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              االولالدراسي : الفصل                                 الالفقريات النظرياسم المادة  :  

 المحاضرة الثانية                                                      الثانيةالمرحلة :

 مدرساللقب العلمي :                             د.علي محمد عبد  اسم استاذ المادة :

 -: Phylum :Protozoaشعبة الحيوانات االبتدائية 

Pro  ابتدائي او اولي:zoa   حيوان .تمثل الحيوانات االبتدائية كائنات احادية الخلية حقيقيةة النةوا:

Eukaryote unicellular  رغم بساطة تركيبها اال انها تستطيع القيام بجميع الفعاليات الحيوية،

 وذلك المتالكها العضيات الخلوية المتخصصة للقيام بتلك الفعاليات .

 -ئيات :الخصائص او المميزات العامة لالبتدا

 يتكون جسمها من خلية واحد  تقوم بجميع الفعاليات الحيوية ..1

 .تمتلك عضيات متخصصة للقيام بتلك الفعاليات .2

.تعيش بصةور  منفةرد  او بهي ةة مسةتعمرات تتةالع مةن عةد  ا ةراد  ةد يتخصةق بعضةها للقيةام 3

 بوظائع معينة محدد .

او رميةةة  mutulismاو متعاي ةةة  parasiticاو متطفلةةة   free living.تعةةيش معي ةةة حةةر  4

saprovitic. 

  ciliaاو االهداب   flagellaاو االسواط   pseudopodia.تتحركة اما بواسطة اال دام الكاذبة 5

 .sessileكما ان بعض انواعها جالسة غير متحركة 

   ي.غالبيتهةةا ال تمتلةةك هيكةةل سةةاند للجسةةم والةةبعض االخةةر مةةاود بهيكةةل خةةارجي او داخلةة6

Exoskeleton or endoskeleton . 

والةةةةةبعض االخةةةةةر متبةةةةةاين   Autotrophic يهةةةةةا تكةةةةةون ذاتيةةةةةة  Nutrition.التغذيةةةةةة 7

Heterotrophic    ومنها ما يعتمد على غيره كغذاء مثلparasitic. 

حيث الغةذاء يةدخل  food vacuoleيتم داخل الخاليا ضمن  جوات غذائية  digestion.الهظم 8

ويةتم هضةمب بمسةاعد  االنايمةات المحللةة المائيةة ويةتم طةر  الفضةالت الةى خةار   داخل الفجةو 

 الجسم .

 .تعيش االبتادائيات  ي بي ة المياه العذبة او المياه المالحة .9

كمةةةا ان لهةةةا القةةةدر  علةةةى   sexualاو جنسةةةي   Asexualتتكةةةاار االبتةةةدائيات ال جنسةةةي  10

 . encystationالتكيس
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. تةةةتخلق االبتةةةدائيات مةةةن الفضةةةالت االيضةةةية والمةةةاء الاائةةةد بواسةةةطة الفجةةةوات المتقلصةةةة 11

contractile vacuole 

 -شكل وحجم االبتدائيات :

 بعضها ليس لها شكل اابت )محدد(  formتختلع الحيوانات االبتدائية من حيث ال كل او الهي ة  

 ضةال  عةةن ان انةوار اخةةرر يتغيةر شةةكلها وحجمهةا تبعةةا  لنةور الغةةذاء وكميتةب ، ةةبعض الحيوانةةات 

واخةةرر ذات  Giardiaكمةةا  ةةي طفيلةةي  Bilateral symmetryاالبتدائيةةة ذات تنةةاظر جةةانبي 

مثةةل  Asymmetryواخةةرر عديمةةة التنةةاظر  Goniumكمةةا  ةةي   Radial   تنةةاظر شةةعاعي 

 . Amoebaاالميبا

ان مفهوم التناظر يعني ان يتم تقسيم جسم الكائن الحي الةى  سةم واحةد او -: Symmetryالتناظر 

 اكثر متساوية مت ابهة تمام بواسطة خطوط او الوا .و د تكون اجسام الال قريات :

  Asymmetrical.عديمة التناظر 1

  Spherical symmetry.تناظر كروي 2

 Bilateral symmetryانبي .تناظر ج3

 Radial symmetry .تناظر شعاعي4

 -: nucleusالنواة 

 -تتالع النوا   ي االبتدائيات من المكونات االساسية التالية :

 DNAيحتةوي علةى ا  Chromatin.الكرومةاتين nuclear membrane  2.الغ اء النةووي 1

 .RNAو

.تكةون االنويةة  ةي االبتةدائيات علةى nuclear juice .العصةير النةوويplastin4 .البالسةتين 3

 -نوعين:

 flagellateويكثةةةةةر وجةةةةةود هةةةةةذا النةةةةةور  ةةةةةنع السةةةةةوطيات  -: Vesicular.حويصللللل   1

و يها تكون المواد الكروماتينية ب كل حبيبيات  غير  منت ر   ي كميةة   Sarcodinaواللحميات

النوا  الحويصلية على جسم كروي ال كل تقريبةا  يسةمى النويةة  كبير  من العصير النووي.تحتوي

endosome =nucleolus  وتقسةةم النويةةات الةةى نةةوعين االو  بال مةةو ومplasmosome   

 karyosomeوهو خا  من المواد الكروماتينية ، اما النور الثاني من النويات  يسمى كاريوسوم 

 ويتالع من المواد الكروماتينية.
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يحتوي هذا النور على كمية كبير  من الماد  الكروماتينيةة وكميةة  ليلةة  -:  compactنز . مكت2

  ي اغلب الهدبيات. macromoleculesمن العصير النووي ، وخير مثا  هو النوا  الكبير  

باالضةةةا ة الةةةى النةةةوا   ةةةالن الحيةةةوان االبتةةةدائي يضةةةم  ةةةي سةةةايتوبال مب العديةةةد مةةةن العضةةةيات : 

بالستيدات .لذلك  ان الحيوان االبتدائي لب القدر  على القيام  –شبكة اندوبال مية  – المايتوكوندريا

 بجميع الفعاليات الحيوية.

 -: Cytoplasmالسايتوبالزم 

للكةةةائن الحةةةي خةةةار  النةةةوا  ، ويتكةةةون مةةةن نظةةةام  protoplasmوهةةةو القسةةةم البروتةةةوبال مي  

و ةةد  vacuolatedيكةةون متجانسةةا   ةةي  وامةةب يو ذو حبيبةةات او تنت ةةر  يةةب الفجةةوات  غروي،و ةةد

( منطقةة 1) -يكون ايضةا  شةبكي او ليفي،وهةو عةديم اللون.يقسةم  ةي اغلةب االبتةدائيات منطقتةين :

شةفا  متجةانس تقريبةا  وغيةر محبةب ويحتةوي علةى   ectoplasmخارجية محيطةة يطلةع عليهةا 

وي غل المنطقة الخارجية من الجسم ويكون اكثر  البة النب  ي حالةة    واعد االهداب واالسواط

( منطقةةةةة داخليةةةةة 2غروية)هالميةةةةة( ليعطةةةةي الدعامةةةةة واالسةةةةناد لجسةةةةم الحيةةةةوان االبتةةةةدائي. )

endoplasm   يكةةون اكبةةر حجمةةا  واكثةةر حبيبيةةة وسةةيولة مةةن االكتةةوبال م ويحتةةوي علةةى النةةوا

 والعضيات الخلوية االخرر والفجوات. 

 

 -اغ فة الجسم :

سطح الجسم  ي اغلب انوار اللحميات و ةي عةدد مةن السةوطيات يكةون عاريةا  حيةث يكةون مرنةا   

ومةةن اهةةم مميةةاات هةةذه  plasma membraneوكثيفةةا  لةةذا يصةةح ان يسةةمى بالغ ةةاء البال مةةي 

ار االبتةةدائيات العاريةةة  ةةدرتها علةةى الحركةةة االميبية.وهةةذا الغ ةةاء يتواجةةد ايضةةا   ةةي كا ةةة انةةو

االبتةدائيات.وان اللحميةةات والسةوطيات محاطةةة باالضةا ة الةةى الغ ةاء البال مةةي بغةال  اخةةر هةةو 

مرن ويلتصع بالجسم التصةا ا  وايقةا  كمةا تمتلةك حيوانةات ابتدائيةة اخةرر اغلفةة   pellicleالجليد 

السةللو  التةي تتكةون مةن مةاد    Shellوا ية غير ملتصقة بسطح الجسم التصا ا  وايقا  مثل الق ر  

او الكايتين وتبنى هذه الق ر  او احيانا  الق يرات من مواد غريبة عةن الجسةم مثةل حبيبةات الرمةل 

الصغير  او   ور الدايتومات وغيرها من المةواد الغريبةة وبةذلك تلتصةع هةذه المةواد مةع بعضةها 

 البعض بواسطة ماد  كايتينية يفر ها الحيوان نفسب .

 -: Locomotion organsعضيات الحركة 

تسةةتخدم االنةةوار المختلفةةة مةةن الحيوانةةات االبتدائيةةة احةةد االنمةةاط التاليةةة مةةن وسةةائل او عضةةيات 

 -الحركة :
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 Pseudopodia.اال دام الكاذبة 1

 Flagella.االسواط 2

 Cillia. االهداب 3

: امتةةداد مت ةةت مةةن السةةايتوبال م وتوجةةد ب ةةكل خةةا   ةةي  pseudopodium. القةةدم الةةوهمي 1

اللحميات و ي عدد من السوطيات وبعض البوغيات وتقسم اال دام الوهميةة تبعةا  لتركيبهةا وشةكلها 

 الى االنوار التالية :

تتكون من منطقة مركاية من االندوبال م ومنطقة خارجيةة مةن -: Lobopodiaي.اال دام الفصية 

 .proteus Amoebaر مثا  لها هو اال دام الوهمية  ي االكتوبال م،وخي

وهي امتدادات خيطية تتركب بصةور  اساسةية مةن االكتةوبال م -: filopodiaب.اال دام الخيطية 

و د تت ةعب القةدم الخيطيةة الةى  ةرور ا ةغر تبقةى منفصةلة عةن بعضةها الةبعض  كمةا  ةي جةنس 

Euglypha 

وهةةي امتةةدادات   Reticulopodiaسةةمى ال ةةبكية او مات-:  Rhizopodia .اال ةةدام الجذريةةة 

خيطيةةة تتركةةب مةةن االكتةةوبال م وتتفةةرر الةةى  ةةرور  ةةغير  ت ةةتبك مةةع بعضةةها الةةبعض مكونةةة 

 . Elphidiumتركيب شبكي.كما  ي جنس 

: وهي ا دام شةبب دائميةة )وهةذه الصةفة مميةا  لهةذا النور(حيةث  Axilpodiaد.اال دام المحورية 

 .Actinosphaeriumد محاط بغ اء سايتوبال مي كما  ي جنس  تمتلك امتداد محوري  ل

هو امتداد خيطي مةن السةايتوبال م طويةل ور يةع لةب  ابليةة كبيةر  علةى  -: Flagellumالسوط  

االهتةةاا  لةةذا اليمكةةن م ةةاهدنتب  ةةي الحيةةوان الحةةي بسةةهولة  ويتميةةا السةةوط عنةةد  حةةق مقطةةع 

 -مستعرض :

المحيطيةة والمركايةة fibrils : مرن يتالع من عدد مةن اللييفةات  Axoneme.خيط المحوري 1

السةةايتوبال مي الةةذي يحةةيط او يغلةةع الخةةيط  . الغ ةةاء2 و  مركةةاي واةةالو ا وا  محيطيةةة 

 المحوري من الخار  .

ين ا السوط من حبيبة مكتنا   اعدية  غير  تظهر منطمر   ي االكتوبال م تدعى الجسم القاعدي 

basal  body الحبيبةة القاعديةة   اوbasal granule  اوblepharoblast  وتتخةذه هةذه الحبيبةة

اشةكا  واحجةةام مختلفةةة وتكةةون  ةةي بعةةض السةوطيات الدمويةةة الطفيليةةة كبيةةر  نسةةبيا  وتتخةةذ شةةكل 

 بيضوي او  ضيبيا  . 
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 -:  Cilliaاالهداب 

 م وتترتب االهداب  ي  هو عبار  عن امتداد  صير ور يع من منطقة االكتوبالCilliumالهدب   

مائلة او حلاونية وتوجد باعداد كثير  . ين ال الهدب من حبيبة  ةغير  منطمةر    فو  طولية او

 . Kinetosome ي االكتوبال م تسمى الجسيمة الحركية 

 -:Contractile vacuoleالفجوات المتق صة 

توجد الفجوات المتقلصةة  ةي السةوطيات واللحميةات التةي تعةيش  ةي الميةاه العذبةة، امةا البحريةة   

والطفيلية من هذه االبتدائيات تكون عادتا خالية من الفجوات المتقلصة ، شةانها شةان جميةع انةوار 

او البوغيات. حيث تحتوي الهدبيات )عدا بعض ال واذ( على الفجوات المتقلصة سواء كانت حر  

طفيلية التي تعةيش  ةي الميةاه العذبةة او المالحةة . تتكةون الفجةو  المتقلصةة  ةي االميبةا مةثال نتيجةة 

لتةةراكم المةةاء بهي ةةة  طيةةرات  ةةغير  ال تلبةةث ان تنةةدم  ببعضةةها لتكةةون  طةةر  واحةةد  تكبةةر هةةذه 

حيط بالجسم القطر  تدريجيا  الى ان تبلغ حجم معين ام تنفجر  جا  خال  الغ اء السايتوبال مي الم

ليتم التخلق من الماء الفائض الى الخار  . و د تساهم الفجوات المتقلصة ايضا   ي طةر  بعةض 

والمركبةةات النايتروجينيةةة الذائبةةة ، حيةةث ان جةةدار الجسةةم  Co2المةةواد االبرا يةةة االخةةرر مثةةل 

الت، تختلةع الخارجي او الغ اء السايتوبلال مي هو المكان المالئم لللتباد  الغا ي وطةر  الفضة

الفجوات المتقلصة من حيث ال كل والمو ع و د تكون منفرد  او متعدد  و د ينتظم حولها عدد من 

 . Parameciumبصور  شعاعية كما  ي البرامسيوم   collecting canalsالقنوات الجامعة 

 -: nutritionالتغذية 

  heterotrophicاو متباينةة التغذيةة  autotrophicتكون الحيوانات االبتدائية امةا ذاتيةة التغذيةة 

 باالعتماد على امكانية  نعها للغذاء بنفسها من مواد عضوية اوغير عضوية .

 ي حالة الحيوانات االبتدائية ذاتية التغذيةة تقةوم هةذه الحيوانةات باسةتخدام الطا ةة الضةوئية لصةنع 

ئها بالتهةام د ةائع الغةذاء وتةدعى غذائها بنفسها اما الحيوانات متباينة التغذية  هي تحصل على غذا

)تتغةةذر علةةى مةةواد  ةةلبة عضةةوية(. او ان الحيةةوان االبتةةدائي  holozoicهةةذا الةةنمط مةةن التغذيةةة

.  ةةي حالةةة   saprozoicمتبةةاين التغذيةةة يعتمةةد علةةى غةةذاء ب ةةكل ذائةةب وتةةدعى عندئةةذ   الرميةةة 

والتي  phagocytosisم الخلوي  النها تتغذر بطريقة االلتها   Holozoicالتغذية الحيوانية الكلية

خاللهةةا يتكةةون انبعةةا  داخلةةي للغ ةةاء البال مةةي حةةو  المةةاد  الغذائيةةة واسةةتطالتب داخةةل الخليةةة اةةم 

تحةيط بالمةاد  الغذائيةة و ةد توجةد  food vacuoleينفصل عن سطح الجسةم ليكةون  جةو  غذائيةة 

الت االليسوسةةوم حويصةةالت  ةةغير  تحةةوي انايمةةات هاضةةمة محللةةة مائيةةة تةةدعى هةةذه الحويصةة

lysosome )  محتوياتهةا الجسيمات الحالةة( لتتحةد هةذه الحويصةالت مةع الفجةو  الغذائيةة لتسةكب

 عملية الهضم بعد ذلك يتم امتصا   المواد المهضومة عبر  غ اء الفجو  وبذلك يقل  يها لتبدي 



 

 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة تكريت
 كلية العلوم

 شعبة االعالم 
 

 

Republic Of Iraq 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

Tikrit University 

College of Sciences 

Media Unit 

 

 م.د.علي محمد عبداسم استاذ المادة :                                                                        الالفقريات النظريدة : الما

 6ة | صفح

 

 

حجةةم الفجةةو  وتتةةراكم المةةواد غيةةر المهضةةومة داخلهةةا لتقةةوم االخيةةر  بطةةر  تلةةك المحتويةةات الةةى 

الخار  بعملية معاكسة لاللتهام حيث تتحد الفجو  مع الغ ةاء البال مةي ليةتم طةر  الفضةالت . ةي 

  بعةةةض الهةةةدبيات والسةةةوطيات يكةةةون مو ةةةع االلتهةةةام عبةةةر تركيةةةب يةةةدعى الفمةةةيم الخلةةةوي 

Cytostome  تنفصةةل الفجةةو  الغذائيةةة   ةةي نهايةةة البلعةةوم وتسةةير نحةةو مةةتخر  الجسةةم مةةع  حيةةث

تيارات السايتوبال م بمسار اابت نحو متخر  الجسم.  اما  ي االميبات  الن االلتهام  يحدو  ي اي 

منطقة من الغ اء البال مي .اما ي التغذية الرمية  ةيمكن ان يحةدو بواسةطة اليةة ال ةرب الخلةوي 

pinocytosis اسةةطة حويصةةالت  ةةغير  جةةدا او بانتقةةا  مباشةةر مةةن مةةواد ذائبةةة عبةةر غ ةةاء بو

 الخلية الخارجي.

 -: Reproductionالتكاثر 

سةةو  النطلةةع علةةى  تتكةةاار الحيوانةةات االبتدائيةةة بطريقةةة جنسةةية او الجنسةةية ولكةةن الجةةل الد ةةب

التكاار الجنسي بهذا المصطلح انما يسمى بالظواهر الجنسية والسبب  ي ذلك الن التكاار الجنسةي 

يعني اتحاد خاليا جنسية تتحو  الى اجنة تكون ا راد جديد  وهذا اليحدو  ي الحيوانات االبتدائية 

. 

 -انوار التكاار:

  Asexual reproductionالتكاار الالجنسي  -1

ي عملية تضاعع الخلية التي تتدي الى تكوين اعةداد اخةرر مةن الخاليةا وتةدعى طةرا التكةاار ه

 والذي يكون باالنوار التالية :  Fissionهذه باالنقسام 

:و يب تنقسم الخلية من نوا  وسةايتوبال م الةى  سةمين  Binary fissionي.االنقسام الثنائي البسيط 

 يين متمااليين وهي اكثر طرا التكاار شيوعا .متساويين ويكون الكائنيين المتكون

: كما  ي الهةدبيات حيةث تتكةون خليةب جديةده ا ةغر بكثيةر مةن الخليةة االم Buddingب.التبرعم 

 لتنمو بعد ذلك الى حجم البالغات.

: هو انقسام السايتوبال م الذي يسبقب انقسامات نووية  Multiple fission .االنقسام المضاعع 

ك تنت  عدد من اال راد ب كل متعا ب وهي طريقة شائعب  ةي البوغيةات والسةوطيات متعدد   وبذل

واللحميات وعمموما يتبع االنقسام النووي انقساما سايتوبال ميا الذي سو  يقود الى تكوين ا راد 

 جدد حيث تتو ر االنويب على اال راد الناتجة من االنقسام السايتوبال مي.

 -: sexual reproductionالتكاار الجنسي -2

هناك بعض الحيوانات االبتدائية تلجا الى االساليب الجنسية الجل التكاار حيث ان انويةة ام ةاجها 

 -تتحد مع بعضها بالحد الطرا التالية :
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اي اتحةةاد م ةةي  مةةع م ةةي  اخةةر بحيةةث تنةةدم  النةةوا  والسةةايتوبال م -: syngamyي. اال تةةران  

او مختلفةة   Isogamyون الكميتةات مت ةابهة  تةدعى العمليةة ألحدر الخليتين مع االخرر و د تكة

.ان عمليةةة  heterogameteو isogameteوتةةدعى الكميةةات  Heterogamyمتغةةاير   تسةةمى 

و ةد يحةدو ا تةران مةن   Zygoteاتحاد االم ا  او الكميتات يقةود الةى تكةوين البيضةة المخصةبة 

العمليةةةة عندئةةةذ بةةةاال تران الةةةذاتي  اتحةةةاد  كميتةةةين نةةةاتجين مةةةن انقسةةةام حيةةةوان واحةةةد وتةةةدعى

Autogamy. 

يقتصر علةى مجةاميع معينةة مةن الهةدبيات يةتم اتصةا   -: Conjugationب. االخصاب المتباد  

 مت ت بين الحيوانين االبتدائيين  و يب يتم تباد  المواد النووية الموجود   يهما بينهما.

 Encystationالتكيس 

 ي الحالة الطبيعية تنفصل الحيوانات االبتدائية عن محيطها الخارجي بواسطة غ ةاء ر يةع هةو   

الغ اء البال مي لحماية نفسها من الظرو  الخارجية ولكنها عند مصاد ة ظرو  بي يةة خارجيةة 

 عبة غير مالئمة   انها تلجال الى تكوين اغلفة خارجية مقاومة  لبة  ضال  عن انهةا سةو  تقةوم 

بابطاء او ايقا  الى حدا  ما ا عالها ون اطها الحياتية االيضية كل ذلك مةن اجةل مقاومةة الظةرو  

، وبذلك  الن لعميةة التكةيس  وائةد  Cystsالبي ية الصعبة يطلع على هذه االشكا  الجديد  االكياس 

  -منها :

 حماية الحيوان من الظرو  البي ية الصعبة.-1

 البتدائية تعتبر عملية التكيس وسيلة للتكاار و ياد  العدد. ي بعض االنوار الطفيلية ا-2

 ي بعض انوار الحيوانات االبتدائية تعتبر االكيةاس وسةيلة لاللتصةاا باالجسةام االخةرر حيةث -3

 يكون غال  الكيس لا .

 تعتبر االكياس وسيلة لالنتقا  والعدور  ي الحيوانات االبتدائية الطفيلية. -4

ختفةةي او تختةةا  العديةةد مةةن العضةةيات مثةةل االسةةواط واالهةةداب واحيانةةا خةةال  عمليةةة التكةةيس ت

الفجوات المتقلصب.ان المحفا لعملية اال الت من التكيس يعتقد بتو ر الظرو  المالئمة كالن يكون 

تواجةةد الحيةةوان االبتةةدائي  ةةي المو ةةع المخصةةق للتطفةةل وتةةو ر الظةةرو  المالئمةةة مةةن امةةال  

  ي االمعاء  ي المضيع  ي حالة الحيوانات المتطفلة االبتدائية.الصفراء واالنايمات الهضمية 

 -:Colonyتكوين المستعمرات 
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تتكون المستعمرات  ي الحيوانات االبتدائيةة نتيجةة لعةدم انفصةا  اال ةراد الناتجةة مةن االنقسةامات 

او تغلةةع  المتكةةرر  عةةن بعضةةها الةةبعض اذ تبقةةى متصةةلة ببعضةةها بواسةةطة خيةةوط بروتوبال ميةةة

 نفسها بغال  جيالتيني وهناك عد  انوار من المستعمرات تبعا ل كلها :

 Linear colonyالمستعمره الطولية -1

  branchedمستعمر  المتفرعب -2

 Discoidالمستعمر  القر ية -3

 Spheroidالمستعمر  الكروية -4

 Greguloidالمستعمر  المحت د -5

 -فوائد الحيوانات االبتدائية :

 يستفاد من بقاياها كما  ي ال عاعيات  ي تحليل نتائ  عمليات التنقيب عن النفط الخام .-1

تتغذر انوار كثير  منها على البكتريا لتعمل على تنقية الماء حيث ان  لة البكتريا تتدي الى  لة -2

 تفسخ المواد العضوية وبالتالي يقلل من تلوو المياه.

المائية على االبتدائيات وتستخدم هذه الق ريات والح رات  تتغذر بعض الق ريات والح رات-3

 المائية بدورها كغذاء اساسي لحيوانات اخرر مفيد  لالنسان مثل الروبيان او االسماك.

 -اضرار الحيوانات االبتدائية :

يتطفل بعضها على االنسان ويسبب لب امةراض كمةا يتطفةل انواعهةا االخةرر علةى الحيوانةات  -1

 مفيد  وتسبب لب االمراض ايضاالداجنة ال

تتغةةذر بعةةض الحيوانةةات االبتدائيةةة علةةى انةةوار مفيةةد  مةةن البكتريةةا كةةالتي تقةةوم بعمليةةة تثبيةةت  -2

 النتروجين وبذلك تتار على خصوبة التربة تالايرا ضارا .

 .Volvoxتتولد رائحة كريهة  ي المياه الحاوية على بعض االبتدائيات مثل الفولفكس  -3

 


