بٍ وام خذا
يب سایت زیست شىاسی دریا بٍ عىًان مرجعی برای داوشجًیان ي داوش آمًختگان
زیستشىاسی دریا اوًاع خذمات علمی ،آمًزشی ي پژيَشی را در تمام ديرٌ تحصیلی داوشجًیان
ایه رشتٍ از کارشىاسی تا دکتری ارائٍ میکىذ .مُمتریه خذمات سایت زیستشىاسی دریا در حال
حاضر عبارتىذ از:
 ارائٍ مىابع مذين ي تایپ شذٌ کىکًر کارشىاسی ارشذ ي دکتری
 معرفی مجمًعٍ مىابع تًصیٍ شذٌ رتبٍ َای برتر
 داولًد رایگان دفترچٍ سًاالت کىکًرَای کارشىاسی ارشذ ي دکتری
 ترجمٍ متًن تخصصی اوگلیسی بٍ فارسی ي فارسی بٍ اوگلیسی
 تالیف ،تُیٍ ي تذيیه جسيات آمًزشی ي مىابع علمی
عىًان فایل:
ومًوٍ جسيٌ تک یاختگان ،برگرفتٍ از کتابَا ي جسيات جاوًرشىاسی ،يیژٌ رشتٍ زیست شىاسی
دریا

برای تُیٍ فایل تمام مته ،بٍ لیىک  /http://marinebiology.blog.irمراجعٍ ومائیذ.
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....
شاخه آمیةها ي تاژکدازان ( :)Sarcomastigophoraدازای سه شیسشاخه
آٔیتٞب()Sarcodina


 تبغوساضاٖ()Mastigophora
 اٚپبِیٙبتب()Opalinata
اظ ٔكرهٞٝبی ٔ ٟٓایٗ  3ظیطقبذ ٝایٗ اؾت و ٝزض ٔطحّٝای اظ ظ٘سٌی اظ ٘ظط ظبٞطی ث ٝقىُ
ظیطقبذٝزیٍطزضٔیآیٙسوٝزضٔٛضز2ظیطقبذٝاَٚنبزقاؾت.ظیطقبذٝؾْٛثِٝحبػزاقتٗیه

اضٔیٌیطز .
ٞؿتٚٝتمؿیٓزٚتبییعِٛیوٝاظٚیػٌیٞبیػٕسٜایٗقبذٝاؾت،زضایٗقبذٝلط 

شیسشاخه سازکًدیىا
زضفطْثبِغزاضایپبٞبیوبشةؾیتٛپالؾٕیٞؿتٙس،آثعی(قٛضٚقیطیٗٔٚحیظٞبیٔطعٛة)،زاضای

تمبضٖوطٚیٚیبفبلستمبضٖٚ،اخسپٛقفزض٘ٚیٚثیط٘ٚی(خٛقٗ)ٚیبفبلسآٖ،فبلسٞبيیباؾپٛض،
فبلسػُٕاِحبق(،)Conjugationزاضایویؿتٚیبفبلسآٖ .
ضزٜلطاضٔیٌیط٘س :

ثطاؾبؼ٘ٛعپبیوبشةؾبضوٛزیٙبزض 2
فٛق
فٛقضزٜضیكٝپبیبٖ()Rhizopoda

-1
 -2فٛقضزٜٔحٛضپبیبٖ()Actinopoda
ضزٜلطاضٔیٌیط٘س :

ضیكٝپبیبٖ()Rhizopodaذٛزثطاؾبؼقىُپبیوبشةزض3

 ضزِٜٛثٛپٛزا()Lobopodaزاضایپبیوبشةاٍ٘كتیقىُاؾت.
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ضزٜضقتٝپبیبٖ()Filopoda


ضزٜقجىٝپبیبٖ()Reticulopoda


فٛقضزٜٔحٛضپبیبٖ(٘)Actinopodaیعقبُٔضزٜاؾت :
 ضزٜقؼبػیبٖ()Radiolaria
ضزٜذٛضقیسیٞب()Heliozoa


ا٘ٛاعپبیوبشةزضضیكٝپبیبٖ 

 -1پبیوبشةاٍ٘كتی()Lobopodiumزاضایاوتٛپالؾٓٚا٘سٚپالؾٓاؾتٔب٘ٙسخٙؽآٔیتٔؼِٕٛی.
 -2پبی وبشةضقتٝای ( )Filopodiumو ٝثبضیهٛ٘ ٚوساض ثٛز ٜٚفمظ زاضایاوتٛپالؾٓ اؾتٔ ،ب٘ٙس
خٙؽاٌّیفب(.)Euglypha
 -3پبی وبشة ٘دٔب٘ٙس یب قجىٝای ( )Reticulopodiumزاضای ا٘كؼبثبت ظیبز ٔب٘ٙس ضٚظٖزاضاٖ
(ٚ)Foraminiferaاِفیسی.)Elphidium(ْٛ
ٔحٛضپبیبٖپبیوبشةزاضایاوتٛپالؾٓاؾتٚا٘سٚپالؾٓثٝنٛضتٔیّٝایٔحٛضیزضٚؾظلطاض

زض 
ٌطفتٝاؾتٔب٘ٙساوتیٛٙفطیؽثب٘بْفبضؾیخب٘ٛضذٛضقیسی( .)Actinophrys

اوًاع پاهای کاذب
ِٛ ثٛپٛزیْٛیبپبیوبشةاٍ٘كتی،زاضایاوتٛپالؾٓٚا٘سٚپالؾٓٔب٘ٙسآٔیت 
فیّٛپٛزیْٛیبپبیوبشةضقتٝایزاضایاوتٛپالؾٓ،ثبضیهٛ٘ٚوساضٔب٘ٙس Euglypha


)یبپبیوبشةٔحٛضییبٔیّٝای،ثبضیهٚاوتٛپالؾٕیاؾتٚضقتٝ

 آوؿٛپٛزیAxopodium(ْٛ
ایقىٍُ٘بٞساضیٔیقٛزٔب٘ٙسضازیٛالضیب،اوتیٛٙفطیؽاظ


ٞبیا٘سٚپالؾٕیتٛؾظٔحٛضیٔیّٝ
ذٛضقیسیٞب .
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ضتیىِٛٛپٛزیْٛیبپبیوبشةقجىٝای،ظطیف٘ٚدٔب٘ٙسٙٔٚكؼتٔب٘ٙساِفیسیْٛاظفطأیٙیفطا 


حطوتزضآٔیتٞب :

٘ ظطیٝچؿجٙسٌییبوكفؾغحی()Surface Tension
٘ ظطیٝحطوتچطذكی()Rolling Movement
 تئٛضیزِیٙدط
 تئٛضیٞٚبیٕٗ
 تئٛضیآِٗ
أطٚظٜتئٛضیآِٗثیكتطٔٛضزپصیطـاؾت .
اوتٛپالؾٓاظغَٚا٘سٚپالؾٓاظؾُُتكىیُقسٜٚحطوتثٛاؾغٝتكىیُپبٞبیوبشةاظعطیكتجسیُ
ایٗزٚثٕٞٝسیٍطا٘بْٔیٌیطز .

زيشهای گسفته غرا تًسط آمیةها:
 حّمٝظزٖ()Circumvallation
 ثّغٔحیغی()Circumfluence
 فطٚضفتٍی()Invagination
ٛ٘ قیسٖؾِّٛی()Pinocytosis
ٞ ضٓٚخصة()Digestion and Assimilation
ٚاوٛئُ خصة قس ٜتٛؾظ آ٘عیٓٞب اظ خّٕ ٝآ٘عیٓٞبی ِیعٚظٔی  ٚآٔیالظ لّیبیی ٞضٓ  ٚلبثُ خصة
ٞب(ؾبضوٛزیٙب)اظعطیكاٌعٚؾیتٛظضخٔیزٞسٕٞ.چٙیٗفكبضاؾٕعی


)زضآٔیت
ٔیقٛز.زفغ(Egestion

قٛز.تِٛیسٔثُآٔیت اظعطیكخٙؿیٚغیطخٙؿی


)وٙتطَٔی
تٛؾظٚاوٛئُا٘مجبضی(Contractive V.
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ا٘دبْ ٔی ٌیطز .تِٛیسٔثُ غیطخٙؿی اظ عطیك تمؿیٓ زٚتبیی  ٚچٙستبیی ا٘دبْ ٔیٌیطز .آٔیتٞب فبلس یب
زاضایویؿتٞؿتٙس .
طثقهتىدی آمیة معمًلی
ظیطقبذSarcodina:ٝ
فٛقضزRhizopoda:ٜ

ضز Lobosa:ٜ
ظیطضزGymnamoeba:ٜ
ضاؾتAmoebida:ٝ

خٙؽ Amoeba:
آٔیتٞبی پٛقفزاض یب خّسزاض ٔب٘ٙس آٔیت آضؾال ( A.

آٔیتٞبی فبلس پٛقف  -2 ٚ

ا٘ٛاع آٔیتٞب  -1

)ثبپٛقفٌٙجسیقىُوٝخٙؽپٛقفایٗا٘ٛاعآٔیتٞباظؾیّیؽٚویتیٗاؾت .

arcella
ثیع٘ٚیتطیٗالیٝآٔیتپالٔبِٕب٘بْزاضز .


ٞبیپٛقفزاضاظضاؾتٞ Testaceaٝؿتٙسوٝنسفآٟ٘باظخٙؽویتیٗاؾتٔب٘ٙسٚ Diffligia


آٔیت
 .Arcella
٘یٕٝتمؿیٓٔیقٛزٞٚطؾَّٛ

آٔیتٞبیخّسزاضٔب٘ٙسآضؾالزضٍٙٞبْتِٛیسٔثُغیطخٙؿینسفث 2ٝ

یه٘یٕٝضازضثطٌطفت٘ٚٝیٕٝزیٍطپٛقفضأیؾبظز .

زضآٔیتآضؾالاثتساپطٚتٛپالؾٓاظپٛقفاِٚیٝذبضجٚیهپٛقفزیٍطؾبذتٚٝؾپؽثبتمؿیٓٞؿتٚٝ
ؾیتٛپالؾٓٞطؾَّٛیهپٛقفیبنسفضازضثطٔیٌیطز .


5

لطفا از تکثیر و قرار دادن ایه جسوه در سایتها پرهیس ومائید .در صورت رضایت از کیفیت خدمات؛ سایت
مرجع  /http://marinebiology.blog.comرا به سایر داوشجویان ویس معرفی فرمائید.


زيشندازان

نسففطأیٙیفطاٞبیپال٘ىتٖٛظطیفتطاظا٘ٛاعوفظیاؾت.نسففطأیٙیفطاٞبیآةؾطزوٛچىتط

ثبثتثٛزٚزضٔطخبٖٞبی

ضٚظ٘ٝتطاظنسففطأیٙیفطاٞبیالیب٘ٛؾیاؾت.فطأیٙیفط Homoterma
ٚوٓ 

ٞبیلطٔعٔیوٙس .


آٞىیتِٛیسثطخؿتٍی
وٙٙس.زاضایپبٞبیوبشة٘دٔب٘ٙسٔٙكؼتث٘ٝبْپبٞبی


ظیٚزضآثٟبیقٛضظیؿتٔی

زاضاٖاوثطاوف

ضٚظٖ
قجىٝای ٞؿتٙس .خٙؽ نسف اظ وطثٙبت وّؿیٓ اؾت (ثطذالف آٔیتٞبی خّسزاض) .زاضای نسفٞبی
 
)وٝثٝقىُفٙطیبپیبظاؾتٔ،یثبقٙس.اِفیسیْٛ

)ٚیبچٙسحدطٜای(Multilocular

حدطٜای(Unilocular
ته 

زاضای پٛؾت ٝیب نسف حّع٘ٚی قىُ اؾت .ث ٝحدط ٜاِٚی ٝضٚظٖزاضاٖ چٙسحدطٜای پطِٛٚوِْٛٛ
ٔتطا٘ساظٜزاض٘سٚؾٍٛٙاضٜایزض


زضحسٚزچٙسؾب٘تی
ٞبیضٚظٖزاضاٖ 


)ٌٛیٙس.ثطذیاظٌٝ٘ٛ
(Proloculum
ؾب٘تیٔتط ث٘ ٝبْ ِ٘ٛٔٛیت (٘ )Nummuliteیع اظ آٟ٘ب قٙبؾبیی قس ٜاؾت .ضٚظ٘ٝزاض پالغیه

حسٚز  19
ضغیٙباظٕ٘ٞٝ٘ٛبیایٗضزٜاؾت .


ٌّٛثی
ضز Reticulopodaٜ
ضاؾت Foraminiferaٝ
خٙؽاِفیسی Elphidiumْٛ
زاضای2فطْغیطخٙؿیٔیىطٚؾفطیه(ٚ)Microsphericفطْخٙؿیٍٔبِٛؾفطیه()Megalosphericاؾت .
فطْ غیطخٙؿی ٔیىطٚؾفطیه چٙسٞؿتٝای  ٚزاضای حدط ٜاِٚی ٝوٛچه اؾت  ٚفطْ خٙؿی ٍٔبِٛؾفطیه
ٞؿتٝایٚزاضایحدطٜاِٚیٝثعضياؾت .
ته 
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اؾتوٝضٚیظٚاضٞبضٚظ٘ٞٝبی

ؾبذتٕبٖپٛؾتٝیبنسفزاضایٚ Umboظٚاضٞبییث٘ٝبْ Keelیب Rim
ظیبزیٚخٛززاضز.اِفیسیْٛزاضایٞضٓذبضجؾِّٛیاؾت .
تِٛیسٔثُغیطخٙؿی(ٔیىطٚؾفطیه)اظعطیكقیعٌ٘ٛٚیا٘دبْٔیقٛز :

 -1ذطٚجخب٘ساضاظنسف 
 -2تمؿیٓآ٘سٚپالؾٓ(ثسٖٚتمؿیٓٞؿت )ٝ
 -3احبعٝقسٖٞؿتٝتٛؾظٞطلؿٕت 
ایدبزآٔیتٞبییوٛچهث٘ٝبْقیعٚظٚئیتیبٞبيأیجی( )Szhizozoite

-4
 -5تطقحنسفتٛؾظٞطقیعٚظٚئیتث٘ٝبْحدطٜثعضياِٚیٚٝتِٛیسفطٍْٔبِٛؾفطیه
تِٛیسٔثُخٙؿی(ٍٔبِٛؾفطیه)اظعطیكٌبٔتٌ٘ٛٛیا٘دبْٔیقٛز :

 -1اظزؾتزازٖضٕبئٓؾِّٛی
 -2تمؿیٓٞؿتٝاظ٘ٛعٔیتٛظٚتِٛیسچٙسیٗٞؿتٝ
 -3تمؿیٓؾیتٛپالؾٓ
 -4احبعٝقسٖٞطٞؿتٝتٛؾظثركیاظؾیتٛپالؾٓ
 -5تِٛیسٌبٔتزاضای2تبغناظ٘ٛعایعٌٚبٔت
ِ -6مبحٚتِٛیسؾَّٛترٓ4تبغوی
 -7ایدبزنسفاِٚیٝوٛچهزضؾَّٛترٓ
 -8ا٘دبْیهتمؿیٓٔیٛظٚچٙستمؿیٓٔیتٛظ
 -9تِٛیسچٙسٞؿتٚٝزضٟ٘بیتایدبزفطْٔیىطٚؾفطیه
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تِٛیسٔثُزضایٗخب٘ساضاٖثٝعٛضوّیثٝقىُٔتٙبٚةاؾتثٝعٛضیوٝفطْٔیىطٚؾفطیهثٛاؾغٝ
قیعٌ٘ٛٚی (تِٛیسٔثُ غیطخٙؿی) فطْ ٍٔبِٛؾفطیه ضا ثٛخٛز آٚضز ٚ ٜفطْ ٍٔبِٛؾفطیه ٘یع ثٛاؾغٝ
ٌبٔتٌ٘ٛٛی(تِٛیسٔثُخٙؿی)فطْٔیىطٚؾفطیهضاایدبزٔیوٙس .

شیسشاخه تاژکدازان ()Mastigophora
ا٘ساْحطوتیتبغن()Flagellataاؾت.اوثطاآظازظیٚثطذیاٍُ٘ٞؿتٙس.تبغنؾبذتٕب٘یٔكبثٝثبٔػٜ
ٔػوساضاٖ  ٚتبغن ؾَّٞٛبی وٛآ٘ٛؾیت اؾفٙحٞب  ٚزْ اؾپطْٞب زاضز .تبغن ٔ ٚػ ٜزض ؾیتٛپالؾٓ ثٝ
نٛضت زا٘ٞٝبی ضٍ٘ی ث٘ ٝبْ خؿٓ پبی ٝیب ثّفبضٚپالؾت ( ٚ )Belpharoplastخؿٓ ٔدبٚض پبی ٝیب
وبیٙیتٛظ Kinetosome( ْٚیب  ٚ )Kinetonucleusیب ثطآٔسٌی ( )Swellingتبغوی ذٛا٘سٔ ٜیق٘ٛس.
وبیٙتٛظْٚیبخؿٓپبیٝاظ٘ظطتؼسازٔیىطٚتٛثَٞٛبثبتبغنٔٚػٜتفبٚتزاضز.تبغنزضٔطحّٝویؿتی

٘بپسیسٔیقٛز،ثٝعٛضٔثبَزضٔطحّٝپبِٕالزضزیٛتبغوساضاٖٚزضتطیپب٘بظٔٚبتبغنثبچؿجیسٖثٝغكب،

)ضاایدبزٔیوٙس .

الیٝیبپطزٜایِطظاٖث٘ٝبْغكبیٔٛاج(Undulating Membrane

حطوت تبغن ٕٔىٗ اؾت ث ٝػٛٙاٖ پیفثط٘س )Leading Flagellum( ٜؾّ  َٛػُٕ وٙس ٔب٘ٙس تبغن
اؾپط ٚو ٝزاضای حطوت ٔٛخی اظ لبػس ٜث ٝضأؼ اؾت  ٚیب ٕٔىٗ اؾت قجی ٝیسنوف ( Trailing

)Flagellumثطایؾَّٛػُٕوٙسٔب٘ٙساٌّٙٚبوٝزاضایحطوتٔٛخیاظضأؼثٝعطفلبػسٜاؾت .
زضاضتجبطثبحطوتٔػٜٞب٘2ظطیٔٝغطحاؾت :

تطاظٔػٜثؼسیحطوتٔیوٙسٚ


وٙسٔػٜلجّیؾطیغ

)وٝثیبٖٔی
٘ -1ظطیٔٝتبوط٘ٚیه(Metacronal
اِیآذط.
ٞبیىٛٙاذتٓٞٚظٔبٖاؾت .


وٙسحطوتٔػٜ

)وٝثیبٖٔی
٘ -2ظطیٝایعٚوط٘ٚیه(Isocronal
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ضزٜٔیثبقس :

ایٗظیطقبذٝزاضای2
 تبغوساضاٌٖیبٞی()Phytomastigophora
 تبغوساضاٖخب٘ٛضی()Zoomastigophora
تغریه تاژکدازان :
ِٛٛٞ -1فبیتیه :زض تبغوساضاٖ ٌیبٞی ث ٝنٛضت ِٛٛٞفبیتیه اؾت و ٝحبٚی وّطٚفیُ ٌ ٚعا٘تٛفیُ
ایٞؿتٙسٕٞٚچٙیٗزاضایشذیطٜ٘كبؾتٔٝب٘ٙسث٘ٝبْ


ٞبیلطٔعٚلٜٟٛ

)ثٝضً٘
(فیتًمًوادٚايگلىا
پبضأیّٞ)Paramylon(ٖٛؿتٙس.پبضأیّٖٛثطػىؽ٘كبؾتٝثبیسضًٍ٘٘طفتٚٝثبٌطزآٔسٖثٝزٚض
ٓٞتكىیُپیطٛ٘ٚئیسٔیزٙٞس.

 -2ضٚـؾبپطٚظٚئیهٔب٘ٙساٌّٙٚبٕٞٚبتٛوٛوٛؼ
ٞبیٔیّٝای()ثطای


یبا٘ساْ
 -3ضٚـِٛٛٞظٚئیهوٝاظپبیوبشةیبٚاوٛئُٔرهٛلث٘ٝبْPseuleus
ٞبقىبضٔیوٙس .


)وٝثبایٗا٘ساْ
ٌطفتٗغصااؾتفبزٜٔیوٙٙسٔ.ب٘ٙستبغوساضپطا٘یٕب(Peranema

تبغوساضٕٞبتٛوٛوٛؼ(ٚ)Haematococcusاٌّٙٚبثطحؿتقطایظٔحیغیِٛٛٞفبیتیهیبؾبپطٚظٚئیه
اؾت .
پٛؾتبٖٚوطْٞبیحّمٛیٞؿتٙس .


ثطذیتبغوساضأٖب٘ٙسزیٛتبغوساضاٖاٍُ٘ذبضخیٔبٞیبٖ،ؾرت
زضتبغوساضاٖفكبضاؾٕعیتٛؾظٚاوٛئُا٘مجبضیتٙظیٓٔیقٛز.تِٛیسٔثُثٝنٛضتغیطخٙؿیٚتمؿیٓ

زٚتبییعِٛی(ٔ)Longitudinal Binary Fissionب٘ٙساٌّٙٚبٚ،یبتمؿیٓچٙستبییاؾت.تمؿیٓچٙستبیی
ؾَّٛزذتطایدبزٔیقٛز .

زضحبِتویؿتیضخٔیزٞسثٝعٛضیوٝاظٞطویؿت16تب32
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زض ٌطٞٚی اظ تبغوساضاٖ خب٘ٛضی ٕٞعیؿت ٔب٘ٙس ژیازدیا ایىتستیىالیس ( )Giardia intestinalisیه
ضقت ٝزضٖٚؾیتٛپالؾٕی زض اضتجبط ثب خؿٓ ٔدبٚض پبیٞ ٚ ٝؿت ٝؾّ َٛث٘ ٝبْ اوؿٛاؾتبیُ ()Axostyle
ٚخٛززاضز .
 قبذ Mastigophora:ٝ
 ظیطقبذ Phytomastigophora:ٝ
 ضاؾتٔEuglenida-1ٝب٘ٙسخٙؽEuglena viridis:ٌٝ٘ٛٚ
 ضاؾتٔPhytomonadina-2ٝب٘ٙسخٙؽChlamydomonas
 ضاؾتٔVolvocida-3ٝب٘ٙسخٙؽVolvox globatorٌٝ٘ٛٚ

 ضاؾتٔDinoflagellida-4ٝب٘ٙسخٙؽ Noctiluca miliarisٌٝ٘ٛٚ
اٌّٙٚب زاضای  2تبغنِ ،ى ٝچكٕیٚ ،اوٛئُٞبی ا٘مجبضی ٔتؼسز ،وّطٚپالؾت ،پبضأیّ ،ٖٛشضات چطثی ٚ
غیطٜاؾت .
والٔیس٘ٛٔٚبؼزاضای وّطٚپالؾت ٘ؼُ اؾجی یب فٙدب٘ی قىُ ٚ ،زاضایِىٝچكٕی ،خؿٓپبیٚ ،ٝاوٛئُ
ا٘مجبضی ،پیطٛ٘ٚئیس  ٚغیط ٜاؾت .تغصی ٝاظ ٘ٛع ِٛٛٞفبیتیه یب ؾبپطٚفبیتیه اؾت  ٚزاضای تِٛیسٔثُ
غیطخٙؿی(تمؿیٓزٚتبییعِٛی)ٚتِٛیسٔثُخٙؿی(ثٛاؾغٝایعٌٚبٔتٞب)اؾت .

ٞبیتكىیُزٙٞسٜ


ثطز.ؾَّٛ

ِٛٚوؽثٝنٛضتیهوطٜتٛذبِیّٕٔٛاظغَزضآثٟبیقیطیٗثؿطٔی
وّٙی ٘ Zooidبْ زاضز و ٝثب  ٓٞاضتجبط ؾِّٛی زاض٘س .ظٚئیسٞب ز ٚفطْ خٙؿی  ٚغیطخٙؿی زاقتٚ ٝ
ؾبذتٕب٘یٔكبثٝوالٔیس٘ٛٔٚبؼزاض٘س.تغصیِٛٚٝوؽاظ٘ٛعِٛٛٞفبیتیهاؾت .
ثٝعٛضٔىطضتمؿیٓٔیتٛظا٘دبْٔیزٞسٚ

ؾَّٞٛبییث٘ٝبْپازتىًگًویدآ
تًلیدمثل غیسجىسی يلًکس :
ٛچهضازاذُؾَّٛانّیاِٚیٝایدبزٔیوٙس.ثبپبضٜقسٖزیٛاضٜایٗؾّ،َٛایٗ

تٛزٜایقجیٝثٝوطٜو
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قٛز.تبغنٞبلجُاظایٗٔطحّٔٝتٛخٝزاذُوطِٜٚیثؼس


وطٜوٛچهٚاضزثرفٔطوعیوّٙیٔبزضٔی
اظذطٚجاظؾَّٛانّیٚٚضٚزثٝحفطٜٔطوعیوّٙیٔبزض،چطذفحبنُٔیوٙٙس.ایٗٔطحّٝضاثٝ

ٞبیزذتطآظازٔیق٘ٛس .


ٌٛیٙس.ثبٔطيوّٙیٔبزض،وّٙی
انغالحPlakea
٘ؿُزضپبئیعٚظٔؿتبٖثٝضقسخٙؿیٔیضؾس.وّٙی

تًلیدمثل جىسی يلًکسِٛٚ :وؽثؼساظ 4یب 5
ِٛٚوؽزاضایٛ٘ 2عؾَّٛخٙؿیاؾت.ؾَّ٘ٛط(ٔیىطٌٚبٔتیب)Antheridiaزاضایتبغنٔٚتحطن
اؾتٚؾَّٔٛبزٔ(ٜبوطٌٚبٔت)فبلستبغنٚثبثتاؾت.ثؼساظِمبحؾَّٛترٓثٝزٚضذٛزویؿتی
تطقحوطزٜٚزضثٟبضؾبَثؼسزضقطایظٔؿبػسقطٚعثٝضقسٔیوٙس .

واکتیلًکا میلیازیس تا لقة شکازچی تیزحم زاضایذبنیتتِٛیس٘ٛضافكب٘یاؾتوٝیهتبغنوٛتبٜ
ثبضزضزلیمٝزاضز.ثٝزِیُتِٛیس٘ٛضثٝآٟ٘بقتتبةٓٞ

ٚیهقبذهثّٙسٔٚتحطنثبضطثبٖ4تب8
٘بْزازٜا٘س.ایٌٗٝ٘ٛتٟٙبزیٛتبغوساضیاؾتوٝلبثّیتتِٛیسٔثُخٙؿیضازاضز .

تاژکدازان جاوًزی 
اوثطااٍُ٘ٞؿتٙسٔٚثبَٔؼطٚفایٌٗطٜٚتطیپب٘بظٔٚباظضاؾت Kinetoplastidaٝاؾتوٝػبُٔثیٕبضی
تطیپب٘بظٔٚیبظیؽاؾت.تطیپب٘بظْٚزضچطذٝظ٘سٌیذٛززاضای4فطْاؾت :
ِ -1پت٘ٛٔٛبز ( )Leptomonadو ٝفبلس قبٔٛٔ ٝاج اؾت  ٚتبغن  ٚثّفبضٚپالؾت زض ا٘تٟبی ػمجی
ؾَّٛاؾت.
 -2وطیتیسیب()Crithidiaو٘ٝكبٍ٘طآغبظتكىیُقبٔٛٔٝاجاؾتٚتبغنٚثّفبضٚپالؾتتب٘عزیه
ٞؿتٝپیكطٚیوطزٜا٘س.
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 -3تطیپب٘بظٔٚب()Trypanasomaقبٔٛٔٝاجثٝعٛضوبُٔتكىیُقسٜٚتبغنٚثّفبضٚپالؾتزض
خّٛیؾَّٛلطاضزاض٘س.
ِ -4یكٕب٘یب ( )Leishmaniaخب٘ساض فبلس تبغن ثٛز ٜوطٚی قىُ اؾت  ٚزض ؾیتٛپالؾٓ ؾَّٛ
ٔكبٞسٜٔیقٛز.

)ػبُٔثیٕبضیذٛاةاؾتٚثٛاؾغ٘ٝیفظزٖتٛؾظٍٔؽتؿٝتؿٙٔٝتمُ

تطیپب٘ٛظٔٚب(T. gambiense
ٔی قٛز.تطیپب٘ٛظٔٚب٘ٛػیاٍُ٘ذ٘ٛیاؾتوٝفبلسزٞبٖؾِّٛیٚ،اوٛئُغصاییٚٚاوٛئُا٘مجبضیاؾت.

ایٗ تهیبذت ٝػال ٜٚثط ضٕبئٓ ؾِّٛی زاضای زا٘ٞٝبیی ث٘ ٝبْ ِٛٚتبیٗ () اؾت و ٝاحتٕبال آ٘عیٓٞبی
ضاتطقحوطزٜٚیبغصاشذیطٜٔیوٙسٚیبحبٚیRNAاؾت .

ٌٛاضقی
وٙسٍٔ.ؽتؿٝتؿGlossina (ٝ


تطیپب٘ٛظٔٚبتٟٙباظعطیكغیطخٙؿی(تمؿیٓزٚتبییعِٛی)تِٛیسٔثُٔی

ٔ )palpalisیعثبٖ ثب٘ٛی ٝایٗ ٌ ٝ٘ٛاٍّ٘ی اؾت .اٍُ٘ تطیپب٘ٛظٞ ْٚیچٌبٚ ٜاضز ٌّج َٛلطٔع ٘كس ٚ ٜزض
وٙس.ایٌٗٝ٘ٛػالٜٚثطفطْٞبیٌ4بٌ٘ٝفتٝقسٜزاضای2فطْزیٍطزض


اظآٖتغصیٔٝی
پالؾٕبقٙبٚضٚ
ٔؿیطتىبّٔیذٛزاؾت :
 -1قىُاِٚی)Metacyclic(ٝثؼساظوطیتیسیبزضغسزثعالیٍٔؽ
 -2قىُاؾتبٔپی()Stumpyثؼساظٔتبؾیىّیهزضذٖٛا٘ؿبٖ
ٌٞٝ٘ٛبی ٔرتّف خٙؽ تطیپب٘ٛظٔٚب ثیٕبضیٞبی ٘بٌب٘ب ( )Naganaتٛؾظ ٍٔؽ تؿٝتؿ ،ٝثیٕبضی ؾٛضضا

)ثٛاؾغٝقتٝضاایدبزٔیوٙٙس .

()Surreraتٛؾظذطٍٔؽٚثیٕبضیقبٌبؼ(Chagas
خٙؽِیكٕب٘یب٘یعؾٌٟٓٔٝ٘ٛٝوٝػبُٔثیٕبضیِیكٕب٘یٛظیبؾبِهاؾتضازاضزوٝػجبضتٙساظ :
L. braziliensis-3ٚL. tropica-2،Leishmania donovani -1

چىد تاژکداز اوگل:
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غیبضزیب (( Trichomonas vaginalis ،)Giardia intestinalisاٍُ٘ زؾتٍب ٜتٙبؾّی)( T. buccalis ،اٍُ٘
زٞب٘ی)(T. foetusٚؾمظخٙیٗ) .
تبغوساضاٖٕٞعیؿتثیكتطخعءضاؾتٞٝبیپطٔبؾتیػیسا(ٞ)Hypermastigidaؿتٙس .
شیسشاخه ايپالیىاتا ( ٌٝ٘ٛ :)Opalinataقبذم آٖ  Opalina ranarumاؾت .ایٗ ٌط ٜٚؾبثمب خعء
ٔػٜزاضاٖ عجمٝثٙسی ٔیقس٘س ِٚی ث ٝػّت زاقتٗ یه ٘ٛع ٞؿت ،ٝتمؿیٓ زٚتبیی عِٛی٘ ،ساقتٗ ػُٕ

اِحبقزضتِٛیسٔثُخٙؿیٚزاضاثٛزٖؾیٍٙبٔیاظٔػٜزاضاٖخساقس٘س .

اٚپبِیٙبزاضایپٛقكیث٘ٝبْپّیىُٔٚػٜٞبییىٛٙاذتاؾتٕٞ.چٙیٗفبلسزٞبٖٚحّكؾِّٛی،فبلس

ٚاوٛئُا٘مجبضیاؾتٛ٘.عتغصیٝآٖؾبپطٚظٚئیهاؾت.تِٛیسٔثُخٙؿیاظعطیكؾیٍٙبٔیٚتِٛیسٔثُ
غیطخٙؿی٘یعاظعطیكتمؿیٓزٚتبییعِٛیا٘دبْٔیقٛز .


برای تُیٍ فایل تمام مته ،بٍ لیىک  /http://marinebiology.blog.irمراجعٍ ومائیذ.

13

