
  The Kingdom Protistaالطالئعيات مملكة
من  heterogeneousمجموعة غير متجانسة )متغايرة(  Protistaالطالئعيات        

الكائنات الحية حقيقية النوى لكن ال يمكن تصنيفها ال كحيوانات وال كنباتات وال حتى كفطريات 
ول من تحدث عن . أProtista. لذلك تشكل مملكة مستقلة تدعى مملكة الطالئعيات 

الطالئعيات كمجموعة مستقلة كان العالم أرنست هيكل. بشكل عام تتميز مجموعة الطالئعيات 
بأمور كثيرة منها البنية البسيطة نسبيا )غالبا وحيدة الخلية أو متعددة الخلية بدون تمايز 

ة (، لذلك يعتبرها البعض كأنها الحاويspecialized tissuesخلوي أو انسجة متخصصة 
الحيوانات االبتدائية يضم هذا العالم  لكل ما ال يمكن وضعه في أي من الممالك األخرى .

Protozoa مملكة البدائيات . يختلف عن  الخلية والطحالب وحيدةMonera  باحتواء
كما أن تراكيبه السايتوبالزمية كالمايتوكوندريا مثاًل  Eukaryoticخالياه على نوى حقيقية 

 شائية .محاطة بأغلفة غ
 

 Protozoaالحيوانات االبتدائية 
نوعًا من الحيوانات االبتدائية تم وصفها لحد االن . ولكون  05555هناك أكثر من        

يتطفل على الحيوانات واالنسان اصبحت دراستها ضرورية للوقاية الكثير من هذه األحياء 
 والسيطرة على االمراض التي تنشأ عنها .

ثون معدل ما يحتويه اللتر الواحد من مياه البحر المتوسط من الحيوانات يقدر الباح       
االبتدائية بأربعة ماليين وان بعض انواع التربة قد تحتوي على اكثر من ضعف هذا العدد في 

( مايكرومتر اال ان اغلب انواعها ال 0555-3الكيلو غرام الواحد منها يتراوح طولها من )
. واسعة االنتشار وقد يتواجد النوع الواحد منها في جميع القارات  يتجاوز المائة مايكرومتر

ويمكن العثور عليها في بيئات مختلفة كالمياه العذبة والبحار و في الينابيع الحارة والثلوج 
والتربة  واعالي الجبال كما انها تعيش طفيلية داخل اجسام اغلب الحيوانات . يستطيع الكثير 

ون الظروف البيئية غير مالئمة لنشاطه ان يفرز حوله غشاء سميك من انواعها في حالة ك
وبهذا يستطيع مقاومة اشد حاالت الجفاف تطرفًا وغير  Encyst وتعرف هذه الحالة بالتكيس

ذلك من ظروف معاكسة وعند توفر الشروط المالئمة يستعيد الكائن نشاطه ثانية . يعتبر عدد 
 acellular الحيوانات االبتدائية احياء غير خلويةمن علماء االحياء في الوقت الحاضر 

 عديدة الخاليا . للتأكيد على االختالف الموجود بين تركيبها وتركيب الخلية في االحياء 
 على ذلك بكون الكثير من هذه االحياء معقد جدًا من حيث التنظيم ويحاججون      

Organization ي كائنات حية كاملة تطورت عن والن لها اكثر من نواة واحدة ، وعليه فه
اسالف لها اكثر بساطة منها ، لذا ينبغي حصر المصطلح )الخلية( بالوحدات التركيبية لألحياء 

امل للحيوانات االبتدائية فهي متغايرة في الشكل عديدة الخاليا . يصعب اعطاء وصف ش
والحجم والتركيب الداخلي ، وهذا التغاير هو الذي يسمح لها بالمعيشة في بيئات مختلفة . 

 لعشرات السنين استند تصنيف الحيوانات االبتدائية على طبيعة حركتها كان تكون اميبية
Amoeboid  االميبا( او سوطية(Flagellated لحميات( او هدبية)بعض ال Ciliated 

)طفيلي البالسموديوم( اال ان المجهر  Immobile)البراميسيوم( او عديمة الحركة 
االلكتروني حث على اعادة النظر في تصنيفها على هذا االساس الن تراكيب االسواط واالهداب 

ذه الوسائل تبدو من التشابه الى حد يحتمل معه جميع الحيوانات االبتدائية التي تستخدم ه
الحركية ذات قرابة كبيرة . هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان انواع الحيوانات االبتدائية 
غير القادرة على الحركة هي من الكثرة بما يحمل على التصور بان هذه االحياء ربما انحدرت 

لهذه  من اسالف منفصلة . ال يقل عددها عن عدد اصابع اليد الواحدة . أهم الشعب التابعة
 المجموعة هي :

 مثالها البالسموديوم شعبة السبوريات  -0
 مثالها التريبانوسوما شعبة السوطيات الحيوانية -2



 مثالها االميبا شعبة اللحميات -3
 مثالها البراميسيوم الهدبياتشعبة  -4

 
 أما الطحالب وحيدة الخلية فهي تصنف الى :

 مثالها اليوغلينا شعبة السوطيات الخضر  -0
 Gymnodinium brevisالبنية مثالها شعبة السوطيات  -2
 Diatomsشعبة الطحالب الذهبية مثالها  -3

 
 أهمية الطالئعيات وأثرها

تعتبر الطحالب وحيدة الخلية أحد مصادر التغذية للمخلوقات الحية كما أنها تنتج األكسجين  -0
 الهام للتنفس.

ليكا والتي تستخدم السعلى  تكون الدياتومات التربة الدياتومية في قيعان البحار والحاوية -2
 في صناعة الصابون والطالء ومساحيق التجميل ومعاجين األسنان.

أحد فرضيات تكون النفط هي تكونه من ترسب الطالئعيات بكميات كبيرة في قيعان  -3
 المحيطات.

 .والحيوان  يسبب بعض منها األمراض لإلنسان -4
 

 مميزات الطالئعيات
 البدائيات.. كائنات أكثر رقيًا من 0
                                            . حقيقة النواة حيث أن نواتها محاطة بغشاء نووي مميز يفصلها عن سيتوبالزم الخلية 2

 ويوجد بداخل النواة نوية وكروموسومات .
ولجي والميتوكندريا والنقاط كتحتوي على عضيات مختلفة مثل الرايبوسومات وجهاز  .3

 ة وغيرها وبعضها تحتوي على بالستيدات خضرًاء .المركزي
 تتميز بوجود أعضاء للحركة مثل األسواط ، األهداب ، األقدام الكاذبة .. 4
 تعيش في :. 0
 عذبة . –بيئة مائية : مالحة      §

 تربة رطبة .§     
 الحيوانات .بعض متطفلة على      §
 معيشة تكافلية مع بعض الحيوانات .      §


