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مقدمة بحث عن البرمائیات
في بدایة بحثنا سوف نتعرف بشكل ملخص عن البرمائیات، فھي من الحیوانات التي تفضل العیش في المناطق الرطبة والمائیة، كما
یمكنھا العیش في المناطق الیابسة، تحتوي على العدید من الخصائص الجسمیة التي تمیزھا عن غیرھا من الحیوانات الفقاریة، كما

تختلف في أحجامھا وأشكالھا.

تعریف البرمائیات
تعتبر البرمائیات من أصغر الحیوانات الفقاریة، وتفضل التواجد في البیئة المائیة، حیث تعتمد ھنا على الخیاشیم حتى تتنفس في

أعماق المیاه، بجانب أنھا تعیش في المناطق الیابسة ویمكن استخدام رئتیھا في التنفس، كما أن الطبقة الخارجیة من جسمھا تتمكن من
حمایتھا من البكتیریا وااللتھابات الفطریة، باإلضافة إلى وجود العدید من أنواعھا حول العالم.

خصائص البرمائیات
تتمیز البرمائیات بامتالكھا مجموعة من الخصائص المتنوعة التي تمكنھا من التكیف في بیئتین مختلفتین، والتي تتمثل فیما یلي:

الخصائص الجسدیة:

األكسجین الموجود في المیاه حتى تستطیع التنفس أثناءیساھم جلد البرمائیات في امتصاصتحتوي على جلد رطب:●
غوصھا وسباحتھا في األنھار والبرك، كما تساعد في احتفاظھا على الماء بعد خروجھا منھ، وھذا ما یجعل جلدھا رطباً
في أغلب األوقات، ولذلك تظل البرمائیات بعد والدتھا بالقرب من المناطق الرطبة حتى تنضج ویكتمل نموھا، باإلضافة

إلى ھناك بعضاً منھا یمتلكون جلداً ساماً یقوم بإفراز مواد كیمیائیة ذات الرائحة الكریھة وشدیدة الُسمیة.
أرجل حتى تتمكن من السیر في المناطق الیابسة، كما تساعدھاھناك بعض البرمائیات تمتلك أربعةتمتلك أربعة أرجل:●

في دفع جسمھا في المیاه، ولكن ھناك أنواع أخرى تمتلك ذیل فقط مثل حیوان السمندل.
كاألسماك والطیور، وعادًة ال یتخطى حجم كائن البرمائیات الـ: تعتبر البرمائیات أصغر الحیوانات الفقاریةصغیرة الحجم●

اإلنسانأصبععقلةمثلحجمھایكونالتيالضفادعأنواعأحدھناكأنكماجم،60منأكثریبلغالووزنھسم،15



البشري؛ وبالرغم من ذلك فھناك أنواع أخرى كبیرة الحجم مثل السلمندر الیاباني الضخم، وھو یعیش في الیابان، حیث
یبلغ طولھ ما یقارب المتر ونصف أو اكثر.

الخصائص الحیویة والسلوكیة:

قادر على تغییر درجة حرارتھ حتى یتالءم مع البیئة التي تعیشوھذا یعني أن جسمھاتتمیز أنھا من ذوات الدم البارد:●
فیھا، وھذا ألنھا مفتقدة للعوامل التي تساعدھا على الحصول على التدفئة أو التبرید في جسدھا من الداخل، حیث تلجأ إلى

األشعة الشمسیة عندما تشعر بالبرد حتى تصبح أكثر نشاطاً، وفي حالة االرتفاع الشدید لدرجة حرارة جسمھا تلجأ اإلى
المناطق المظللة أو في الحجور الموجودة في أسفل األرض حتى تختبئ فیھ.

على الحشرات والالفقاریات الصغیرة الحجم، فھي بذلك تساھمتفضل البرمائیات أن تتغذىتعتمد على اللحوم في غذائھا:●
في الحفاظ على النظام البیئي، كما أنھا تفید اإلنسان ألنھا تقضي على اآلفات والكائنات الضارة، باإلضافة إلى أن

البرمائیات الضخمة تتغذى على الطیور والثعابین والفئران، وغیرھا، أو قد تلتھم برمائیات من نفس فصیلتھا، بجانب أنھا
لدیھا لسان قوي وطویل یتمكن من إمساك فریستھا.

عن طریق الجلد من خالل تحالف الجھاز الدوري والتنفسيتستطیع البرمائیات من التنفسالتنفس من خالل الجلد:●
واألغشیة الجلدیة، كما تمتلك على مجموعة من الغدد المختلفة المتواجدة على طبقة الجلد اإلسفنجیة التي تلعب دوراً في

دعم الوظائف الفسیولوجیة الحیویة، مثل التي یقوم بھا جلد الضفدع، والتي تتمثل في: نقل المیاه، والتنفس، وتنظیم
األیونات.

التي تقوم بإفراز السموم حتى تمكنھا من حمایتھا من أي ھجوم: یوجد في جلد البرمائیات عدد من الغددغدد تفرز السم●
خارجي أو تعرضھا ألحد الفیروسات المرضیة، فھي تعتبر كجھاز مناعي لھا.

من الخصائص التي تمكنھا من الرؤیة في الماء بوضوح: حیث تمتلك على مجموعةتتمیز بالعیون قویة والنظر الحاد●
بجانب وجودھا في الیابسة أیضاً، حیث تستطیع رؤیة األشیاء البعیدة عنھا، خالف ذلك فھي تمتلك أربعة من المستقبالت

الضوئیة.

أنواع البرمائیات
وفیما یلي سنتعرف على أنواع البرمائیات، وھي كالتالي:

السیسیلیان:

ھي برمائیات ال تمتلك أرجل.●
تتشابھ مع الدیدان الموجودة في األرض.●
نوع.150حواليأنواعھاعددیبلغ●
تعیش في األودیة وتحت الصخور، وعادًة في البیئات الرطبة.●

السلمندرات:

تعتبر أحد أنواع البرمائیات المذنبة.●
نوع.550حواليإلىعددھایصل●
تعیش في الیابسة والماء.●
یتمیز بجسم نحیف وذیل طویل.●
التخصیب.بعملیةالذكریقوموبعدھاالماء،فيبیضة500یقاربماتضعحیثالماءطریقعنتتكاثر●
ال تفضل العیش في قارة أسترالیا.●

الضفادع:

تمتلك أربعة أرجل.●
تفضل العیش في الماء أو المناطق الرطبة الموجودة حول الماء.●



تمتلك أرجل خلفیة أطول من األمامیة حتى تتمكن من القفز.●

العالجیم:

تفضل العیش في المناطق الیابسة.●
أرجلھا أقصر من الضفادع.●

دورة حیاة البرمائیات
وفي الفقرة اآلتیة سنذكر دورة حیاة البرمائیات، والتي ھي على النحو اآلتي:

من بیضھا في الماء حتى یتم تخصیبھا من خالل الذكر،تبدأ األنثى بوضع الكثیرأوالً وضع وفقس البیض في الماء:●
وبعد أن یتم فقس البیض یظل الجنین تحت الماء بعد تكون الخیاشیم لدیھ حتى یحصل على األكسجین الذي یساھم في

نموه، وبعدھا تنمو الخیاشیم إلى الرئتین ویخرج للیابسة.
الطحالب والنباتات، وبعد أن یكتمل نموھا بعد حوالي مرور عدد منتتغذى الیرقات في البادیة علىثانیاً تغذیة الیرقات:●

األسابیع أو األشھر وتخرج إلى الیابسة تتغذى على لحوم الحشرات والطیور الصغیرة.

البیئة التي تتواجد فیھا البرمائیات
تختلف البیئات التي تعیش فیھا البرمائیات، ومنھا اآلتي:

: فھي تفضل العیش في الغابات االستوائیة.المناطق اإلستوائیة●
: فھي تتواجد في البحیرات واألنھار والبرك.األماكن الرطبة●
البیئات القاحلة، وعندما تتكون البرك والمستنقعات بعد ھطول: حیث ھناك بعضاً منھا یفضل التواجد فيالمناطق الجافة●

األمطار تضع فیھا البیض سریعاً من أجل التكاثر.

غذاء البرمائیات
ھناك مجموعة من الحیوانات الصغیر الحجم التي تتغذى علیھا البرمائیات، حیث تقوم بإمساك فریستھا عن طریق الفم فھي تمتلك

لسان طویل یمكنھا من الحصول على غذائھا، ومنھا ما یلي:

الطیور.●
الحشرات.●
الخفافیش.●
الطحالب.●
العناكب.●
الحلزونات.●
الدیدان األرضیة.●
یمكن أن تتغذى على البرمائیات األكبر حجماً كالفئران.●
ھناك بعض البرمائیات یفضلون تناول الفواكھ مثل التوت كضفدع البحر.●

خاتمة بحث عن البرمائیات
وفي ختام بحثنا الیوم، فإن البرمائیات من الحیوانات التي میزھا هللا تعالى بكثیر من الخصائص التي تمكنھا من العیش في أكثر من

بیئة، بجانب إلى وجود العدید من أنواعھا المختلفة حول أنحاء العالم.




