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4المحاضرة   

 Classificationالتصنيف 

تختلف اآلراء حول تقسٌم وتصنٌف الطلٌعٌات نوع و  55555تضم شعبة اإلبتدائٌات حوالً 

العالم فإلى مجامٌعها الطبٌعٌة اختالفاً كبٌراً وحسب المعلومات التً تتوفر بٌن الحٌن واآلخر , 

Kimball  : قسمها إلىSarcodina , Mastigophora , Ciliophora , Sporozoa  وهذه التقسٌمات

 .جمٌعها اعتمدت على أساس طرق الحركة فقط 

شعبتٌن  كتصنٌفها الىوهناك تصنٌفات كثٌرة جداً غٌرها أعتمدت على صفات أخرى  

 :الجارياتتمتاز  Ciliophoraو الهدبٌات  Plasmodromaثانوٌتٌن هما الجارٌات 

 Flagellaأو األسواط  Pseudopodiaبكونها بسٌطة و أكثر بدائٌة و تتحرك بواسطة األقدام الوهمٌة  

و قد تكون العضٌات الحركٌة معدومة نهائٌاً كما ٌنعدم الفم و الفجوات المتقلصة كما أن األهداب معدومة 

 .بهةأٌضاً و قد توجد نواة واحدة أو أكثر و لكن تكون فً الحالة األخٌرة متشا

فأجسامها أكثر تعقٌداً من الجارٌات و تستعٌن باألهداب كعضٌات حركٌة و تحوي على  الهدبياتأما  

 نوعٌن من النوى عادة.

 

 
           Kingdom: Protistaالطميعيات

      Phylum :  Protozoaاالبتدائيات  
 وتصنف هذه الكائنات أعتمادا" عمى طرق الحركة إلى :             

I- Class : Mastigophora (( Flagellata )) .     السوطيات  
II- Class : Sarcodina       المحميات 
III- Class : Ciliata     الهدبيات 
IV- Class : Sporozoa   السبوريات 
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 أوال" : السوطيات ...وتشمل أعداد كثيرة من األبتدائيات الصغيرة وتقسم إلى : 
   A) Phytomastigophora       ( Phytoflagellata )السوطيات النباتية  

 نباتية تغذية أو ذاتية تغذية ذات خضراء ومعضميا بالستيدات عمى وتحتوي
      B) Zoomastigophora           ( Zooflagellata )السوطيات الحيوانية 

 

 حٌوانٌة تغذٌة أو رمٌة تغذٌة ذات معضمها و خضراء بالستٌدات على تحتوي ال

 Class: Flagellata  صنف السوطياث مميزاث 

تتمٌز السوطٌات بأن لها سوطاً واحداً أو أكثر من سوط فً فترة من حٌاتها أو طول الحٌاة  .1

 ٌستعمل السوط فً الحركة و فً اإلمساك بالغذاء و قد ٌستعمل كمستقبل حسً.

بقشرة صلبة و تطاول أو كروي و ٌغطى الجسم مجسم الخلٌة له شكل ثابت عادة بٌضوي أو  .2

 هً مصفحة فً بعض األنواع.

تحتوي العدٌد من السوطٌات على بالستٌدات فٌها صبغٌات ملونة، تلك التً تحتوي على  .3

الكلوروفٌل تقوم بصنع غذائها بنفسها بمساعدة ضوء الشمس. هذه السوطٌات قرٌبة الشبه من 

 الطحالب لذلك فهً تصنف فً بعض األحٌان ضمن النباتات.

م السوطٌات حرة المعٌشة كأفراد مستقلة إال أنه البعض اآلخر ٌكّون مستعمرات أو تعٌش معظ .4

 ٌكون مثّبتاً، و المستعمرات قد تكون من بضع أفراد أو من آالف األفراد.

 تعٌش معظم السوطٌات فً المٌاه العذبة و المٌاه المالحة و قد ٌعٌش البعض منها فً التربة. .5

 نسان و بعض الحٌوانات األخرى مسببة أمراضاً خطرة.تضم السوطٌات طفٌلٌات تصٌب اإل .6

ٌتم التكاثر فً السوطٌات عادة باإلنشطار الطولً و لكن هناك بعض األنواع تتكاثر باإلنقسام  .7

 التعددي، و هناك مجموعة تتكاثر تكاثراً جنسٌاً.

 قد تتحوصل السوطٌات الحرة حتى تتجنب الظروف غٌر المالئمة. .8

 

 اثنماذج من االبتدائي

 النباتيت امثلت لبعض اجناس السوطياث 
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Phytomastigophora 
Kingdom: Protista 

Phylum:  Protozoa           
Class: Mastigophora 

  Order: Dinoflagellidaالسوطيات الدوارة  

G: Ceratium 

خضػراء المػوف أمػا  Chloroplastsبعض أنواعو تعيش في المياه العذبة وتكوف مػزودة بحػامالت أاػباغ 
أنواعو التي تعيش في البحػار تكػوف مػزودة بحػامالت أاػباغ اػوراء أو بنيػة المػوف م ال سػـ مػزود بػ الث 

طويمػة تسػاعد عمػػى السػباحة فػي المػػاء يو ػد فيػو أخػدوداف أحػػدىما عميػؽ ويحػيط بال سػػـ  spinesأشػواؾ 
يمتػػد ىػػذا اخخػػدود نحػػو  sulcusوفيػػو السػػوط المسػػتعرض أمػػا اخخػػدود ا خػػر فيسػػمى  annulusويػػدعى 

مػػرخرة ال سػػـ ويحتػػوي عمػػى السػػوط الخموػػي   ت ػػك النػػواة فػػي مركػػز الكتمػػة السػػايتوبالزمية ويحػػيط بيػػا عػػدد 
 كبير مف الم سات الممونة . 
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Kingdom: Protista 

Phylum:  Protozoa           
Class: Mastigophora 
Order: Volvocida 

 Volvox: G 

 
تو ػػد انواعػػو فػػي الميػػاه العذبػػة بشػػكؿ مسػػتعمرات كرويػػة خضػػراء المػػوف ولػػد تتػػ لؼ المسػػتعمرة الواحػػدة مػػف 

وتنطمػر كميػػا فػي سػػطج كػرة  يالتينيػػة م يمتمػؾ كػػؿ فػرد مػػف  zooidsا ؼ مػف الخاليػػا أو اخفػراد تسػػمى 
تتاػػػؿ أفػػػراد ىػػػذه ىػػػذه اخفػػػراد سػػػوطيف وف ػػػوتيف مت ماػػػتيف وب عػػػة عينيػػػة حمػػػراء وأ سػػػاما  كموروفيميػػػة  
بطػري تيف   Volvoxالمستعمرة ببعضػيا بواسػطة خيػوط بروتوبالزميػة تمتػد فػي المػادة ال يالتينيػة  يتكػا ر 

 نسية وال  نسية ويظير في ىذه المستعمرة نوع مف التخاص فػاخفراد اخماميػة ريػر لػادرة عمػى التكػا ر 
 .   universal symmetryوية والتناظر عمومي ولكنيا تكوف مزودة بب ك عينية كبيرة خالفا  لألفراد الخم
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Kingdom: Protista 

Phylum:  Protozoa           
Class: Mastigophora 

 Order: Euglenidaاليوغمينيات  

EuglenaG:  

 

 عبارة عن حٌوان سوطً حر المعٌشة، ٌحتوي على الكلوروفٌل و هو ٌعٌش مستقالً ٌبلغ

الطرف األمامً مفلطح إلى حدٍّ ما أما الطرف الخلفً فهو مدبب، و ٌحاط الجسم بغالف ملم،  5.1طوله 

رقٌق مرن ٌعرف بالقشرة و تتمٌز بخطوط أو تغلظات متوازٌة مرتبة لولبٌاً، ٌلً القشرة إلى الداخل 

جد فً حركة إنسٌابٌة. ٌوفٌه اإلكتوبالزم و من ثم اإلندوبالزم المحبب الذي ال توجد  طبقة رقٌقة من

الطرف األمامً للجسم فم خلوي قمعً الشكل ٌؤدي إلى بلعوم خلوي أنبوبً قصٌر و ٌمتد من الفم 

الخلوي سوط طوٌل ٌنشأ من حبٌبة )حبٌبات( تعرف بالحبٌبة القاعدٌة. ٌقع خلف البلعوم الخلوي خّزان 

جمع السوائل من مستدٌم كروي الشكل بجواره فجوة تحتوي على عدة فجوات منقبضة رقٌقة فارغة. تت

الساٌتوبالزم فً الفجوات و إلى الخّزان ثم إلى الخارج عن طرٌق البلعوم الخلوي. ٌوجد بجانب الخّزان 

عٌنٌة حمراء حساسة للضوء كما تحتوي على نواة مستدٌرة تقع فً منتصف الجسم تقرٌباً تحتوي بقعة 

و هً عبار عن  Paramylumنها مالٌوغلٌنا على بالستٌدات خضر و توجد أٌضاً تراكٌب غٌر حٌة 

 .كربوهٌدرات شبٌهة بالنشأ
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 نماذج من السوطياث الحيوانيت

Zoomastigophora 

 
Kingdom: Protista 

Phylum:  Protozoa           
Class: Mastigophora 

  Order: Kinetoplastidaالمتموجات   
G: Trypanosoma 

يعتبر مف طويميات ال نػاة اليضػمية لمحشػرات وطويميػات الػدـ لمو ريػات وليػا سػوطا  واحػدا  أمػامي   ال سػـ 
مسػطج يحتػوي نػػواة فػي وسػػطو ت ريبػا  نيايتػػو اخماميػة مدببػة أمػػا نيايتػو الخمويػػة فتكػوف أك ػػر اسػتدارة ينشػػ  

مامية  ـ يسػير نحػو اخمػاـ عمػى الكائنة بال رب مف نيايتو اخ  blepharoplastالسوط مف حبيبة لاعدية 
ينتمػػي الػى ىػذا ال ػػنس نػوع أخػػر و   Undulating membraneأمتػداد الحافػة الطمي ػػة لمغشػاء المتمػوج 

Trypnosoma gambiense   يسػػبب مػػرض النػػـو اخفري ػػي وواسػػطة ن مػػو ىػػي ذبابػػةTsetse fly   م
ويغػػزو ىػػذا الطويمػػي الػػدـ والممػػؼ والسػػائؿ الشػػوكي المخػػي ويمحػػؽ أضػػرارا  بميغػػة بالغػػدد الممواويػػة وال يػػاز 

 العابي المركزي .  
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Kingdom: Protista 

Phylum:  Protozoa           
Class: Mastigophora 
Order: Diplomonadina 

lamblia GiardiaG:  

 

من رتبة عدٌدة األسواط وٌشمل هذا الجنس أنواع عدٌدة تعٌش على شكل طفٌلً فً أمعاء األنسان 

واألرانب والجرذان ، شكله كمثري ومقدمته دائرٌة ، أما مؤخرته تكون مدببة وتناظره جانبً وجهته 

 sukingالظهرٌة محدبة . ٌوجد فً النصف األمامً من الجهة البطنٌة المسطحة قرص ماص ٌسمى 

disc  ٌساعد على األلتصاق بالخالٌا المبطنة ألمعاء المضٌف وٌكون الجسم مزود بأربع أزواج من

ٌعتقد بأنهما ٌسندان الجسم كما توجد نواتٌن أخرى من  axostylesاألسواط ونواتٌن وقلمٌن محورٌٌن 

الحوافز ونقلها الى  الراٌزوبالست ال تعرف وظٌفتهما وٌعتقد بعض الباحثٌن بأن لهذه عالقة بأٌصال

 ، تناظره جانبً .  conductive systemداخل جسم الخلٌة لذا تسمى هذه التراكٌب بجهاز الوصل 
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