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 توانید مطالعه کنید:منابعی که می -

 رپورف حسین تألیف ل. ا. زنکویچ ترجمه -زندگی حیوانات  - 1

 جانورشناسی عمومی تألیف دکتر طلعت حبیبی )جلد اول تا چهارم( - 2

3 - Zoology نوشتۀ ،Miller 

 مقدمه:

Zoology ها انسان با کند. در طی قرنیا علم جانورشناسی، علمی است که درمورد زندگی جانوران بحث می

 حیوانات ارتباط داشته است و برای رفع نیازهای خود از جمله تغذیه از حیوانات استفاده کرده است.

 بندی حیوانات جهان:رده

هایی از جمله تاریخ حیوانات، اجزای کتابسر سلسله جانورشناسان ارسطو، دانشمند یونانی بوده است که 

بندی را بنیان نهاده است. در نوع حیوان را تشریح کرده و اولین رده 454حیوانات و پیدایش حیوانات دارد. او 

اند. کتاب او تحت بندی حیوانات، بزرگانی چون کارل لینه زحمات قابل ستایشی کشیدهبنای ساختمان رده

بندی لینه قرابت و شباهت اساسی مبنای ردهبه چاپ رسیده است و  1735در سال بندی طبیعی عنوان رده

 بین موجودات، همانند شباهت بین والدین و فرزندان بود.

کند که روابط خونی و شجره نسبی سلسله جانوری و بندی براساس تئوری کامل است و کوشش میاین طبقه

بندی بندی لینه وجود سلسله مراتب مختلف در ردهدر رده تقسیمات آن را روشن نماید. دومین موضوع مهم

 گردد.تر میاست که هرچه درجه باالتر بود، شامل تمام اختصاصات درجات پایین

 Classification & taxonomy بندی جانوران:طبقه

 علم سیستماتیک و فیلوژنی جانوران:

 گیرد.زیستی را نیز دربر میبندی کامل تکامل علم سیستماتیک عالوه بر طبقه -

 بندی نماید.ارسطو تالش کرد موجودات را براساس ساختمان بدنی طبقه -



 ساختار مدرن طبقه بندی امروزی از آن لینه است. -

بندی سلسله مراتبی نام طبقههای جانوری بهبندی موجودات زنده برمبنای صعود گروهطرح لینه برای طبقه

کار بردن نام التین برای جانوران بود که از دو قسمت تشکیل شده است. یکی لینه بهمعروف است؛ کار دیگر 

 معرف جنس و دیگری معرف گونه است. مانند:

 Euglena wridis or Euglena viridis 

Plasmodium wivax or Plasmodium vivax     

 بندی:سطوح رده

نام واحد تاکسونومیک هم داشته باشند در گروهی بهبه اساس تشکیل تاکسا: جانورانی که ارتباط خیلی نزدیک

 گیرند. تاکسونومی در واقع وضع نمودن قانون است.قرار می

 باشد، از جمله:بندی دارای سطوح مختلفی میرده -

 Kingdom (1 ( سلسله1

 Phylam (2 ( شاخه2

 Class (3 ( رده3

 Order (4 ( راسته4

 Family (5 ( تیره یا خانواده5

 Genus (6 ( جنس6

 Species (7 ( گونه7

 های بینابینی شامل:گروه -

 Sub genera (1 ها( زیرجنس1

 Sub families (2 ( زیرخانواده2

 Sub order (3 راسته( زیر3

 Super class (4 ( باال رده4

 باشد.می



 تذکر: •

 تعریف گونه:

 ساختمانی زیادی با یکدیگر دارند.ای از جانوران هستند که شباهت مجموعه - 1

 قابلیت تولید مثل با یکدیگر دارند. - 2

 ها نیز بارور هستند.افراد حاصل از آن - 3

 آنتوژنی:

 تاریخ رشد و نمو هر فرد را آنتوژن گویند.

 فیلوژنی:

 تاریخ تکاملی و یا روابط خویشاوندی هر فرد را فیلوژن گویند.

 تاکتیسم:

 العمل هر جانور نسبت به عوامل محیطی گویند.عکسبه واکنش و 

 های حیات:سلسه

 ها است.سلسله مونرا شامل پروکاریوت -

 باشد.شامل موجودات یوکاریوتیک تک سلولی می تیستاسلسله پرو -

 های چندسلولی است.سلسلۀ گیاهان شامل گیاهان عالی فتوسنتزکننده و جلبک -

 آورند.دست میهایی است که غذای خود را از طریق جذب بهمخمرها و قارچها، ها شامل کپکسلسلۀ قارچ -

 دهند.داران را تشکیل میمهرگان و مهرهسلسلۀ جانوران بی -

 های تکامل و نمو جانوران:الگو

 طرح نهایی هر جانوری نتیجۀ رشد و نمو، تفکیک و تمایز اسپرماتوزوئید و تخمک است.

جنسی باعث شروع چرخه زندگی، تخمک بارورشده، درواقع یک موجود زنده ترکیب و اتحاد دو سلول 

 سلولی است.تک



 :Symmetryتقارن یا 

ها عبور بدهیم ای را از بدن آنبعضی جانوران بدون تقارن هستند، یعنی اگر خط یا صفحه بدون تقارن: - 1

 ها.ها و اسفنجدارای تقارن نیستند. مانند: آمیب

 ها.ها و باکتریسلولییعنی واجد تقارن هستند. مانند برخی از تک قارن مرکزی:ت - 2

شود. کلیه این نوع تقارن در جانوران پرسلولی در شاخه خارپوستان مشاهده می تقارن شعاعی: - 3

ها تا محور مذکور طور شعاعی قرار گرفته و فاصله آنهای محیطی نسبت به محور تقارن بدن بهاندام

 زه است.تقریباً به یک اندا

داران شانه و کلیهتنان ای نظیر کیسهاین نوع تقارن در جانوران تکامل نیافته شعاعی: -تقارن دوطرفی  - 4

های طرفی نسبت به آن ها نسبت به محور تقارن شعاعی و اندامموجود است. بخش اصلی بدن آن

 تقارن جانبی دارند.

طور قرینه قرار به سطح تقارن وسطی بدن بههای بدن نسبت در این نوع تقارن اندام تقارن دوطرفی: - 5

 داران.اند و تقریباً ازنظر تعداد و اندازه دو به دو نظیر هم هستند. مانند: انواع بندپایان و طنابگرفته

 شوند:های جنینی به دو گروه تقسیم میجانداران از نظر تعداد الیه -

 ها.اسفنج ها وجانوران دو الیه یا دیپلوبالستیک، مانند: مرجان - 1

 ای یا تریپلوبالستیک، مانند: طنابداران.جانوران سه الیه - 2

 تقسیم بندی جانوران سه الیه براساس حفره عمومی: -

های پارانشیمی پر شده و ها با سلولدر این نوع جانوران فاصله بین اندام جانوران بدون حفره عمومی: - 1

 های پهن.ی ناقص دارد. مانند: انواع کرمشود. اندام بدن فرم تکاملها دیده نمیحفره بین آن

های پارانشیمی تر هستند. سلولاین نوع جانوران از گروه قبل پیشرفته جانوران با حفره عمومی کاذب: - 2

فاقد سلول است و آن را مایع خاصی پر ها در دیواره بدن قرار گرفته و فضای بین اندام متراکم آن

 سکاریس.ای و آهای لولهکند. مانند: کرممی



نام پرده صفاق هم روی اعضای بدن و هم در این جانوران پوششی به جانوران با حفره عمومی واقعی: - 3

وجود های جداری و احشایی حفره عمومی را بهپوشاند. فاصله بین پردهجداره داخلی بدن را می

های حلقوی، بندپایان، رمآید. مانند: کوجود نمیهای پارانشیمی بهآورد که در این فضا مایع و سلولمی

 داران و خارپوستان.تنان، طنابنرم

 سرنوشت بالستوپور:

یابد که براساس آن بالستوپور تبدیل در جانوران سه الیه با حفره عمومی واقعی به دو صورت تغییر و تحول می

 شود.به دهان و یا مخرج می

 های حلقوی پرتار.گردد. مثل: کرمبالستوپور تبدیل به دهان می ها:پروتوستوم - 1

 گردد. مثل: بندپایان، خارپوستان و طنابداران.بالستوپور تبدیل به مخرج می ها:دوتروستوم - 2

 

 جلسه دوم:

 Kingdom: Animalia بندی کلی درمورد جانداران: )سلسله جانوران(رده

 Phylum: Protozoa هاسلولیشاخه تک - 1

 سلولی در این دسته قرار دارد.سلولی اعم از یک سلولی و کلونی تککلیه جانوران تک

 Phylum: Metazoan هاشاخه پرسلولی - 2

 شود، شامل:هایی تقسیم میها به زیرشاخهشاخه پرسلولی

 a) mesozoa الف( میانزیان

ها هستند. این دسته از جانوران ترین پرسلولیابتداییها هستند و درواقع ها و پرسلولیسلولیحدواسط بین تک

 ساختمان کرم مانند دارند و اغلب انگل هستند.

 b) Parazoa هاارازوآ مانند اسفنجب( پ

 c) Eumetazoa ج( ائومتازوآ

 شوند.های عالی مشتق میاز این گروه پرسلولی



 Phylum: Protozoa ها:سلولیشاخه تک

در حد میکرون، مثالً آیند. اندازه صورت کولونی درمیصورت یک سلول واحد هستند، بعضی بهبه - 1

 گیرند.ماالریا یک یا چند انگل در درون یک گلبول قرمز جای میمولد پالسمودیوم 

 شوند و میکروسکوپیک هستند.بدون چشم مسلح دیده نمی - 2

 )کروی، شعاعی و بدون تقارن(شود. ها دیده میهمه گونه تقارن در آن - 3

 شکل(ها متنوع است. )کروی، دراز و بیشکل آن - 4

 واجد هسته با غشا مشخص که ممکن است این هسته یکی یا چندتا باشد. - 5

 تواند آب، خشکی یا انگلی باشد.محیط زندگی می - 6

 های زیر است:صورتحرکت متنوع و به - 7

 ل پارامسیب( حرکت با مژک مث الف( حرکت با تاژک مثل اوگلنا

نام پای کاذب ج( حرکت با زوائد سیتوپالسمی به

 مثل آمیب

د( فاقد اندام حرکتی مثل هاگداران که با خون 

 شوند.جا میبهجا

آید و با استفاده از این جانور نکته: تاژک زائده سیتوپالسمی است که از بدن گروهی از تاژکداران بیرون می

نام بلفارو بالست وائد سیتوپالسمی کوتاه و زیادند. تاژک از جسمی بهها زباشد. مژکقادر به حرکت می

(Blefaro blastمنشأ می )ایگیرد و مژک از جسم پایه (Basal bodyمنشأ می ).گیرد 

 ها متنوع است:سلولیطرز زندگی در تک - 8

 های شیرین مثل اوگلناالف( آزاد: در آب

 برند.سلولی هردو سود میسلولی در بدن میزبان وجود دارد و میزبان و تکتکب( همزیستی و یا همیاری: یک 

برد و دومی که میزبان است نه سود و نه زیان سلولی است سود میج( همسفرگی: یکی از طرفین که تک

 برد و به دو صورت داخلی و خارجی است.می

 ای داخل بدن نشخوارکنندگان.هسلولیداخلی: تک سلولی داخل بدن میزبان مثل بسیاری از تک

 سلولی خارج از بدن میزبان.خارجی: تک



 برد و میزبان زیان، مثل پالسمودیسم در خون انسان.سلولی سود مید( انگلی: تک

 نوع تغذیه متنوع است: - 9

ی، هایی که دارای رنگدانه کلروفیل هستند که قادرند شبیه گیاهان از مواد معدنسلولیالف( اتوتروفیک: در تک

 مواد آلی مورد نیاز خود را بسازند. مانند: اوگلنا.

 کنند مثل پارامسی.ب( هتروترف: از محصوالت فتوسنتزی گروه اتوتروف استفاده می

 کنند.ج( ساپروفاژی: بر روی مواد گندیده و فاسد زندگی می

 های متفاوت است:ها به روشسلولیتولید مثل در تک - 10

 ه روش:الف( تولید مثل غیرجنسی به س

 تقسیم مستقیم یا دوتایی مثل آمیب ( 1

 شیزوگونی مثل پالسمودیوم از هاگدان ( 2

 جوانه زدن ( 3

نامیم باهم ترکیب شده و سلول تخم ایجاد ها را گامت میب( تولید مثل جنسی: دو سلول جنسی که آن

 گردد.می

 ها:سلولیبندی شاخه تکرده

 گردد. شامل:رده تقسیم می 5ها به سلولیشاخه تک

 Class Sarcodina یا پایانرده ریشه - 1

 Class Mastigophora یا رده تاژکداران - 2

 Class Ciliata یا رده مژکداران - 3

 Class Sporozoa یا رده هاگداران - 4

 Class Suctoria یا هارده مکنده - 5

 (Class Sarcodinaپایان )رده ریشه



ها فاقد پوشش گیرند که بعضی از آنها قرار میآمیبشوند، در این رده دسته تقسیم می 5رده سارکودیناها به 

 باشند.داران دارای پوشش میهستند مثل آمیب معمولی و بعضی مثل روزنه

 (Order Helizoaها )راسته خورشیدی -3 (Order Amoebaها )راسته آمیب -1

 (Order Mystozoaراسته میستوزوآ ) -4 (Order Foraminiferaداران )راسته روزنه -2

 (Order Amoebaها )الف( راسته آمیب

های شیرین و صاف ها بیشتر در آببریم. آمیب( را نام میAmoeba Proteus)از این راسته آمیب معمولی 

شمار های زنده بهترین سلولگردد. آمیب از سادهها قلمداد میاییاختهعنوان مبدأ تککنند و بهزندگی می

 رود.می

باشد. متر میمیلی 0.6ای است. طول آن ختمان: آمیب زنده توده کوچکی از پروتوپالسم روشن، بیرنگ و ژلهسا

 های زیر تشکیل شده است.ها از قسمتنرم و قابل انعطاف است. ساختمان آن

(: این غشاء اظراف آمیب را فراگرفته و عمل آن نگهداری Pelasmalemaغشاء پالسمایی ) - 1

باشد. این غشاء واجد خاصیت االستیک بوده و همچنین نیمه تراوا است و قادر است پروتوپالسم می

 کربن را کنترل کند.اکسیدکه ورود و خروج آب و گازهایی مثل اکسیژن و دی

ترین قسمت سیتوپالسم را گیوند. این منطقه شفاف و بدون دانه (: خارجیEctoplasmاکتوپالسم ) - 2

 دهد.میبوده و به سلول شکل 

های سلولی (: که در قسمت داخلی اکتوپالسم قرار گرفته. دارای اندامکEndoplasmآندوپالسم ) - 3

دار دارد. این توده سبب حرکت جانور می شود. از دو قسمت تشکیل شده. قسمت است و ظاهری دانه

ر است تای دارد پالسماژل گویند و قسمت داخلی که رقیقتر است و حالت ژلهخارجی که غلیظ

 شود.های زیر دیده میگردد. در داخل آندوپالسم قسمتپالسماسل نایمده می

صورت صفحه مانند در داخل پروتوپالسم قرار دارد و کلیه اعمال حیاتی سلول را تنظیم هسته: که به -

 کند.می



ب به سطح طور متناوهایی کروی و پر از مایعی است که بهدار: حفرهواکوئول دفعی یا انقباضی ضربان -

توان طور کلی میکنند. بهشوند و محتویات خودشان را به خارج دفع میآیند و منقبظ میسلول می

 های انقباضی تنظیم آب سلول است.گفت که عمل اصلی واکوئول

 های گوارشی: که عمل گوارش غذا را برعهده دارند.واکوئول -

آیند و از بین وائد غیردائمی که به وجود میهای چربی است )زها: شامل بلورها و گلبولانکلوزیون -

 روند(.می

 حرکت:

آمیب با استفاده از پاهای کاذب قادر به حرکت است. این پاها در اطراف آمیب به وجود می آیند و سپس در 

گردند. این نوع حرکت نامنظم را حرکت آمیبی جلو به هم متصل شده و بدین صورت حرکت آمیب را سبب می

 های سفید انسان مشاهده کرد.توان در گلبولحرکت را می گویند. این

 تغذیه:

کند. همه سطح ها و حتی پروتوپالسم مرده و غیره تغذیه مییاختگان، مثل تاژکداران، جلبکآمیب از سایر تک

 گردد. طعمه با مقداری آببدن آمیب قابلیت گوارش دارد. ابتدا محلی که غذا وجود دارد پای کاذب ایجاد می

گردد. باالخره پاهای کاذب بهم متصل شده و طعمه به درون گردد. طعمه توسط پای کاذب احاطه میوارد می

گیرد. موارد غیرقابل گوارش توسط سطح آمیب های گوارشی فرا میشود و اطراف آن را آنزیمسلول کشیده می

 گردد.دفع می

 تنفس و دفع:

کند و در داخل باشد. اکسیژن از غشاء سلولی عبور میسیژن میکند محتوی اکآبی که آمیب در آن زندگی می

های انقباضی تاحدودی رسد. عمل دفع نیز از راه نفوذ از غشاء سلولی است. واکوئولپروتوپالسم به مصرف می

 کنند ولی نقش اصلی آن تنظیم آب است.در دفع مواد دخالت می

 تکثیر و تولید مثل:



یابد. در این حالت آمیب پاهای کاذب خود رسید، توسط تقسیم دوتایی تکثیر میوقتی آمیب به اندازه معینی 

آید. بعد از کشیده شدن این توده و دراز شدن آن، هسته نیز ای گرد درمیصورت تودهدهد. بهرا از دست می

و سرانجام آید و این فرورفتگی تدریجاً زیاد شده شود، سپس فرورفتگی در غشاء آمیب به وجود میکشیده می

 شود.یک توده به دو توده تبدیل می

 سایر جانوران این گروه:

 زا()ساکن روده انسان و غیربیماری Entamoeba Coliالف( 

باشد و عامل مولد اسهال خونی است و ساکن روده )تنها گونه بیماری زا می Entamoeba histoliticaب( 

 .(باشد. این انگل به دو فرم دیده می شودبزرگ می

 فرم غیرفعال یا کیست - 2 فرم فعال - 1

کند. های قرمز تغذیه میکند و از گلبولفرم فعال به صورت متحرک است و در داخل روده بزرگ زندگی می 

این آمیب غیرهوازی است و در موقعی که شرایط نامناسب باشد بالفاصله اطراف خود کیست می بندد و به 

گیرد و درواقع در این حالت تقسیم کیستی تغییراتی درون آمیب صورت میآید. درحالت فرم غیرفعال درمی

دهد. در موقعی که کیست توسط انسان خورده شود، در روده کیست پاره شده و دوباره غیرجنسی انجام می

کند و ممکن است با حمله به بافت آید. این انگل به بافت روده بزرگ حمله میبه صورت فرم فعال بیرون می

 گوییم عامل اسهال خونی است.ده بزرگ خون به داخل مدفوع راه یابد، به همین جهت میرو

 (Order Forminiferaداران )ب( راسته روزنه

 ساختمان:

های مختلف، اطراف توده ها هستند که دارای پوشش هستند که این پوشش یا پوسته از جنسگروهی از آمیب

آید و در اطراف صدف های موجود بر روی صدف بیرون میپاهای کاذب از روزنهگیرد. پروتوپالسمی را فرا می

ای یا کروی باشد و جنس دهند. شکل صدف متفاوت است. ممکن است حلزونی، رشتهای را شکل میشبکه

 آن آهکی، سیلیسی، ژالتینی و یا کیتینی است.

 ای باشد.روزنهتواند تک. همچنین میای باشدای یا چندحجرهحجرهتواند تکداران میصدف در روزنه



 جلسه سوم

 Class Mastiogophoraرده تاژکداران 

ک در تاژکداران اعمال مختلفی را عنوان اندام حرکتی است. تاژترین وجه مشخصه این رده وجود تاژک بهمهم

 کند.اندام حسی عمل میعنوان یک ا بهی هعنوان وسیله برای شکار طعمه دارد، بهبر عهد

 نکات: •

شایی شکل باشد و توسط غ، بیضی و یا کروی و برگیمرغیمجسم سلولی، در این رده ممکن است تخ - 1

 نازک و قابل ارتجاع احاطه شود.

 صورت کلونی هستند.و بعضی به کنندصورت منفرد زندگی میها بهاغلب آن - 2

د دارد و به همین خاطر این دسته از جانداران با استفاده از روفیل وجوافراد این رده کلدر تعدادی از  - 3

. همچنین در این اندروفد معدنی را به مواد آلی تبدیل کنند و اتوتتوانند مواکلورفیل خودشان می

 شود.رده هتروتروف و انگل نیز دیده می

مستقیم یا دوتایی( ولی )سی فقط به صورت تقسیم طصورت تولیدمثل غیرجنروده بهتولیدمثل در این  - 4

 ندرت تولیدمثل جنسی دارند.گیرد و همچنین بهصورت می

 .شودعنوان زائده سیتوپالسمی از جسم سلولی خارج میکه به دستگاه حرکتی، تشکیل شده از تاژک - 5

ه دیگری بالست و در کنار آن دانای وجود دارد به نام بلفارودانهدای تاژک در ناحیه جسم سلولی در ابت

بالست، بازال بادی و تاژک دستگاه حرکتی به نام پارابازال یا بازال بادی موجود است که مجموعه بلفارو

 دهند.را در تاژکداران تشکیل می

 ذیه:غت

از تاژکداران کلروفیل دارند مثل اوگلنا و قادر به فتوسنتز هستند. در  طور که گفته شد گروهیهمان

ه سلولی رانده شده و به این طریق غذا وارد جسم سلولی ژک به سمت دهانذا در اثر ارتعاش تاها غوتروفهتر

های گوارشی آماده هضم مواد غذایی ه سلولی حلق قرار گرفته و بعد از آن واکئولشود. بعد از دهانتاژکدار می

گردد. گاهی هضم و جذب سلول میهای گوارشی های واکئولتند. به این طریق ماده غذایی توسط آنزیمهس



دن خود دارای به محیط زندگی فرق می کند مثالً تاژکداری به نام کالمیدوموناس که در بتغذیه تاژکدار باتوجه

روفیل مواد آلی اگر در محیطی قرار گیرد که فاقد مواد آلی باشد با استفاده از کل باشدمیرنگدانه کلروفیل 

که اگر در محیطی قرار گیرد که غنی از مواد آلی باشد، رنگدانه خود را از لیزد. درحاسامورد نیاز خود را می

 نماید.ت داده و از مواد آلی موجود استفاده میدس

 شود:تقسیم می رده زیررده تاژکداران بر اساس نوع تغذیه به دو 

 Sub Class Phytomastigophora ر رده تاژکداران گیاهیالف: زی

 Sub Class Zoomastigophoraده تاژکداران جانوری ب: زیر ر

 Sub Class Phytomastigophoraزیر رده تاژکداران گیاهی 

 کنیم:زیر اشاره می هایراستهاز این رده به 

 Order Euglenoideaراسته اوگلنوئیده  - 1

 Order Volvocideaراسته ولوسیده  - 2

 Order Dinoflagelideaراسته دینوفالژیده  - 3

 Order Euglenoideaراسته اوگلنوئیده 

 مان:ساخت

صورت منفرد و آزاد زندگی های شیرین و شور به. در آبکنیماز این راسته اول راجع به اوگلنا ؟؟؟ صحبت می

ی ممتر است. انتهای قدامیلی 1راز و طول آن حدود و د ، باریکروفیل است. جسم سلولی. دارای کلکندمی

شود و شود. کل بدن توسط غشا نرم و قابل تغییری به نام پوسته احاطه میتر و انتهای خلفی باریک میپهن

رنگی به نام شود. بعد از غشا ناحیه شفاف و بیوسیله خطوط موازی و مارپیچی پوشیده مینازک نیز به پوسته

، دهانه سلولی قدامیدار قرار گرفته است. در انتهای صورت دانهتوپالسم وجود دارد. بعد از آن آندوپالسم بهاک

رت پراکنده در صوشود. در کنار مخزن و یا بهوجود دارد. بعد از آن حلق قرار گرفته که به مخزن منتهی می

قرار گرفته که نقش گوارش مواد غذایی را به عهده دارد. از دهانه سلولی تاژک داخل سلول واکئول گوارشی 

گردد. مایعات جمع ختم می فاروبالستبلشود و به م میقسیشود که در ناحیه مخزن به دو قسمت تخارج می



گردد. شود و از طریق دهانه سلولی خارج میآوری و به بیرون ریخته میهای موجود جمعوسیله واکئولشده به

چنین کلروپالست . در مرکز سلول هسته وجود دارد. همStigmaدر کنار مخزن لکه چشمی قرار دارد به نام 

 کند به همین دلیل رنگ اوگلنا سبز است.را پر میسیتوپالسم  وکه حاوی کلروفیل است 

 حرکت:

سمت جلو یا ه حیوان بتواند خودش را بهشود کوسیله حرکت اوگلنا تاژک است. ضربان تاژک در آب سبب می

اژک سبب می شود که اوگلنا به طور صورت چرخشی یا مارپیچی است و این طرز حرکت تعقب ببرد. تاژک به

شکل دارد. اوگلنا دارای فتوتاکتسیم مثبت است و مستقیم حرکت کند. گاهی اوقات اوگلنا حرکاتی کرمی

 نسبت به نور گرایش دارد.

 تولیدمثل:

صورت طولی است. به این ترتیب که در موقع تقسیم هسته توسط تولیدمثل در اوگلنا تقسیم دوتایی و به

گردد. پس کلیه اجزای درونی بلفاروبالست، تاژک و سیتوپالسم و ... به دو قسمت تقسیم میمیتوز تقسیم 

 شوند.که ابتدا دو اوگلنا به هم چسبیده و سپس جدا می شودم می شود و اوگلنا به دو نیمه تقسیم میتقسی

 Sub Class Zoomastigophoraتاژکداران جانوری  رده

ن که از مواد آلی ساخته شده استفاده هستند و تغذیه جانوری است. یعنی ایاعضای این رده فاقد کلروفیل 

 توان به راسته پروتومونادینا اشاره نمود.ای از اعضای این گروه زندگی انگلی دارند که میکنند. عدهمی

 Order Protomonadinaراسته پروتومونادینا 

شیرین به طور آزاد و یا در مدفوع و یا مایعات بدن  هایاعضای این دسته یک یا دو تاژک دارند و در آب

 کنند.صورت انگلی زندگی میبه

 Family Trypanosomideaانوزومیده یپتیرتیره 

داران در این خانواده گروهی از تاژکداران قرار گرفته اند که همگی انگل هستند. بعضی انگل خون انسان یا مهره

شکل دارد. ها متفاوت است. مثال تریپانوزوم ساختمان برگیی آنل بدن. . شکدیگر و بعضی انگل گیاهان و ..



شوند. نیتوموناس انگل مرغی شکل دارد که هر دو انگل انسان محسوب میمانیا ساختمانی کروی و تخمشیل

 شود.ها منتقل میکند و توسط شتهای گیاهان زندگی میهای شیرابهگیاهان و در سلول

 .باشدمیمانیا شیجنس تریپانوزوم و ل خانواده یا تیره تیریپانوزومیده دارای دو

 Genus trypanosomeجنس تریپانوزوم 

صورت شکل و فاقد کلروپالست و به. جسم سلولی برگیباشدمیدارن تریپانوزوم از تاژکداران انگل خون مهره

گیرد. دارای یک از طریق بیولوژیکی و حشرات صورت میزبان دیگر و انتقال از میزبانی به می کسیت است

آورد و باالخره از گیرد و بر روی بدن غشایی به نام ؟؟؟ را به وجود میکه از بلفاروبالست منشا می تاژک است

در موقع . . تولیدمثل آن از طریق تقسیم دوتایی از نوع طولی استسازدانتهای بدن جدا شده و تاژک را می

شود. سپس بلفاروبالست به دو قسمت تقسیم سیم میتوز به دو قسمت تقسیم میتقسیم، هسته از طریق تق

زوم بعد از این که سایر اجزای نوشوند. تریپااند سپس از هم جدا میزوم ابتدا به هم متصلنوریپاشود. دو تمی

 ؟؟؟ زومنوه دو تریپادارد و بلی شکاف برمیدرونیش تقسیم شد به صورت طو

 زنیم.دارای انواع مختلفی است، آمریکایی و آفریقایی و از نمونه آفریقایی، گامبینس را مثال میزوم نوتریپا

تریپانوزوم گامبینس: یکی از انواع تریپانوزوما، تریپانوزوم گامبینس است. این انگل عامل بیماری خواب است 

ای از زندگی را در بدن انسان و دوره دیگری را در شود. این انگل دورهیمنتقل م تسه تسهس که توسط مگ

نخاعی  -بر خون ممکن است در غدد لنفاوی و مایع مغزی گذراند. در انسان تریپانوزوم عالوهبدن مگس می

 نیز وجود داشته باشند.

 Genus Lishmaniaجنس لیشمانیا 

ی داری به نام لیشمانیا وجود دارد. این انگل تاژکیپانوزوم جنس دیگرر جنس تربومیده، عالوهدر خانواده تریپانوز

گردد. این عوارض کند و سبب عوارض پوستی میحمله میهای اپیتلیال )پوششی( انسان سلول بهاست که 

جانوری است، ها زبانگردد. انگل تریپانوزوم دو میزبان دارد یکی از میصورت زخم و سالک مشخص میبه

مهره که از گروه حشرات است به فرم لپتومونا وجود دارد که دارای تاژک ن جانور بیمهره. انگل در درون ایبی



دار نیز شکل خاص خودش را دارد و فاقد تاژک است و دار است. انگل در بدن مهره. میزبان دوم مهرهباشدمی

 ونه های متعددی است، شامل:فرم لشمن بادی نام دارد. این جنس دارای گ

1 - Lishmania Tropieca .که عامل بیماری سالک است 

2 - Lishmania donovania است. احشایی یوزنکه عامل بیماری لیشما 

3 - Lishmania Braziliansis مخاطی است. یوزنماکه عامل بیماری لیش 

 Lishmania Tropiecaلیشمانیا تروپیکا 

شود. نوع . این انگل به دو صورت دیده میباشدمییایی یا لیشمانیوز سیا زخم آک این انگل عامل بیماری سال

خشک. هر دوی مینور )سالک نوع شهری( یا  عماژور )سالک نوع روستایی( یا مرطوب که نوع بدخیم است و نو

و ... وجود  اشود. این پشه در خاورمیانه، هند، آفریقاین بیماری توسط پشه خاکی یا فله بوتوموس منتقل می

 دارد.

 Class Ciliataرده مژکداران 

ها کوتاه و تعدادشان جانوران این رده در سرتاسر زندگی خود واجد زوائد سیتوپالسمی به نام مژه هستند. مژه

نوکلئوس سته هستند. هسته کوچک یا میکروداران غالباً دارای دو هکنند. مژهزیاد و به کار حرکت کمک می

دخالت دارد و هسته بزرگ یا  DNAتا باشد و در کار تولیدمثل و سنتز یکی یا چندکه ممکن است 

 :کنیمدخالت دارد. از این رده مورد زیر را اشاره میماکرونوکلئوس که در تغذیه و اعمال حیاتی 

Sub Class: Euciliata 

Order: Holotrichida 

Genus: Paramecium Coudatum 

 ساختمان:

های ظریفی شا االستیکی به نام پوسته نازک تشکیل شده است که دارای مژهپارامسی از غقسمت خارجی 

ای وجود های به هم جوش خوردههای طولی و یک اندازه هستند. در حلق، مژهصورت ردیفاست. این مژه به

و آن را پنیکول  کنندصورت دو نوار متراکم قرار گرفته و به امر جمع کردن مواد غذایی کمک میدارد که به



شود. بعد از غشا اکتوپالسم قرار دارد تر میباریک نتر و قسمت پایین آگویند. قسمت باالیی پارامسی پهنمی

 درمیان قرار گرفته و شکل دوکی دارندصورت یکها بهها بین قاعده مژککه دارای ترکوسیت است. ترکوسیت

آیند. در قسمت تقریباً باالیی فاع میبیرون آیند و به کار اتصال و دهایی دراز دستهصورت و ممکن است به

شود بدن، شیاری به طور مورب وجود دارد و سپس دهانه سلولی و حلق سلولی که به آندوپالسم ختم می

ؤیت است. رج سلولی یا سیتوفاژ وجود دارد که فقط در موقع دفع مواد قابل رقب، مخوجود دارد. در قسمت ع

شود سپس واکئول لی واکئول گوارشی محتوی مواد غذایی تشکیل میآندوپالسم و در ناحیه حلق سلو در

کند. پس از گوارش مواد غذایی، مواد زائد از طریق مخرج سلولی ت میغذایی جدا شده و در سیتوپالسم حرک

ن گونه یک هسته کوچک وجود شود. در اید و توسط هسته بزرگ احاطه می، گرکند. هسته کوچکمی دفع

 دارد.

 حرکت:

ها است یعنی اگر ها هستند. حرکت پارامسی همیشه برخالف جهت ضربان مژهوسیله حرکت پارامسی مژه

به دور خود زنند و اگر حرکت مژه مایل باشد، سمت عقب میها بهسمت جلو جرکت کند، مژهبخواهد به

صورت واکنش منفی جریان دهد و بهبرخورد نماید واکنش نشان می چرخد. اگر جانور حین حرکت به مانعیمی

 شود.محرک نامناسب دور میشود و در نتیجه پارامسی از مژه عوض می

 

 


