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  Hymenostomatidaدراسة تصنيفية لألنواع الهدبية من رتبة غشائيات الفم 
 في مياه نهر قويق في شمال سورية (  Parameciidae)فصيلة 

 *(1)زينب بادنجكي  
 . كلية العلوم، جامعة حلب، حلب، سورية.(1) 

 ) zainabbadenjkey@gmail.com:البريد االلكتروني زينب باذنجكيد. )*للمراسلة

 23/11/2020تاريخ القبول:    20                 01/10/20تاريخ االستالم: 

 
 الملخص: 

الفم  تعد   غشائيات  الهدبيات  Hymenostomatida رتبة  رتب  أهم  حيث Ciliophoranأحد   .
البيئي ألنها تشكل حلقًة هامًة في السال المائية،  تساهم أفرادها في التوازن  البيئات  الغذائية في  سل 

المائي العينات  قويقُجمعت  نهر  بين    ة من موقع  الواقعة  الفترة   27/11/2019و  25/7/2017في 
 ( مدار  على  العمل  وجود  16واستمر  التصنيفية  الدراسة  نتائج  أظهرت  شهرًا،    فصيلة ( 

Parameciidae       لها إليه  Paramecium  واحد   جنسيتبع   .Pهي:    أنواع  خمسة  اوينتمي 

caudatum ،P. Multimicronucleatum، P. aurelia، P. polycaryum،P.bursaria  
رسم خارطة   للمساهمة فيويعتبر تصنيف هذه األنواع الهدبية في األوساط المائية العذبة خطوة أولية 

 التنوع الحيوي في سورية. 
 ت الفم، مياه عذبة، شمال سورية. تصنيف، هدبيات، غشائيا الكلمات المفتاحية: 

 المقدمة: 
،وهري ممموعرة كبيررة  ،Protistaاألبررز مرن برين األوليرات Ciliata تعتبر الهدبيات  وتشركل الهردبيات  تضرم حروالي سربعة  الو نروع 

حلقًة هامرًة فري السلسرلة الغذائيرة فري البيئرات المائيرة  فهري تلعرب  رلة الو رل فري السلسرلة الغذائيرة برين العوالرق الحيوانيرة الصرغيرة 
جرل وتكرون بردورها غرذاًل للكائنرات المسرتهلكة األوليرة كممرذاريات األر (، 2001)حيردر، وبين العوالق المسرتهلكة كييررة اليال را الكبيررة 

Copepoda  ومتفرعرررات القررررونCladocera   ويرقرررات البعررروCulicdae  والشمسرررياتHeliozoida  (Lynn,2008) كمرررا ،
 waterتلعرب دورًا محوريررًا فرري الداللررة علرى درجررة التلرروت فرري البحيررات واألنهررار وبالتررالي اسررتيدامها كماشررات لتقيرريم جررودة المررال 

quality indicators (Dias et al., 2008) وظهر توجه في الفترة األخيرة إلدخال بعض أنواع الهدبيات ميل ،Paramecium 

caudatum فرري ممررال الةراعررة المائيررة بهرردو االسررتةراع كغررذال حرري ليرقررات األسررما ، ويعررد النرروع Paramecium caudatum  
 Crocothemis servillia servillia مرن نروع dragonfly naiads مصدرًا جيدًا لغذال الطرور األول للحوريرات المائيرة لليعاسريب

للبعو  الذي  عتبر عرائاًل للعديرد مرن األمررا  المميترة وغيرر قابلرة للعرالر )ميرل مرر  البرردال  حيويةتي تستيدم في المكافحة الال
تفسررية والمرررا يم وحمررى الضررني وغيرهررا(، كمررا تقرروم الهرردبيات بتننيررة الميرراه مررن المررواد العضرروية المنحلررة وبقا ررا الكائنررات المي تررة الم

. بي نرت األبحرات االنتشرار الواسرع ألنرواع الهردبيات فري كييرر (Lynn,2008) باستيدام أهداب الغشال المتمور وذلي بالتغذ ة الراشحة
وقررد تررم ر ررد أنررواع هررذه الرتبررة فرري التربررة والمسررتنقعات فرري أوربررة وجنرروب أميركررة  ،مررن الرردول الممرراورة ميررل فلسررطين ولبنرران واألردن

 .(Lynn,2008) ينيةوأفرينية والقارة المتممدة المنوبية، والبر  الماقتة في أميركة الالت
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  CalkinsوCarey والباحيران  افري بريطانير Kent  1881وجدت كيير من الدراسات واألبحات عن الهدبيات أهمها: دراسة الباحرث 
 نرذكر منهرا، وكرذلي أبحرات فري سرورية اريكريفي أم Kudo 1954و افي ألماني Kahl  1931في فيالدلفيا ونيويور  والباحث 1926
 محافظرة فريالعوالرق الحيوانيرة للميراه الشراطئية  اسرةودر  ،)1996، حرداد)القاعردة الغذائيرة الطبيةيرة فري أحروا  وحردة السرن  دراسرة
ميراه النهرر الكبيرر الشرمالي  وفري (،2001، ودراسرة تصرنيفية للهردبيات البالنكتونيرة فري بحيررة زرزر)حيردر،(1998 ،ضررغام)بانياس

كماشررات حيويرة  Hymenostomatidaالكشف عرن دور بعرض األوالري الهدبيرة مرن رتبرة غشرائيات الفرم  وكذلي، (2004 ،النسر)
و  سرل  الضرول (.  عد البحث الحالي غا رة فري األهميرة مرن الناحيرة العلميرة األةاد ميرة والتطبينيرة، وهر2016)بادنمكي، لتلوت المياه

فإن هذا البحث سيقدم بيانات ترفد ، يهلألهمية الكبرى لر د التنوع الحيوي والمحافظة عل، ونظرًا من الفونا السورية على جانب دقيق
 . Parameciidae فصيلةببعض أنواع الهدبيات التابعة ل األبحات العلمية

 : يهدف البحث إلى 
  .األنواع الموجودة، وتصنيف أفراد دراسةالمياه موقع  في Parameciidaeفصيلةحصر األنواع الهدبية من  -
 : هوطرائق مواد البحث -

 قع الجمع: وصف مو 

م عررن سررطب البحررر، ينبررع نهررر 379وعلررى ارتفرراع   '36º.12وخرر  عررر   '37º.14: تقررع  مدينررة حلررب علررى خرر  طررول نهررر قويررق
م   3جنروب حلرب، عرر  ممررى النهررر  سربية المرتخ ًا وينتهري فريةيلرومتر  129ويبلر  طولره  ة،تركير قويرق مرن هضربة عنتراب جنروب

ومياهرره جاريررة  ررارية إلررى حررد مررا، ال لررون لهررا، ووجررد علررى ضررفتي الممرررى نبررات  م فرري موقررع الدراسررة،1.5م وعمقرره  100وطولرره 
وأشررمار  Calendula officinaواألقحرروان  Helianthus annusالشررمسونبررات ابرراد  Phragmites communis القصررب 
  . Eucaluptusوالكينا  Pinusالصنوبر

 

 .قويقنهر ل صورة(: 2الشكل)، بّين موقع النهري(: 1شكل )ال
 األدوات واألجهزة:

دة بةغطيررة1.5بالسررتيكية سررعة ) واريرقرر ود بكرراميرا د ميتررال  MEIJIممهررر ضرروئي )، بياشررر ،ا ررات زجاجيررةم ،( ليتررر مررةو    مررة 

Aiptek HD Z600)8Mega-pixel.) 
 شرائب مقعرة وسواتر.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A8%D8%AE%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%AE&action=edit&redlink=1


 

  Badenjki – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(4): 110-120 August 2021 
 

112 
 2021سطسغأ /آب  120-110(: 4)8المجلة السورية للبحوث الزراعية  –بادنجكي 

 
 المائية. العيناتB- المجهر الضوئي المزّود بكاميرة ديجيتال،-A( 3)رقم الشكل 

 طرائق البحث:
( سم تحت سطب المال من نهر قويق في الحد قة العامة في محافظة حلب في الفترة 30)عمق  من قرب القاع على    أخذ العيناتتم  

 ( شهرًا.16واستمر العمل على مدار ) 27/11/2019و 25/7/2017الواقعة بين
ن عليها اسم المنطقة، زمن    واريرقوضعت العينات في   ، وذلي من أجل الدراسة  الممع وتارييهبالستيكية، ولصق عليها بطاقة دو 

 التصنيفية.
 وضعت قطرات من عينات المياه بعد تحريكها للممانسة على شرائب زجاجية ذات تقعرات  ال ة وغطيت بساترة كبيرة. 

الضوئي   الممهر  تحت  العينات  بكاميرا  40xو  10x)بتكبير  ُفحصت  المةود   )Aiptek (HD Z600) 8Mega-pixel   لر د
 الهدبيات. 

أةير   الحيوية ألبعاد  النياسات  التصنيفية 100)من  ُأخذت  المعايير  مع  باستيدام عدسة مدر جة وتم مطابقتها  فردًا من كل نوع   )
 العالمية للهدبيات.

 لمدروسة. توضيحية يدوية من قبل الباحية لألنواع الهدبية ا  اعداد رسومتم 

 ,Kahl,1930-1935; Kahl, 1943; Levine et al., 1980;   Lynn ) اعتمد في التصنيف على مفاتيب تصنيفية عالمية  

2008; Taylor and  Sander .,2001; PIS,2013)   من وتصنيفها  الهدبية  األنواع   وجود  عن  التحري  بغية  وذلي 
قع الدراسة، كما اعتمدنا على المعايير الشكلية التالية في تحديد األنواع المائية المةخوذة من مو  العيناتي ف  Parameciidaeفصيلة

وجود الهدب لمسم )طول األهداب المسمية،  : الشكل اليارجي، شكل النها ة األمامية واليلفية، األبعاد، لون المسم، نم  تهديب ا
وعدد الفموات النابضة     Undulating membranesعدم وجوده(، تهديب المنطقة الفموية، وجود األغشية المتموجةاالنتهائي أو 

 .عا شة ضمن اليلية أو عدم وجودهاوتوضعها، وجود الطحالب المت
 النتائج والمناقشة: 

 التصنيفية:نتائج الدراسة 
    :المفتاح التصنيفي العالمي لرتبة غشائيات الفم
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ن تحت رتبة غشائيات الفم   وقرد أضرفنا لتصرنيف  ( مرن خمرس فصرائل،Kahl,1935حسب )  Hymenostomatidaتتكو 
Kahl ةفصرررريل Tetrahymenidae  وفصرررريلةParameciidae وقررررد تررررم ذكررررر هرررراتين المممرررروعتين ضررررمن الممموعررررات الفرايررررة ،

 (.Lynn, 2008و) (Levine et al., 1980) في أغلب المراجع الحديية Hymenostomatidaلممموعة الر 
 إذا كانررت الحفرررة الفمويررة برردون حقررل أهررداب خرراه ممتررد إلررى النها ررة األماميررة أو  رراعدًا للسررطب العلرروي )محرري  الفررم -( 2)1 

Peristomفتكون المتعضية تابعة للفصيلة األولى ) Frontoniidae. 
 (3) ....إذا كانت الحفرة الفموية مةودة بمحي  الفم ننتقل إلى -( 1)2
 .Ophryoglenidae إذا كان محي  الفم هو ابارة عن شق منملي الشكل مهدب فنكون أمام الفصيلة اليانية -( 4)3
 (5) ....إذا كان محي  الفم ابارة عن حقل يتمه باتماه القطب األمامي ننتقل إلى -( 3)4
إذا كان محي  الفم له على اليمين غشال مرتفع ممتد محفظي الشكل، ويحي  بالحفرة الفموية، ومن اليسار غشال أو  رف   -(  6)5

 . Pleuronematidaeاليامسة  الفصيلة من األهداب فنكون أمام
 (7.)...إذا كان محي  الفم بدون غشال محفظي الشكل فننتقل إلى -( 5)6
 .Cohnilembidae متموجين فنكون أمام الفصيلة الرابعة نغشائييإذا كان على حافة محي  الفم اليمينية  -( 8)7
 إذا كان على حافة محي  الفم اليمينية غشاٌل وحيٌد؛ ويوجد على الحفرة الفموية غشاًل  ان   غير نكون أمام الفصيلة اليالية  -( 7)8

Philasteridae. 
متموٌر على المانب اليميني للفم ويوجد  ال ة أغشية  غيرة على المانب اليساري للفم فنكون أمام الفصيلة يوجد هنا  غشاٌل  -(  8)9

  .Tetrahymenidaeالسادسة
يوجد غشال متمرور علرى المانرب اليسراري للفرم ويوجرد غشرالان يتوضرعان بشركل طروالني ومتروازي مرع بعضرهما علرى المانرب   -(  9)8

   .Parameciidaeاليميني للفم نكون أمام الفصيلة السابعة 
ت الدراسررررررررة التصررررررررنيفية علررررررررى )  ( عينررررررررة مائيررررررررة، وأوضررررررررحت النتررررررررائج وجررررررررود أفررررررررراد تابعررررررررة لصررررررررف قلرررررررريالت األغشررررررررية 30تمرررررررر 

Oligohymenophorea ورتبرة Hymenostomatida  وفصريلةParameciidae   يتبرع لهرا جرنس Paramecium لره  وتنتمري
 :ضها في الالئحة التصنيفيةنعر  خمسة أنواع

Protista (Hogg 1860) (Haeckel 1866) Kingdom: 

Protozoa Richard Owen 1859, 1860, 1861d  Subkingdom: 

 CILIOPHORA Doflein, 1901 Ciliata Perty, 1852; Infusoria Bu¨tschli, 1887 Phylum: 

Oligohymenophorea de Puytorac et al., 1974 Class: 

Hemenostomatida Delage and Hérouard, 1896 Order: 
Parameciidae Dujardin, 1840 Family: 

Paramecium Müller, 1773 1-Genus: 

P. caudatum Ehrenberg, 1833 1.Species: 
P. Multimicronucleatum Powers & Mitchell,1910 2.Species: 
P. aurelia (Ehrenberg, 1838) Dujardin, 1841 3.Species: 
P. polycaryum Woodruff, 1923 . Species:4 

P. bursaria (Ehrenb., 1831) Focke, 1836 . Species:5 
 : Delage and Hérouard, 1896   Hymenostomatidaرتبة غشائيات الفم

بة، بيضاوية الشكل ومنبسطة جانبيًا، وذات نظام تهديب جسمي كامل، مع درزات قبل   تضم هذه الرتبة أوليات حيوانية  غيرة مهد 
المسمية    preoral sutureفموية   المحيركات  أحاد ة    somatic kinetidsوتكون  وجود    monokinetidمحيركات  مع  غالبًا 

http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Images/Ciliophora/Paramecium/index.html
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ألمامية للمسم، وتوجد المنطقة الفموية في الربع األمامي من المسم، وتوجد عادًة  ال ة في النها ة ا  dikinetidمحيركات  نائية  
فموية  محيركات 

oral polykinetids  كةغشية  غيرةmembranelles (Lynn, 2008)يلة فص من هذه الرتبة ، ندرسParameciidae . 
 :  Parameciidae Dujardin, 1840فصيلة 

ر أو مدب ب على إحدى أو كال النهايتين، تهديب المسم كييف أفراد هذه الفصيلة   متوسطة القد، وذات شكل  بيضاوي متطاول مدو 
وكامل،  شغل التمويف الفموي من ربع إلى نصف النها ة األمامية للمسم ويحتوي على محيركات فموية عديدة داخلية أو  مينية  

الظهرية الناحية  على  متباعدة  أربعة  فوو  من  على  مكونة  تحتوي  أنواعها  وبعض  اليضرال  له،  . zoochlorellae  الطحالب 
وتضم   (،Lynn, 2008تتغذ ى أفراد هذه الفصيلة على المرا يم والطحالب الصغيرة، وتوجد في الموائل قليلة الملوحة والمياه العذبة )

 . Paramecium Müller, 1773هذه الفصيلة المنس 
 :  Paramecium Müller, 1773جنس ال 

رة أو مقطوعة بشكل مائل، والنها ة اليلفية  أفراد هذا المنس متوسطة إلى كبيرة القد، وهي بيضاوية متطاولة، ونهايتها األمامية مدو 
رة أو ميروطية الشكل، وأشكالها غير متناظرة بسبب وجود التمويف الفموي الواضب والذي  مكن رؤيته بسهولة، وبدأ التمويف  مدو 
الفموي من قمة اليلية وامتد حتى حوالي منتصف المسم على الناحية البطنية، وتوضع المهاز الفموي في النها ة اليلفية للتمويف 
بعضهما  يتوضعان بشكل طوالني ومتوازي مع  اليسار وغشالان  إلى  الفموي غشال متمور  غير  التمويف  داخل  الفموي، ووجد 

م ومتمانس، مع وجود أةياس شعرية، ويالحظ وجود الشرر اليلوي على السطب البطني خلف البعض إلى اليمين، وتهديب المسم تا
، أما النواة اإلعاشية فهي بيضاوية إلى كلوية  الفم، ويتراوح عدد الفموات النابضة من فموة واحدة إلى عدة فموات وغالبًا فموتين

والنوع النمطي   (PIS,2009( و)Kahl, 1934)لنوى التكا ريةدد غير  ابت من االشكل ومركةية التوضع، وتتوضع بالقرب منها ع
 .  P. caudatum لهذا المنس 

 : Parameciumالجنس  المفتاح التصنيفي المحّلي ألنواع     
   2....خصلة من األهداب االنتهائية الواضحة.النها ة اليلفية للمسم تحوي  -1
  3.....النها ة اليلفية ال تحوي خصلة من األهداب االنتهائية -
( 100-70( ميكرومترًا طواًل و)350-200األمامية مفلطحة والنها ة اليلفية مدببة الطرو بشكل واضب، أبعاد المسم: )  النها ة  -2

  P. caudatum ......مكيرومترًا عرضاً 
( ميكرومتررًا 100-70النها ة األمامية مستديرة والنها رة اليلفيرة دائريرة عريضرة مدببرة قلرياًل وأعرر  مرن األماميرة أبعراد المسرم: )    -

  P. aurelia .....( ميكرومترًا عرضاً 40-30طواًل و)
طحالب  لوجود الفاتب لون المسم مائل لألخضر ومستنيم الحواو، متساوي العر  على طوله ) شبه السيمار( أسطواني  المسم  -3

  P. bursaria ........داخله   متعا شة
  4....... داخله طحالب متعا شة عدم وجودو  فاتب  ن المسم بنيلو  -
–70( ميكرومترًا طواًل و)350-200) أبعاد المسم:  أبعاد المسم:    ، مستديرة والنها ة اليلفية ميروطيةللمسم  األمامية    النها ة  -  4

 P. multimicronucleatum ...... ( ميكرومترًا عرضاً 100

http://protist.i.hosei.ac.jp/pdb/Images/Ciliophora/Paramecium/index.html
http://protist.i.hosei.ac.jp/pdb/Images/Ciliophora/Paramecium/index.html
http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Images/Ciliophora/Paramecium/index.html
http://protist.i.hosei.ac.jp/pdb/Images/Ciliophora/Paramecium/index.html
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اليلفية  النها ة      -  والنها ة  من  و مستديرتان،  األمامية  أضيق  للمسم  األمامية  )النها ة  بين  أبعاده  اليلفية،  ( 90-70النها ة 
  P. polycaryum .......( ميكرومترًا عرضاً 30-25ميكرومترًا طواًل و)

 : Ehrenberg, 1833   P. caudatumالنوع- 1 
Syn; Paramecium aurelia Müller, 1786. 

 

رسم تخطيطي للباحثة  -c،   40×10صور مجهرية للفرد نفسه بوضعيات مختلفة، بتكبير  P. caudatum  A- B( النوع 4الشكل )
original . :Cs Cytostome   ،جهاز فمويCv :Contractile vacuoles ،فجوتان نابضتان   Somatic Cilium :SC  أهداب

 .caudal cilia :CCجسمية،

تميةت أفراد هذا النوع بشكلها األسطواني غير المتناظر، ونها ة أمامية مستديرة ونها ة خلفية رريعة ومدببة، وتراوحت أبعادها بين  
( مكيرومترًا عرضًا، ولوحظ وجود نواة إعاشية بيضاوية الشكل ومركةية التوضع مترافقة 100-70( ميكرومترًا طواًل و)200-350)

تكا رية وحيدة، مع وجود فموتين نابضتين لكل منهما أقنية شعااية، والتهديب المسمي تام ومتمانس مع وجود خصلة من   مع نواة 
األهداب االنتهائية الواضحة، كما لوحظ وجود  ال ة أغشية متموجة داخل التمويف الفموي الذي بدأ من قمة اليلية وحتى منتصف 

( الشكل  البطنية  الناحية  على  مع4المسم  الصفات  في  توافقت  وقد   ،)  (;Kahl, 1943; Kudo,1966; Carey,1992  
Stehle,1920&Mabel)  ( ميكرومترًا طواًل عند  300  -150وكانت )  واختلفت في األبعاد(Kahl, 1943)( 280-180، وكانت  )

   (.Carey, 1992)ميكرومترًا طواًل عند 

 Foissner 1994)( وألمانيا Kudo,1966أميريكا)في  : ُ عد  من األنواع الواسعة االنتشار، وجد في المياه العذبة التوزع الجغرافي

et al.,) ،( وفي المياه العذبة في روسياPotekhin etal.,2007 )و(Rautian& Kouzova, 2007،)  وفري بيئرات الميراه العذبرة
وفري بحيررة زرزر غربري  ،(Kiss et al.,2008يراه نهرر الردانوب فري هنغاريرا )وفري م(، Andreoli et al., 2007فري إ طاليرا )

)برادنمكي،  عفررين نيسان وفي مياه نهرر 17رة في مياه بحيوقد تم تسميله أول مرة في شمال سورية (،  2002مدينة دمشق )حيدر،  
 نهر قويق في مدينة حلب.ناه في هذه الدراسة في مياه ووجد(، 2011

 : Powers & Mitchell, 1910 P. multimicronucleatum النوع - 2
تمي ةت أفراد هذا النوع بمسم بيضراوي متطراول الشركل، وكانرت النها رة األماميرة مردورة والنها رة اليلفيرة ميروطيرة، وتراوحرت أبعادهرا 

رًا ويمكرررن رؤيتررره بسرررهولة، ( ميكرومتررررًا عرضرررًا، وكررران التمويرررف الفمررروي ظررراه100 – 70( ميكرومتررررًا طرررواًل وبرررين)350-200برررين )
   ويتمية بوجود غشال متمور  غير في إحدى جهاته، وخصلتين هالليتي الشكل متوازيتان في المهة األخرى، ونواة إعاشية بيضراوية
الشكل وحيدة وتوضعها مركةي، وعدد مرن النروى التكا ريرة المترا رة حويصرلية الشركل، وفمروتين نابضرتين، وكران التهرديب المسرمي 

(، 5 ومتمانسًا، ووجود شرر خلوي على السطب البطني خلف الفم، كانت الحركة لولبيرة نشرطة وبعكرس عقرارب السراعة الشركل )تاماً 
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 ( ميكرومتررًا طررواًل عنررد300 -180اختلفررت فرري األبعراد وكانررت ) (Kudo,1966) (،Kahl, 1943)وقرد توافقررت فري الصررفات مرع 
(Kahl, 1943) ( ميكرومترًا طواًل عند 330-200)و(Kudo,1966).      

 

تظهر النهاية األمامية،   Aمختلفة،     صور مجهرية للفرد نفسه بوضعيات  P. multimicronucleatum A- B- c( النوع 5الشكل )
B  40×10تظهر النهاية الخلفية بتكبير  ،D- رسم تخطيطي للباحثةoriginal. Cytostome: Cs   ،جهاز فموي   Somatic 

Cilium:SC  .أهداب جسمية 
وفررري إ طاليرررا  ،(,.Foissner et al 1994) (، وألمانيررراKahl, 1931)وجرررد فررري الميررراه العذبرررة فررري ألمانيرررا  التررروزع الجغرافررري:

(Ferrantini et al.,2007 ،)( وفري روسرياRautian& Kouzova, 2007 وفري ميراه المسرتنقعات فري لروبلن ،)(Mieczan & 

Siczek , 2010) ، (2011)برادنمكي،  عفررين ميراه نهررو  نيسران 17سرورية فري ميراه بحيررة شرمال وقرد ترم تسرميله ألول مررة فري ،
  في مدينة حلب. في هذه الدراسة في مياه موقع نهر قويق ناهوجدو 
 :  P. aurelia (Ehrenberg, 1838) Dujardin, 1841 النوع- 3

Syn; Paramecium aurelia, Dujardin, 1841 

 .Pأفراد هذا النوع ذات شكل بيضاوي متطاول، مع نها ة خلفية دائرية مدب بة نوعًا ما، وهذا ما  مي ة أفراد هذا النوع عن أفراد النوع 

caudatum( رة وأضيق من النها ة اليلفية، وتراوحت أبعراد أفرراده برين ( 40-30( ميكرومتررًا طرواًل و)100-70، ونها ة أمامية مدو 
تمانس وكييف، مع وجرود ممموعرة مرن األهرداب االنتهائيرة الطويلرة، وامترد التمويرف ميكرومترًا عرضًا، والتهديب المسمي منتظم وم

 الفموي من النها ة 

 

رسم تخطيطي للباحثة  -D  40×10صور مجهرية للفرد نفسه بوضعيات مختلفة، بتكبير   P. aurelia A- B- c( النوع 6الشكل )
original ، Cytostome: Cs   ،جهاز فمويCv :Contractile vacuoles فجوتان نابضتان   Somatic Cilium :SC   أهداب

 .أهداب ذيلية caudal cilia :CCجسمية
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(، وقررد توافقررت فرري 6األماميررة للمسررم حتررى اليلررث اليلفرري مررن المسررم، والفموترران النابضررتان كانتررا مةودترران بةقنيررة شررعااية الشرركل )
( ميكرومترررًا طررواًل عنررد 170-80)كانررت واختلفررت فرري األبعرراد  ( Kahl, 1943; Kudo,1966; Carey, 1992)الصرفات مررع 

(Carey, 1992 ،) وأفراد هذا النوع تتشابه مع أفراد النوعcaudatum.P.  
، وفري ميراه (Kahl, 1931)وجد فري الميراه العذبرة الحاويرة علرى بقا را نباتيرة متحللرة وفري ميراه الصررو فري ألمانيرا: التوزع الجغرافي

 ,.Andreoli et al) فري ا طاليرا Pisaوفري  ،(Cereceda et al., 2001الصررو الصرحي المعالمرة فري مدريرد فري اسربانيا )

غررب أذربيمران فري   Bukanوفري ميراه خرةان سرد  (،MIECZAN & Siczek , 2010)وفي مياه المستنقعات فري لروبلن  ،(2007
  , Azaryإيران )
، (2011)بررادنمكي،  فرري ميرراه نهررر عفرررين فرري الباسرروطة فرري مدينررة عفرررين (، وقررد تررم تسررميله ألول مرررة فرري شررمال سررورية2010

 مياه موقع نهر قويق . ووجدناه في هذه الدراسة في
 :  Focke, 1836 P. bursaria (Ehrenb., 1831) النوع

عرضرري والنها ررة اليلفيررة مقطوعررة بشرركل  ةبيضررويالنها ررة األماميررة ، (قرردمي الشرركل)غيررر متنرراظرة  أفررراد هررذا النرروع أسررطوانية الشرركل
 ،اً التمويرررف الفمررروي عريضررروكررران  ،( ميكرومتررررًا عرضررراً 50-40ميكرومتررررًا طرررواًل وبرررين) (100-70وتراوحرررت أبعررراده برررين ) ،مسرررتديرة

والتهرديب  ،أخضرر فراتب ممرا  معرل لرون المسرم Zoochlorella اليضررال  المليئة بالطحالبالسيتوبالسما وتميةت أفراد هذا النوع ب
كبيرة بيضوية وحيدة مرع نرواة واحردة  رغيرة إلرى عردة نروى  رغيرة مترا رة حويصرلية إعاشية نواة  و   المسمي منتظم ومتمانس كييف،

 ,Kahl, 1943; Kudo,1966; Carey)وقد توافقت في الصفات مع (،7وفموتين نابضتين، ووجود أهداب ذيلية الشكل ) ،الشكل

 توكانر،(Kahl, 1943)عنرد  ( ميكرومتررًا عرضراً 60-50و)( ميكرومتررًا طرواًل 150-100واختلفرت فري األبعراد وكانرت ) ،( 1992
 .(PIS,2013) عند ( ميكرومترًا عرضاً 60-50و)( ميكرومترًا طواًل 180-300)

، وفرري (,.Foissner et al 1994ألمانيررا )ووجررد فري فرري الميرراه العذبرة علررى النباتررات المغطراة بالطحالررب،  : وجردالترروزع الجغرافرري
 (، Azary,2010(، وفي المياه المفتوحة ومناطق المياه الضحلة في إيران )Taylor&Sander.2001المياه العذبة شمال أميريكا )

ألول  ووجدناه في هذه الدراسة في مياه نهر قويرق فري مدينرة حلرب(، Pauleto et al., 2009) في البرازيل Paranáوفي مياه نهر 
 .مرة في شمال سورية

 
رسم تخطيطي للباحثة  -c،  40×10صور مجهرية للفرد نفسه بوضعيات مختلفة، بتكبير  P. bursaria A- B- c( النوع 7الشكل )

original، Cytostome: Cs  ،جهاز فمويCv :Contractile vacuoles فجوتان نابضتان Somatic Cilium :SC   أهداب
 . جسمية
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 : Woodruff, 1923  P. polycaryum النوع 
كانرت النها رة األماميرة أرفرع مرن النها رة اليلفيرة. و  تميةت أفراد هذا النوع بشكلها األسطواني المدور من النهراتين األماميرة واليلفيرة، 

( ميكرومترررًا عرضررًا، وكرران تهررديب المسررم متمانسررًا مررع وجررود غشررال 30-25( ميكرومترررًا طررواًل و)90-70وتراوحررت أبعادهررا بررين )
يرف الفمروي، وامترد التمويرف الفمروي مرن النها رة األماميرة للمسرم حترى اليلرث اليلفري مرن المسرم، كمرا لروحظ متمور على طرول التمو 

 Kahl, 1943 وقد توافقت في الصفات مع ،  (8الشكل )  ومتوضعتين بشكل متقابلوجود فموتين نابضتين مةودتين بةقنية شعااية 

-70( وكذلي كانرت األبعراد ) Kahl, 1943ميكرومترًا طواًل عند ) (110 -70( واختلفت في األبعاد وكانت )Kudo, 1966( و)(
 .(Kudo, 1966( ميكرومترًا طواًل عند )110

 
رسم تخطيطي للباحثة -c،  40×10صور مجهرية للفرد نفسه بوضعيات مختلفة، بتكبير   P. polycaryum A- B- c( النوع 8الشكل )

original، Cytostome: Cs  ،جهاز فمويCv :Contractile vacuoles فجوتان نابضتان ، :SC  أهداب جسمية.Somatic 

Cilium 
الجغرافي العذبة في    :التوزع  المياه  وفي   ،(Kudo,1966أميريكا )  (، وفيKahl, 1931)ألمانيا  البحيرات واألنهار في  وجد في 

العذبة  ،  (,.Foissner et al  1994)  لمانياأ المياه  أميريكاوفي  في    (،Taylor&Sander.2001)  شمال   الدراس  موقعووجدناه 
 نهر قويق في مدينة حلب. مياهألول مرة في 
 االستنتاجات: 

تابعرة لرتبرة  Parameciidae ضرمن فصريلة Paramecium تابعة لمنس واحرد خمسة أنواع هدبيةوجود من خالل دراستنا   نستنتج ▪
 .غشائيات الفم

 .لمعر فةالهدبية ااألنواع قويق غني بتبين أن موقع نهر  ▪

دراسرات سررابقة للباحيررة  هرذه الدراسررة وفرري ترم رفررد قائمررة التنروع الحيرروي بررةنواع جديردة سررملت فرري الميراه العذبررة فرري محافظرة حلررب فرري ▪
 السورية. faunaنفسها أضيفت إلى الر

 التوصيات:  
 الهدبية التابعة لفصائل أخرى ضمن نفس الرتبة.متابعة البحث في هذا الممال لدراسة وحصر األنواع  .1

للحفرال علرى التنروع الحيروي، وذلري بغيرة تالفري  نو ري بضررورة الحفرال علرى المصردر المرائي المهرم الرذي ترم جمرع االعتيانرات منره .2
كميرات الميراه الصرالحة  اليطر الذي يداهم أغلب الدول العربية والعالم أال وهو انيفا  كمية المياه العذبة فيها، بما في ذلري تراجرع

 ذال وتراجع التنوع الحيوي.لالستيدام البشري والةراعات المروية، مما ينذر بنقص الغ
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Abstract: 

The order Hymenostomatida is considered as one of the most important 

orders of the Ciliophora, where its members are contributed to the 

ecological balance as they form an important cercle in the food chain in 

aquatic environments. Water samples were collected from one site: Qoiq 

River, during the period between 25/7/2017 and 27/11/2019, whereas, this 

work continued over a period of 16 months. The water samples were taken 

near the bottom at a depth of 30 cm below the surface of the water. 

The classification of the ciliated species are considered as an initial step to 

contribute to the biodiversity map in Syria. The results of this taxonomic 

study showed the presence of one family: Parameciidae . And we found 

through it one genera with five species, these species recorded for the first 

time in the north of Syria. The founded five species are: Paramecium 

caudatum، P. Multimicronucleatum، P. aurelia ، P. polycaryum ،p.bursaria.  

Key words: classification, Ciliate, Hymenostomatida, fresh water, north of 

Syria. 
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