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 تعريف علم االحياء المجهرية

هتم بدراسة الكائنات الحية الدقيقة وعادة احادية الخلية ي   Biologyهو احد فروع علوم الحياة 

رية المعرفة هاو التي تحتاج في درستها الى المجهر ويندرج ضمن هذا العنوان جميع االحياء المج

،   protozoaالطفيليات واالبتدائيات و  Fungi، الفطريات   Bacteriaمثل : البكتريا 

 . Virusesوالفايروسات ) الرواشح ( 

 spontaneous generationنظرية التوالد الذاتي  

في القرنين السابع عشر والثامن عشر كانوا يعتقدون ان الكائنات الحية تتوالد ذاتيا من المواد 

المرق المحضر من اللحوم . ويعتقد فرق اخر من العلماء في  غير الحية مثل الحيوانات الميتة او

تلك الحقبة من الزمن بان االحياء الراقية من نبات وحيوان ال تتوالد اال من بيوضها او من كائنات 

الذي عاش في  Francesco  Rediدحض هذا االدعاء القس  االيطالي    قدحية تشبه  ابويها . و

ث وضع قطعة اللحم في وعاء ، وغطاه  بقطعة من القماش والحظ حي (1697- 1626 )   المدة 

بعدها بان الذباب يحط عل قطعة القماش ويضع بيوضه هناك وبعد مدة  وجد ان اليرقات موجودة  

  Louis Pasteur  (1822 -1895على قطعة  القماش وليس على قطعة اللحم . ثم اتبعه العالم 

 ومنها . وله عدة انجازات في هذا المجال ( 

 يعتبر مؤسس علم البكتريا . -1

 بدء عمله في عمليات التخمر . وساهم من خالل تجاربه في دحض  نظرية التوالد الذاتي .  -2

 عرف طريقة البسترة. -3

استنتج من خالل تجارب الغليان .عند غليان المرق المغذي لمدة ساعة واحدة تكفي لقتل  -4

 جميع االحياء المجهرية ) الخضرية (.

والبكتريا المسبحية    Staphylococcusوصف بكتريا المكورات العنقودية  -5

Streptococcus   والبكتريا المسببة  للموات الغازيgas gangrene     

حيث  Attenuationواالضعاف او التوهين  Virulenceوضع مبدا السمية او الفوعة   -6

قاح اي انها تمنع المناعة اوضح ان بامكان المزرعة البكتيرية  المضعفة ان تعمل كل

 لالنسان ضد اي اصابة الحقة بالسالالت السامة لنفس النوع البكتيري .

اظهر بان هناك احياء دقيقة اخرى ال تستطيع العيش بوجود الهواء او االوكسجين فاطلق  -7

 بتجارب التخمر   Anaerobicعليها االحياء الالهوائية  

 -كما يلي :  (Robert Koch (1910- 1843 وكانت انجازات  العالم االلماني 



من حيث طبيعتها  وكيفية احداثها     Anthraxاعطى معلومات عن عصيات الجمرة الخبيثة  -1

 المرض .

 نشر مقاال عن طرق تحضير وتثبيت وصبغ  التحضيرات المجهرية للبكتريا  -2

 gelatin نوصف طريقة لتحضير المزارع البكتيرية على االوساط الصلبة واستخدم الجيالتي -3

 لتصليب الوسط الغذائي

 دراسه االصابات المختبرية للحيوانات. -4

اكتشف ضمات  1883( وفي عام 1884-1882نشر ابحاثه عن عصيات السل في عامي ) -5

 الكوليرا

 Kouhs تجارب كوخ التقليدية هذه قد لخصت االن على شكل فرضية اطلق عليها فرضية كوخ 

postulate  : على النحو االتي- 

 ى االحياء المجهرية ان تكون في جسم المريض .عل -1

 يتحتم عزل االحياء المجهرية من الحيوان المريض وتنميتها في مزرعة نقية . -2

االحياء المجهرية الماخوذة من هذه المزرعة النقية يجب ان تحدث نفس المرض عندما  -3

 يلقح بها حيوان اخر غير مريض .

 يجب ان يحتوي الحيوان المختبري المصاب على االحياء المجهرية قيد الدراسة . -4

 عالم االحياء المجهرية

تعرف خمسة مجاميع من هذه االحياء اال وهي : الفايروسات والبكتريا واالبتدائيات والطحالب 

اما بقية االحياء  والفطريات . والفايروسات هي المجموعة الوحيدة من االحياء غير الخلوية ،

المجهرية االخرى فتوجد على شكل احياء وحيدة الخلية او تتكون من مجموعة من الخاليا غير 

 المتميزة فيما بينها .

والتي ال تحتوي على نواة ندعوها بالخاليا  Eukaryotesوتقسم الخاليا الى خاليا حقيقة النواة 

 غير محاطة بغشاء  اي المادة النووية   Prokaryotesبدائية النواة 

 

 

 

 

 

 



 ( الكائنات الحية ونوع خالياها 1جدول )

 الخصائص المميزة مجموعة الكائنات الحية نوع الخاليا

البكتريا بضمنها الطحالب الخضراء  بدائية النواة

 المزرقة

هناك منطقة نووية وكروموسوم واحد 

وجدار خلوي معقد وسوط ، االنقسام 

 او التبرعمعن طريق االنشطار الثنائي 

الطحالب، االبتدائيات ، الفطريات -أ حقيقة النواة

 حيث تمثل كلها االحياء المجهرية

النباتات والحيوانات حث تمثل  -ب

 االحياء الراقية ذات االنسجة المتميزة

تحاط النواة بغشاء وهناك اكثر من 

كروموسوم واحد في النباتات ،هناك 

البالستيدات الخضر وهناك 

دريا واسواط معقدة واذا وجد المايتوكون

الجدار فهو بسيط التركيب واالنقسام 

 اختزاليا

 

 

 تصنيف الكائنات الدقيقة

الكائنات الحية وقد درس علماء الحياة  تختلف انظمة الحياة في خصائصها وميزاتها بأختالف

أوجه االختالف والتقارب في هذه الميزات والخصائص وصنفوا االحياء بموجبها الى مجاميع 

تشترك فيما بينها بصفات و خصائص معينة ومنذ القدم اعتمد تصنيف االحياء الى مجموعتين 

على اساس خصائص تشريحية رئيسيتين هما المملكة النباتية والمملكة الحيوانية اعتمادا 

ووظيفية متعددة . حيث قسم الكائنات الحية الى اربعة عوالم  ، حيث ستتضمن العوالم  الثالثة 

االولى جميع الكائنات الحية ذات الخاليا الحقيقية النواة . فالنباتات تصنف ضمن عالم النبات 

Kingdom plantae   والحيوانات ضمن عالم الحيوانات ،kingdom Animalia  اما العالم ،

الثالث فسيتضمن جميع الكائنات الحية المجهرية الحقيقية النواة وسموه عالم البروتستا 

Kingdom Protista  وصنفت البكتريا ضمن عالم النباتات  وتارة ضمن عالم الحيوانات اال ان .

ي ذلك الحيوانات وهناك البكتريا ليست نباتات حيث ان الكثير منها يتحرك حركة انتقالية مشابهة ف

الكثير منها ايضا يستطيع استغالل الطاقة الشمسية شانها في ذلك شان النباتات . فقد عرف 

المصنفون الفرق الخلوي الواضح بين الخاليا الحقيقية النواة والخاليا االبتدائية النواة 

Kingdom prokaryotae   وحدها ..  اما الفايروسات فهي عوامل غير خلوية وتصنف ل 

 تسمية الكائنات الحية

يرجع نظام التسمية الحالي الى القرن الثامن عشر ، حيث قام عالم النبات السويدي ليناوس 

LLinnaeus 1707-1778 )  الول مرة باعطاء النباتات اسمين التينيين مثل اولهما الجنس )

Genus  وثانيهما النوعSpecies بة في الصفات . وان ويشمل الجنس مجموع من االنواع متقار

( وقد   Binomial system of nomenclatureهذين االسمين يشكالن التسمية الثنائية )



جرت العادة على ان يكون الحرف االول من اسم الجنس حرفا كبيرا وان يكتب االسم الكامل للكائن 

الحياء تخضع لنفس ( . والبكتريا شانها شان بقية ا  ( Italicsالحي باالحرف الرومانية المائلة 

نظام التسمية الثنائية ، اال اننا نجد بعض االختالفات البسيطة ضمن افراد النوع البكتيري الواحد ، 

 varieties او ضروب   strains ولهذا يقسم النوع الى سالالت 

  معرفة الكائنات الحية وتشخيصها

عمل به في معظم انحاء العالم  ان االنواع البكتيرية قد وصفت ونضرت اوصافها في كتاب رئيس ي

 وهو 

Determinative bacteriology  1974) of  Bergey’s manual  ويراجع هذا الكتاب )

دوريا وعلى مر السنين لمتابعة ما يضاف من خصائص وصفات جديدة تكتشف وتضاف للنوع 

 ية للبكتريا .البكتيري المعين وما تحدثه هذه الصفات الجديدة من تغيير في المواقع التصنيف

 

 تصنيف البكتريا

 1Divisionالى قسمين ويشمل القسم االول  Prokaryotaeيقسم عالم االحياء بدائية النواة 

ويضم جميع االحياء البدائية النواة التي تقوم بعملية التخليق   Cyanobacteriaالبكتريا الزرقاء 

وتكون االحياء  photosynthetic  Prokaryotes oxygenالضوئي التي تنتج االوكسجين 

وهي وحيدة الخلية او  Gliding  motilityهذه عادة غير متحركة اذا استبعدنا الحركة االنزالقية 

 قد تكون احياء خيطية منتشرة في البيئات المائية.

ويضم  Bacteriaمن عالم االحياء البدائية النواة فيشمل البكتريا  Division 11اما القسم الثاني 

حياء البدائية النواة عدا المذكورة في القسم االول من هذا العالم .وتقسم البكتريا في هذا جميع اال

 القسم الى تسعة عشر جزءا يضم كل جزء مجموعة من االحياء المتقاربة الصفات 

ومن االسس التي اعتمدت في عملية التصنيف هذه االشكال الظاهرة للخاليا، وتفاعل صبغة كرام 

تج للطاقة والحركة وتكوين بعض النواتج االيضية وتكوين السبورات والتطفل ، وااليض المن

 االجباري .

 

 


