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  - البروتوزوا -االوليات 

=  protos:  باليونانية( )Protozoa: بالالتينية) األواليأو  كائن أوليأو  الحيوانات األوليةأو  األوليات

نات، وهي متعضيات وحيدة الخلية حقيقية النوى تظهر خواص تترافق عادة مع الحيوا( حيوان=  zoonأول و

 Protista مملكة الطالئعياتتصنف عادة ضمن . heterotrophy، والتمايز mobilityأهمها الحركية 

هي كائنات حية وحيدة الخلية ال ترى  ولياتاأل. plant-like algaeسوية مع الطحالب الشبيهة بالنباتات 

تعيش في األوساط المائية كالماء المالح أو العذب أو سوائل أخرى كالدم، حيث تستقر وتسبب . بالعين المجردة

 .تختلف األوليات في الشكل والحجم ووسيلة الحركة. ببعض األمراض

 طوبة كافية.رأنواع البيئات أينما توفرت درجة نوعاً تعيش في مختلف  50000تضم هذه الشعبة ما يزيد عن 

 الصفات العامة:

 خلية.دة الأغلب حيوانات هذه الشعبة مجهرية وقليل منها يمكن رؤيته بالعين المجردة وجميعها وحي .1

 كثير من أنواعها يعيش منفرداً والقليل على هيئة مستعمرات. .2

م لسيتوبالزميز اها جداً يحتوى على نواتين ويتتوجد في معظم الحاالت نواة واحدة في الحيوان وقليل من .3

لخارج من ا إلى طبقة خارجية رائقة تسمى اكتوبالزم وأخرى داخلية محببة تعرف باندوبالزم ويغلف الجسم

 غشاء البالزما الرقيق أو قشيرة.

 حركة.اء ه أعضتتحرك األوليات الحيوانية باألقدام الكإذبة أو األسواط أو األهداب ، والبعض ليست ل .4

5.    ً ئنات أخرى دقيقة )بالتهام كا holozoic nutritionتتغذى معظم األوليات الحيوانية اغتذاءاً حيوانيا

اً غتذاءاكالباكتريا والطحالب وغيرها( أو يغتذى بالمواد العضوية المتحللة. وبعض األوليات يتغذى 

 ً تذى بطريقة ضراء أو ملونة. والبعض يغوذلك الحتوائه على بالستيدات خ holophytic nutrition  نباتيا

لسطح االرشف حيث يستحوذ على قطرات من المواد السائلة من الوسط المحيط به في فجوات دقيقة عند 

 . pinpcytosisبعملية تعرف بالرشف 

 contractileتحتوى معظم األوليات الحيوانية التي تعيش في المياه العذبة على فجوات منقبضة   .6

vacuoles .تعمل على تنظيم الضغط االسموزى داخل أجسامها وذلك بالتخلص من الماء الزائد 

ر األكسجين من عن طريق انتشا aerobic respirationتتنفس معظم األوليات الحيوانية تنفساً هوائياً    .7

 .anaerobic respirationخالل غشاء البالزما. غير أن بعضها يتنفس تنفساً الهوائياً 

 لجسم.الألوليات الحيوانية أعضاء اخراجية ويتم االخراج عن طريق االنتشار من خالل سطح  ليس . 8

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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أو باالنشطار  binary fissionبواسطة االنشطار الثنائى البسيط  asexuallyتتكاثر األوليات الجنسياً    .9

نسية أو جوين أمشاج عن طريق تك   sexually. غير أن بعضها يتكاثر جنسياً  multible fissionالعديد 

 .conjugationباالقتران 

ى الظروف ظاهرة مميزة لدورة حياة كثير من األوليات الحيوانية وتحدث لتفاد encystmentالتكيس  .10

 البيئية غير المناسبة.

 التصنيف: 

ً لنوع أعضا (Subphylum) شعبةتحت األوليات الحيوانية إلى أربع ( Phylum)تصنف شعبة  ء تبعا

 الحركة التي تستخدمها:

 أميباتأو  متحوالت : تتحرك باألقدام الكإذبة. Subphylum : Sarcodinaشعيبة اللحميات  .1

(Amoeboids)  

 سوطيات : تتحرك باألسواط. Subphylum : Mastigophoraشعيبة السوطيات   .2

(Flagellates)  مثلTrichomonas. 

ل مث (Ciliates)هدبيات  : تتحرك باألهداب. Subphylum : Ciloiophoraشعيبة الهدبيات   .3

Paramycium . 

 كيسيات : ليست لها أعضاء للحركة. Subphylum : Sporozoaشعيبة البوغيات )الجرثوميات(   .4

(Sporozoans) Plasmodium . 

 

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
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