتج عنه ٌنشأ نتٌجة إتصال مؤقت بٌن 

 ةإخصاب متبادل للنوى المشٌجٌة فً كال الحٌوانٌن. و مما تجدر اإلشارة إلٌه أن عدة إنقسامات خلوٌ

 .Parameciumتحدث فً هذا النوع من التكاثر قبل اإلخصاب و فً إثناء حدوثه كما فً 

 Autogamy الذاتي التشاوج -3
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ٌتم هذا النوع من التزاوج فً حٌوان واحد نتٌجة اإلنقسام اإلختزالً للنوى الصغٌرة و تنتج 

ثمان نوى صغٌرة تتحلل سبع منها أما النواة الصغٌر الثامنة فتنقسم إنقساماً إعتٌادٌاً مكونة نواتٌن أو 

نظٌم المادة النووٌة مثل مشٌجٌن ٌتحد أحدهما باآلخر لتكوٌن الالقحة و ربما تكون هذه الطرٌقة إلعادة ت

Paramecium. 

 Cytogamy الخلوي التشاوج -4

ٌقع هذا الطراز من التكاثر بٌن اإلخصاب المتبادل و التزاوج الذاتً حٌث ٌتم إتصال مؤقت 

بٌن الحٌوانٌن اإلبتدائٌٌن و لكنه ال ٌحصل بٌنهما تبادل بالمواد النووٌة و إنما ٌخصب كل حٌوان نفسه و 

 النواتٌن الذكرٌة و األنثوٌة المتكونة فٌه.ذلك بإتحاد 

 Parthenogenesis العذري التكاثز: ثالثاا 

ٌتم هذا التكاثر فً حالة فشل األمشاج أو عدم نجاحها فً اإلخصاب المتبادل حٌث تأخذ هذه 

 .Chlamydomonas, Actinophrysالحٌوانات بالتكاثر عذرٌاً مثل 

 Plasmogamy السايتوبالسهي اإلتحاد: رابعاا 

قد ٌندمج حٌوانان أو أكثر إندماجاً جزئٌاً ثم ٌنفصالن دون أن ٌحصل بٌنهما أي تبادل نووي، و تدعى 

هذه الحالة باإلتحاد الساٌتوبالزمً و قد ٌكون الغرض من هذا اإلتحاد هو التعاون للقضاء على فرٌسة 

 .Parameciumعند إفتراسها للـ  Raphidocystisكبٌرة كما ٌحص فً أفراد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


