
 

 بٍ وام خذا

ي داوش آمًختگان  یانداوشجً برای یمرجعيب سایت زیست شىاسی دریا بٍ عىًان 

اوًاع خذمات علمی، آمًزشی ي پژيَشی را در تمام ديرٌ تحصیلی داوشجًیان  یادر یشىاس یستز

شىاسی دریا در حال  مُمتریه خذمات سایت زیست کىذ. ایه رشتٍ از کارشىاسی تا دکتری ارائٍ می

 حاضر عبارتىذ از:

  کىکًر کارشىاسی ارشذ ي دکتریمذين ي تایپ شذٌ ارائٍ مىابع 

  ٌرتبٍ َای برترمعرفی مجمًعٍ مىابع تًصیٍ شذ 

 سًاالت کىکًرَای کارشىاسی ارشذ ي دکتری دفترچٍ داولًد رایگان 

 ٍیسیبٍ اوگل یي فارس یبٍ فارس یسیاوگل یمتًن تخصص ترجم 

 ،یي مىابع علم یجسيات آمًزش یهي تذي یٍتُ تالیف 

 عىًان فایل:

، يیژٌ رشتٍ زیست شىاسی جاوًرشىاسیي جسيات َا  یاختگان، برگرفتٍ از کتابتک ومًوٍ جسيٌ 

 دریا

 

 

 مراجعٍ ومائیذ. /http://marinebiology.blog.irبرای تُیٍ فایل تمام مته، بٍ لیىک 

http://marinebiology.blog.ir/
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 .... 

 (: دازای سه شیسشاخهSarcomastigophoraها ي تاژکدازان ) شاخه آمیة

 آٔیت(ٞبSarcodina) 

 (ٖتبغوساضاMastigophora) 

 (اٚپبِیٙبتبOpalinata) 

ٔكرهٝ اظ ایٗ ٟٓٔ ٔطح3ّٝٞبی زض اؾتوٝ ایٗ قىُظیطقبذٝ ثٝ ظبٞطی ٘ظط اظ ظ٘سٌی اظ ای

ظیطقبذٝاَٚنبزقاؾت.ظیطقبذٝؾْٛثِٝحبػزاقتٗیه2آیٙسوٝزضٔٛضزظیطقبذٝزیٍطزضٔی

ٌیطز.اضٔیٞبیػٕسٜایٗقبذٝاؾت،زضایٗقبذٝلطٞؿتٝٚتمؿیٓزٚتبییعِٛیوٝاظٚیػٌی

 شیسشاخه سازکًدیىا

ٞبیٔطعٛة(،زاضایزضفطْثبِغزاضایپبٞبیوبشةؾیتٛپالؾٕیٞؿتٙس،آثعی)قٛضٚقیطیٗٚٔحیظ

فبلسٞبيیباؾپٛض، تمبضٖوطٚیٚیبفبلستمبضٖ،ٚاخسپٛقفزضٚ٘یٚثیطٚ٘ی)خٛقٗ(ٚیبفبلسآٖ،

یبفبلسآٖ.(،زاضایویؿتConjugationٚفبلسػُٕاِحبق)

ٌیط٘س:ضزٜلطاضٔیفٛق2ثطاؾبؼ٘ٛعپبیوبشةؾبضوٛزیٙبزض

 (Rhizopodaپبیبٖ)فٛقضزٜضیكٝ -1

 (Actinopodaفٛقضزٜٔحٛضپبیبٖ) -2

ٌیط٘س:ضزٜلطاضٔی3(ذٛزثطاؾبؼقىُپبیوبشةزضRhizopodaپبیبٖ)ضیكٝ

 (ضزِٜٛثٛپٛزاLobopodaُزاضایپبیوبشةاٍ٘كتیقى).اؾت 
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 ٝضزٜضقت(ٖپبیبFilopoda) 

 ٝضزٜقجى(ٖپبیبReticulopoda) 

(٘یعقبُٔضزٜاؾت:Actinopodaفٛقضزٜٔحٛضپبیبٖ)

 (ٖضزٜقؼبػیبRadiolaria) 

 ضزٜذٛضقیسی(ٞبHeliozoa) 

پبیبٖا٘ٛاعپبیوبشةزضضیكٝ

 ٔب٘ٙسخٙؽآٔیتٔؼِٕٛی.(زاضایاوتٛپالؾٓٚا٘سٚپالؾٓاؾتLobopodiumپبیوبشةاٍ٘كتی) -1

ٔب٘ٙسFilopodiumای)پبیوبشةضقتٝ -2 فمظزاضایاوتٛپالؾٓاؾت، ٚ ثٛزٜ ٘ٛوساض وٝثبضیهٚ )

 (.Euglyphaخٙؽاٌّیفب)

٘د -3 وبشة قجىٝپبی یب )ٔب٘ٙس ضٚظReticulopodiumٖای ٔب٘ٙس ظیبز ا٘كؼبثبت زاضای زاضاٖ(

(Foraminifera(ْٛٚاِفیسی)Elphidium.) 

ایٔحٛضیزضٚؾظلطاضٔحٛضپبیبٖپبیوبشةزاضایاوتٛپالؾٓاؾتٚا٘سٚپالؾٓثٝنٛضتٔیّٝزض

(.Actinophrysٌطفتٝاؾتٔب٘ٙساوتیٙٛفطیؽثب٘بْفبضؾیخب٘ٛضذٛضقیسی)

 اوًاع پاهای کاذب

 ِٛثٛپٛزیْٛیبپبیوبشةاٍ٘كتی،زاضایاوتٛپالؾٓٚا٘سٚپالؾٓٔب٘ٙسآٔیت

 ٝایزاضایاوتٛپالؾٓ،ثبضیهٚ٘ٛوساضٔب٘ٙسفیّٛپٛزیْٛیبپبیوبشةضقتEuglypha

 (ْٛآوؿٛپٛزیAxopodiumّٝیبپبیوبشةٔحٛضییبٔی)ٝای،ثبضیهٚاوتٛپالؾٕیاؾتٚضقت

قٛزٔب٘ٙسضازیٛالضیب،اوتیٙٛفطیؽاظایقىٍُ٘بٞساضیٔیٞبیا٘سٚپالؾٕیتٛؾظٔحٛضیٔیّٝ

ب.ٞذٛضقیسی



سایت خدمات؛ ها پرهیس ومائید. در صورت رضایت از کیفیت  لطفا از تکثیر و قرار دادن ایه جسوه در سایت

 .فرمائیدمعرفی  داوشجویان ویسسایر به  را  /comlogy.blogbioinehttp://mar.مرجع 

4 

 

 ٝای،ظطیفٚ٘دٔب٘ٙسٚٔٙكؼتٔب٘ٙساِفیسیْٛاظفطأیٙیفطاضتیىِٛٛپٛزیْٛیبپبیوبشةقجى

ٞب:حطوتزضآٔیت

 (٘ظطیٝچؿجٙسٌییبوكفؾغحیSurface Tension) 

 (٘ظطیٝحطوتچطذكیRolling Movement) 

 تئٛضیزِیٙدط 

 ٕٗتئٛضیٚٞبی 

 ِٗتئٛضیآ 

ـاؾت.أطٚظٜتئٛضیآِٗثیكتطٔٛضزپصیط

اوتٛپالؾٓاظغَٚا٘سٚپالؾٓاظؾُُتكىیُقسٜٚحطوتثٛاؾغٝتكىیُپبٞبیوبشةاظعطیكتجسیُ

ٌیطز.ایٗزٚثٕٝٞسیٍطا٘بْٔی

 ها: های گسفته غرا تًسط آمیة زيش

 (ٖحّمٝظزCircumvallation) 

 (ثّغٔحیغیCircumfluence) 

 (فطٚضفتٍیInvagination) 

 (٘ٛقیسٖؾِّٛیPinocytosis) 

 (ٞضٓٚخصةDigestion and Assimilation) 

آ٘عیٓ تٛؾظ قسٜ خصة آ٘عیٓٚاوٛئُ خّٕٝ اظ خصةٞب لبثُ ٚ ٞضٓ لّیبیی آٔیالظ ٚ ِیعٚظٔی ٞبی

زٞس.ٕٞچٙیٗفكبضاؾٕعیٞب)ؾبضوٛزیٙب(اظعطیكاٌعٚؾیتٛظضخٔی(زضآٔیتEgestionقٛز.زفغ)ٔی

تِٛیسٔثُآٔیت(وٙتطَٔی.Contractive Vتٛؾظٚاوٛئُا٘مجبضی) اظعطیكخٙؿیٚغیطخٙؿیقٛز.
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چٙستبییا٘دبْٔیا٘دبْٔی عطیكتمؿیٓزٚتبییٚ تِٛیسٔثُغیطخٙؿیاظ آٔیتٌیطز. فبلسیبٌیطز. ٞب

زاضایویؿتٞؿتٙس.

 تىدی آمیة معمًلی طثقه

 Sarcodinaظیطقبذٝ:

 Rhizopodaفٛقضزٜ:

Lobosaضزٜ:

 Gymnamoebaظیطضزٜ:

 Amoebidaضاؾتٝ:

Amoebaخٙؽ:

ا٘ٛاعآٔیت آٔیت-1ٞب ٔب٘ٙسآٔیتآضؾال)ٞبیپٛقفآٔیت-2ٞبیفبلسپٛقفٚ خّسزاض یب  .Aزاض

arcellaٞباظؾیّیؽٚویتیٗاؾت.(ثبپٛقفٌٙجسیقىُوٝخٙؽپٛقفایٗا٘ٛاعآٔیت

تطیٗالیٝآٔیتپالٔبِٕب٘بْزاضز.ثیعٚ٘ی

Diffligiaٚٞؿتٙسوٝنسفآٟ٘باظخٙؽویتیٗاؾتٔب٘ٙسTestaceaزاضاظضاؾتٝٞبیپٛقفآٔیت

Arcella.

قٛزٚٞطؾَّٛ٘یٕٝتمؿیٓٔی2ٞبیخّسزاضٔب٘ٙسآضؾالزضٍٞٙبْتِٛیسٔثُغیطخٙؿینسفثٝآٔیت

ؾبظز.یه٘یٕٝضازضثطٌطفتٝٚ٘یٕٝزیٍطپٛقفضأی

اثتساپطٚتٛپالؾٓاظپٛقفاِٚیٝذبضجٚیهپٛقفزیٍطؾبذتٝٚؾپؽثبتمؿیٓٞؿتٝٚزضآٔیتآضؾال

ٌیطز.ؾیتٛپالؾٓٞطؾَّٛیهپٛقفیبنسفضازضثطٔی
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 دازان زيشن

ظیاؾت.نسففطأیٙیفطاٞبیآةؾطزوٛچىتطنسففطأیٙیفطاٞبیپال٘ىتٖٛظطیفتطاظا٘ٛاعوف

ٞبیثبثتثٛزٚزضٔطخبHomotermaٖفطاٞبیالیب٘ٛؾیاؾت.فطأیٙیفطتطاظنسففطأیٙیضٚظ٘ٝٚوٓ

وٙس.ٞبیلطٔعٔیآٞىیتِٛیسثطخؿتٍی

ٔب٘ٙسٔٙكؼتثٝ٘بْپبٞبیوٙٙس.زاضایپبٞبیوبشة٘دظیٚزضآثٟبیقٛضظیؿتٔیزاضاٖاوثطاوفضٚظٖ

آٔیتقجىٝ )ثطذالف اؾت وّؿیٓ وطثٙبت اظ خٙؽنسف ٞؿتٙس. نسفٞای زاضای خّسزاض(. ٞبیبی

ثبقٙس.اِفیسیْٛ(وٝثٝقىُفٙطیبپیبظاؾت،ٔیMultilocularای)(ٚیبچٙسحدطUnilocularٜای)حدطٜته

ضٚظٖ اِٚیٝ حدطٜ ثٝ اؾت. قىُ حّعٚ٘ی نسف یب پٛؾتٝ چٙسحدطٜزاضای پطِٚٛوِْٛٛزاضاٖ ای

(Proloculumٌٌٝ٘ٛٛیٙس.ثطذیاظ)ٖایزضٔتطا٘ساظٜزاض٘سٚؾٍٙٛاضٜزضحسٚزچٙسؾب٘تیزاضاٖٞبیضٚظ

 ِ٘ٛٔٛیت)ؾب٘تی19حسٚز ٘بْ ثٝ ضٚظ٘ٝ (Nummuliteٔتط اؾت. قسٜ قٙبؾبیی آٟ٘ب اظ پالغیه٘یع زاض

ٞبیایٗضزٜاؾت.ضغیٙباظٌّٕ٘ٛ٘ٝٛثی

Reticulopodaضزٜ

Foraminiferaضاؾتٝ

Elphidiumخٙؽاِفیسیْٛ

(اؾت.Megalospheric(ٚفطْخٙؿیٍٔبِٛؾفطیه)Microsphericغیطخٙؿیٔیىطٚؾفطیه)فط2ْزاضای

ٔیىطٚؾفطیهچٙسٞؿتٝ غیطخٙؿی ٍٔبِٛؾفطیهفطْ خٙؿی فطْ وٛچهاؾتٚ اِٚیٝ زاضایحدطٜ ایٚ

ایٚزاضایحدطٜاِٚیٝثعضياؾت.ٞؿتٝته
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Keelٚظٚاضٞبییثٝ٘بUmboْؾبذتٕبٖپٛؾتٝیبنسفزاضای ضٚظRimٝ٘یب ٞبیاؾتوٝضٚیظٚاضٞب

ظیبزیٚخٛززاضز.اِفیسیْٛزاضایٞضٓذبضجؾِّٛیاؾت.

قٛز:تِٛیسٔثُغیطخٙؿی)ٔیىطٚؾفطیه(اظعطیكقیعٌٚٛ٘یا٘دبْٔی

ذطٚجخب٘ساضاظنسف -1

تمؿیٓآ٘سٚپالؾٓ)ثسٖٚتمؿیٓٞؿتٝ( -2

احبعٝقسٖٞؿتٝتٛؾظٞطلؿٕت -3

(Szhizozoiteْقیعٚظٚئیتیبٞبيأیجی)ٞبییوٛچهثٝ٘بایدبزآٔیت -4

 تطقحنسفتٛؾظٞطقیعٚظٚئیتثٝ٘بْحدطٜثعضياِٚیٝٚتِٛیسفطٍْٔبِٛؾفطیه -5

قٛز:تِٛیسٔثُخٙؿی)ٍٔبِٛؾفطیه(اظعطیكٌبٔتٌٛٛ٘یا٘دبْٔی

 اظزؾتزازٖضٕبئٓؾِّٛی -1

 تمؿیٓٞؿتٝاظ٘ٛعٔیتٛظٚتِٛیسچٙسیٗٞؿتٝ -2

 تمؿیٓؾیتٛپالؾٓ -3

 بعٝقسٖٞطٞؿتٝتٛؾظثركیاظؾیتٛپالؾٓاح -4

 تبغناظ٘ٛعایعٌٚبٔت2تِٛیسٌبٔتزاضای -5

 تبغوی4ِمبحٚتِٛیسؾَّٛترٓ -6

 ایدبزنسفاِٚیٝوٛچهزضؾَّٛترٓ -7

 ا٘دبْیهتمؿیٓٔیٛظٚچٙستمؿیٓٔیتٛظ -8

 تِٛیسچٙسٞؿتٝٚزضٟ٘بیتایدبزفطْٔیىطٚؾفطیه -9
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عٛضوّیثٝقىُٔتٙبٚةاؾتثٝعٛضیوٝفطْٔیىطٚؾفطیهثٛاؾغٝتِٛیسٔثُزضایٗخب٘ساضاٖثٝ

ثٛاؾغٝ ٍٔبِٛؾفطیه٘یع فطْ ٚ آٚضزٜ ثٛخٛز ٍٔبِٛؾفطیهضا فطْ غیطخٙؿی( )تِٛیسٔثُ قیعٌٚٛ٘ی

وٙس.ٌبٔتٌٛٛ٘ی)تِٛیسٔثُخٙؿی(فطْٔیىطٚؾفطیهضاایدبزٔی

 (Mastigophoraشیسشاخه تاژکدازان )

(اؾت.اوثطاآظازظیٚثطذیاٍُ٘ٞؿتٙس.تبغنؾبذتٕب٘یٔكبثٝثبٔػFlagellataٜا٘ساْحطوتیتبغن)

تبغنؾَّٛ اؾپطْٞبیوٛآ٘ٛؾیتاؾفٙحٔػوساضاٖٚ زْ ٚ ؾیتٛپالؾٓثٝٞب زض ٔػٜ تبغنٚ زاضز. ٞب

زا٘ٝ )نٛضت ثّفبضٚپالؾت یب پبیٝ خؿٓ ٘بْ ثٝ ضٍ٘ی یبBelpharoplastٞبی پبیٝ ٔدبٚض خؿٓ ٚ )

)وبیٙیت Kinetosomeٛظْٚ )Kinetonucleusیب ثطآٔسٌی یب ٚ )Swellingٔی ذٛا٘سٜ تبغوی قٛ٘س.(

ٞبثبتبغنٚٔػٜتفبٚتزاضز.تبغنزضٔطحّٝویؿتیوبیٙتٛظْٚیبخؿٓپبیٝاظ٘ظطتؼسازٔیىطٚتٛثَٛ

ثبچؿجیسٖثٝغكب،قٛز،ثٝعٛضٔثبَزضٔطحّٝپبِٕالزضزیٛتبغوساضاٖٚزضتطیپب٘بظٚٔبتبغن٘بپسیسٔی

وٙس.(ضاایدبزٔیUndulating Membraneایِطظاٖثٝ٘بْغكبیٔٛاج)الیٝیبپطزٜ

ػٙٛاٖپیف )حطوتتبغنٕٔىٗاؾتثٝ ػُٕوٙسٔب٘ٙستبغنLeading Flagellumثط٘سٜ ؾَّٛ )

ٕٔىٗاؾتقجیٝیسن یب ثٝضأؼاؾتٚ لبػسٜ زاضایحطوتٔٛخیاظ وٝ  Trailingوف)اؾپطٚ

Flagellum.ثطایؾَّٛػُٕوٙسٔب٘ٙساٌّٚٙبوٝزاضایحطوتٔٛخیاظضأؼثٝعطفلبػسٜاؾت)

٘ظطیٝٔغطحاؾت:2ٞبزضاضتجبطثبحطوتٔػٜ

وٙسٚتطاظٔػٜثؼسیحطوتٔیوٙسٔػٜلجّیؾطیغ(وٝثیبٖٔیMetacronal٘ظطیٝٔتبوطٚ٘یه) -1

 اِیآذط.

ظٔبٖاؾت.ٞبیىٙٛاذتٚٞٓوٙسحطوتٔػٜ(وٝثیبٖٔیIsocronal٘ظطیٝایعٚوطٚ٘یه) -2
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ثبقس:ضزٜٔی2ایٗظیطقبذٝزاضای

 (تبغوساضاٌٖیبٞیPhytomastigophora) 

 (تبغوساضاٖخب٘ٛضیZoomastigophora) 

:تغریه تاژکدازان

ٌعا٘ت -1 ٚ وّطٚفیُ حبٚی وٝ اؾت ِٞٛٛفبیتیه نٛضت ثٝ ٌیبٞی تبغوساضاٖ زض ٛفیُِٞٛٛفبیتیه:

ٔب٘ٙسثٝ٘بْایٞؿتٙسٕٚٞچٙیٗزاضایشذیطٜ٘كبؾتٝٞبیلطٔعٚلٟٜٛ(ثٝضً٘ايگلىاٚفیتًمًواد)

(ٞؿتٙس.پبضأیّٖٛثطػىؽ٘كبؾتٝثبیسضًٍ٘٘طفتٝٚثبٌطزآٔسٖثٝزٚضParamylonپبضأیّٖٛ)

 زٞٙس.ٞٓتكىیُپیطٚ٘ٛئیسٔی

 ؼضٚـؾبپطٚظٚئیهٔب٘ٙساٌّٚٙبٕٚٞبتٛوٛوٛ -2

ای)(ثطایٞبیٔیّٝیبا٘ساPseuleusْضٚـِٞٛٛظٚئیهوٝاظپبیوبشةیبٚاوٛئُٔرهٛلثٝ٘بْ -3

وٙس.ٞبقىبضٔی(وٝثبایٗا٘ساPeranemaْوٙٙس.ٔب٘ٙستبغوساضپطا٘یٕب)ٌطفتٗغصااؾتفبزٜٔی

هیبؾبپطٚظٚئیه(ٚاٌّٚٙبثطحؿتقطایظٔحیغیِٞٛٛفبیتیHaematococcusتبغوساضٕٞبتٛوٛوٛؼ)

اؾت.

ٞبیحّمٛیٞؿتٙس.پٛؾتبٖٚوطْثطذیتبغوساضأٖب٘ٙسزیٛتبغوساضاٖاٍُ٘ذبضخیٔبٞیبٖ،ؾرت

قٛز.تِٛیسٔثُثٝنٛضتغیطخٙؿیٚتمؿیٓزضتبغوساضاٖفكبضاؾٕعیتٛؾظٚاوٛئُا٘مجبضیتٙظیٓٔی

Longitudinal Binary Fissionزٚتبییعِٛی) تمؿیٓچٙستبیی(ٔب٘ٙساٌّٚٙب، ٚیبتمؿیٓچٙستبییاؾت.

قٛز.ؾَّٛزذتطایدبزٔی32تب16زٞسثٝعٛضیوٝاظٞطویؿتزضحبِتویؿتیضخٔی
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 ٕٞعیؿتٔب٘ٙس خب٘ٛضی تبغوساضاٖ اظ ٌطٚٞی یهGiardia intestinalis)ژیازدیا ایىتستیىالیسزض )

پبیٝٚضقتٝزضٖٚ خؿٓٔدبٚض اضتجبطثب اوؿٛاؾتبیُ)ؾیتٛپالؾٕیزض ٘بْ (Axostyleٞؿتٝؾَّٛثٝ

ٚخٛززاضز.

 :ٝقبذ Mastigophora

 :ٝظیطقبذ Phytomastigophora

 ٝ1ضاؾت-Euglenida:ٌٝ٘ٛٚٔب٘ٙسخٙؽEuglena viridis 

 ٝ2ضاؾت-Phytomonadinaٔب٘ٙسخٙؽChlamydomonas 

 ٝ3ضاؾت-Volvocidaٌٝ٘ٛٚٔب٘ٙسخٙؽVolvox globator 

 ٝ4ضاؾت-Dinoflagellidaٌٝ٘ٛٚٔب٘ٙسخٙؽNoctiluca miliaris

زاضای ٚاوٛئ2ُاٌّٚٙب ِىٝچكٕی، شضاتچطثیٚتبغن، پبضأیّٖٛ، وّطٚپالؾت، ٞبیا٘مجبضیٔتؼسز،

غیطٜاؾت.

ٚاوٛئُ خؿٓپبیٝ، زاضایِىٝچكٕی، ٚ فٙدب٘یقىُ، والٔیسٚٔٛ٘بؼزاضایوّطٚپالؾت٘ؼُاؾجییب

تِٛیسٔثُا٘مجبضی زاضای ؾبپطٚفبیتیهاؾتٚ ِٞٛٛفبیتیهیب ٘ٛع اظ تغصیٝ اؾت. غیطٜ ٚ پیطٚ٘ٛئیس ،

ٞب(اؾت.غیطخٙؿی)تمؿیٓزٚتبییعِٛی(ٚتِٛیسٔثُخٙؿی)ثٛاؾغٝایعٌٚبٔت

تٛذبِیّٕٔٛاظغَزضآثٟبیقیطیٗثؿطٔی ؾَِّٛٚٛوؽثٝنٛضتیهوطٜ زٞٙسٜٞبیتكىیُثطز.

 Zooidوّٙی ٚ٘بْ زاقتٝ غیطخٙؿی ٚ خٙؿی فطْ زٚ ظٚئیسٞب زاض٘س. ؾِّٛی اضتجبط ٓٞ ثب وٝ زاضز

ؾبذتٕب٘یٔكبثٝوالٔیسٚٔٛ٘بؼزاض٘س.تغصیِٝٚٛوؽاظ٘ٛعِٞٛٛفبیتیهاؾت.

زٞسٚثٝعٛضٔىطضتمؿیٓٔیتٛظا٘دبْٔیپازتىًگًویدآٞبییثٝ٘بْؾَّٛتًلیدمثل غیسجىسی يلًکس:

وٙس.ثبپبضٜقسٖزیٛاضٜایٗؾَّٛ،ایٗٛچهضازاذُؾَّٛانّیاِٚیٝایدبزٔیایقجیٝثٝوطٜوتٛزٜ



سایت خدمات؛ ها پرهیس ومائید. در صورت رضایت از کیفیت  لطفا از تکثیر و قرار دادن ایه جسوه در سایت

 .فرمائیدمعرفی  داوشجویان ویسسایر به  را  /comlogy.blogbioinehttp://mar.مرجع 

11 

 

ٞبلجُاظایٗٔطحّٝٔتٛخٝزاذُوطِٜٚیثؼسقٛز.تبغنوطٜوٛچهٚاضزثرفٔطوعیوّٙیٔبزضٔی

ثٝاظذطٚجاظؾَّٛانّیٚٚضٚزثٝحفطٜٔطوعیوّٙیٔبزض،چطذفحبنُٔی ایٗٔطحّٝضا وٙٙس.

قٛ٘س.ٞبیزذتطآظازٔیٌٛیٙس.ثبٔطيوّٙیٔبزض،وّٙیPlakeaالحانغ

ضؾس.وّٙی٘ؿُزضپبئیعٚظٔؿتبٖثٝضقسخٙؿیٔی5یب4ِٚٛوؽثؼساظتًلیدمثل جىسی يلًکس:

(زاضایتبغنٚٔتحطنAntheridia٘ٛعؾَّٛخٙؿیاؾت.ؾَّٛ٘ط)ٔیىطٌٚبٔتیب2ِٚٛوؽزاضای

ثؼساظِمبحؾَّٛترٓثٝزٚضذٛزویؿتیاؾتٚؾَّٛٔبزٜ)ٔ بوطٌٚبٔت(فبلستبغنٚثبثتاؾت.

وٙس.تطقحوطزٜٚزضثٟبضؾبَثؼسزضقطایظٔؿبػسقطٚعثٝضقسٔی

زاضایذبنیتتِٛیس٘ٛضافكب٘یاؾتوٝیهتبغنوٛتبٜزحم  لًکا میلیازیس تا لقة شکازچی تی واکتی

تبةٞٓثبضزضزلیمٝزاضز.ثٝزِیُتِٛیس٘ٛضثٝآٟ٘بقت8تب4ٚیهقبذهثّٙسٚٔتحطنثبضطثبٖ

ا٘س.ایٌٗٛ٘ٝتٟٙبزیٛتبغوساضیاؾتوٝلبثّیتتِٛیسٔثُخٙؿیضازاضز.٘بْزازٜ

تاژکدازان جاوًزی

اؾتوٝػبُٔثیٕبضیKinetoplastidaاوثطااٍُ٘ٞؿتٙسٚٔثبَٔؼطٚفایٌٗطٜٚتطیپب٘بظٚٔباظضاؾتٝ

فطْاؾت:4بظٚٔیبظیؽاؾت.تطیپب٘بظْٚزضچطذٝظ٘سٌیذٛززاضایتطیپب٘

1- ( ا٘تٟبیػمجیLeptomonadِپتٛٔٛ٘بز ثّفبضٚپالؾتزض تبغنٚ ٔٛاجاؾتٚ فبلسقبٔٝ وٝ )

 ؾَّٛاؾت.

(وٝ٘كبٍ٘طآغبظتكىیُقبٔٝٔٛاجاؾتٚتبغنٚثّفبضٚپالؾتتب٘عزیهCrithidiaوطیتیسیب) -2

 ٘س.اٞؿتٝپیكطٚیوطزٜ
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(قبٔٝٔٛاجثٝعٛضوبُٔتكىیُقسٜٚتبغنٚثّفبضٚپالؾتزضTrypanasomaتطیپب٘بظٚٔب) -3

 خّٛیؾَّٛلطاضزاض٘س.

4- ( ؾLeishmaniaَِّٛیكٕب٘یب ؾیتٛپالؾٓ زض ٚ اؾت قىُ وطٚی ثٛزٜ تبغن فبلس خب٘ساض )

 قٛز.ٔكبٞسٜٔی

تؿٝٔٙتمُ(ػبُٔثیٕبضیذٛاةاؾتٚثٛاؾغٝ٘یفظزٖتٛؾظٍٔؽتؿT. gambienseٝتطیپب٘ٛظٚٔب)

قٛز.تطیپب٘ٛظٚٔب٘ٛػیاٍُ٘ذٛ٘یاؾتوٝفبلسزٞبٖؾِّٛی،ٚاوٛئُغصاییٚٚاوٛئُا٘مجبضیاؾت.ٔی

ته زا٘ٝایٗ زاضای ؾِّٛی ضٕبئٓ ثط ػالٜٚ آ٘عیٓیبذتٝ احتٕبال اؾتوٝ )( ِٚٛتبیٗ ٘بْ ثٝ ٞبیٞبیی

اؾت.RNAوٙسٚیبحبٚیضاتطقحوطزٜٚیبغصاشذیطٜٔیٌٛاضقی

 Glossinaتؿٝ)وٙس.ٍٔؽتؿٝتطیپب٘ٛظٚٔبتٟٙباظعطیكغیطخٙؿی)تمؿیٓزٚتبییعِٛی(تِٛیسٔثُٔی

palpalisٞیچ اٍُ٘تطیپب٘ٛظْٚ اؾت. اٍّ٘ی ٌٝ٘ٛ ایٗ ثب٘ٛیٝ ٔیعثبٖ زض( ٚ ٘كسٜ لطٔع ٌّجَٛ ٚاضز ٌبٜ

فطْزیٍطزض2ٌبٌ٘ٝفتٝقسٜزاضای4ٞبیوٙس.ایٌٗٛ٘ٝػالٜٚثطفطْاظآٖتغصیٝٔیپالؾٕبقٙبٚضٚ

ٔؿیطتىبّٔیذٛزاؾت:

 (ثؼساظوطیتیسیبزضغسزثعالیٍٔؽMetacyclicقىُاِٚیٝ) -1

 (ثؼساظٔتبؾیىّیهزضذٖٛا٘ؿبStumpyٖقىُاؾتبٔپی) -2

ثیٕبضیٌٛ٘ٝ )ٞبیٞبیٔرتّفخٙؽتطیپب٘ٛظٚٔب تٛؾظٍٔؽتؿNaganaٝ٘بٌب٘ب ثیٕبضیؾٛضضا( تؿٝ،

(Surrera(تٛؾظذطٍٔؽٚثیٕبضیقبٌبؼ)Chagasثٛاؾغٝقتٝضاایدبزٔی).وٙٙس

خٙؽِیكٕب٘یب٘یعؾٌٟٝٛ٘ٝٔٓوٝػبُٔثیٕبضیِیكٕب٘یٛظیبؾبِهاؾتضازاضزوٝػجبضتٙساظ:

1- Leishmania donovani،2-L. tropicaٚ3-L. braziliensis 

 چىد تاژکداز اوگل:
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( Giardia intestinalisغیبضزیب ،)Trichomonas vaginalis تٙبؾّی(، زؾتٍبٜ )اT. buccalisٍُ٘)اٍُ٘

)ؾمظخٙیٗ(.T. foetusزٞب٘ی(ٚ

(ٞؿتٙس.Hypermastigidaتبغوساضاٖٕٞعیؿتثیكتطخعءضاؾتٝٞبیپطٔبؾتیػیسا)

:(Opalinataشیسشاخه ايپالیىاتا ) قبذمآٖ ٌٝ٘ٛOpalina ranarumخعء ؾبثمب ٌطٜٚ ایٗ اؾت.

٘ساقتٗػُٕثٙسیٔیزاضاٖعجمٝٔػٜ تمؿیٓزٚتبییعِٛی، قس٘سِٚیثٝػّتزاقتٗیه٘ٛعٞؿتٝ،

زاضاٖخساقس٘س.اِحبقزضتِٛیسٔثُخٙؿیٚزاضاثٛزٖؾیٍٙبٔیاظٔػٜ

زاضایپٛقكیثٝ٘بْپّیىُٚٔػٜ فبلسٞبییىٙٛاٚپبِیٙب ٕٞچٙیٗفبلسزٞبٖٚحّكؾِّٛی، اذتاؾت.

ٚاوٛئُا٘مجبضیاؾت.٘ٛعتغصیٝآٖؾبپطٚظٚئیهاؾت.تِٛیسٔثُخٙؿیاظعطیكؾیٍٙبٔیٚتِٛیسٔثُ

قٛز.غیطخٙؿی٘یعاظعطیكتمؿیٓزٚتبییعِٛیا٘دبْٔی
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