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  البكتريا –القسم الثاني –عالم  االحياء البدائية النواة 

Kingdom Prokarotae-Division 11-The Bacteria 

 يجزأ هذا القسم الى تسعة عشر جزءأ 

  Phototrophic  Bacteriaالبكتريا الضوئية التغذية  -1

الضوء مصدرأ للطاقة  وتشمل ايضا مائية المعيشة وسالبة لصبغة كرام ،غير هوائية وتستخدم 

البكتريا الخضراء والبنفسجية   وهي بكتريا ضوئية غير عضوية التغذية وبكتريا ضوئية عضوية 

 التغذية ال تنتج االوكسجين .

  Cliding Bacteriaالبكتريا المتزحلقة  -2

 زالقية بطيئة.تكون عصوية الشكل او خيطية منطمرة في طبقة لزجة وهي قادرة على القيام بحركة ان

  Sheathed  Bacteriaالبكتريا الغمدية  -3

 وهي مجموعة صغيرة من االحياء تستطيع تكوين صفيحة تحيط بسلسة من الخاليا النامية .

  Budding and appendaged Bacteriaالبكتريا المتبرعمة  والمتشعبة  -4

 والتكاثر هنا يعطي خاليا متولدة غير متساوية في الحجم .     

  Spirochetesلبيات اللو -5

تكون الخاليا ملفوفة على شكل لولب بلفة واحدة كاملة او اكثر وتملك اسواطأ داخليا  وتؤدي 

 وظيفة مهمة في حركة البكتريا.

  Spiral and Curved Bacteriaالبكتريا المنحنية والحلزونية  -6

ة وقد تحتوي على تكون على شكل عصيات منحنية او حلزونية قد ال تحتوي عل لفة واحدة كامل

العديد من اللفات الكاملة  وتكون الحركة انتقالية بخط مستقيم وبواسطة سوط واحد قطبي او 

 اكثر. تغذيتها كيمياوية عضوية ، هوائية او غير هوائية .

 Gram –negative aerobic rod andالكريات والعصيات الهوائية السالبة لصبغة كرام -7

cocci غذية ، قسم منها يثبت النايتروجين الجوي وسبب بعضها امراضا كيمياوية عضوية الت

 لالنسان

 Gram-negative Facultativelyالعصيات غير الهوائية االختيارية السالبة لصبغة كرام -8

anaerobic rods 



تكون السبورات وتغذيتها عادة كيمياوية عضوية والعديد من االجناس تسبب امراضا لالنسان  

 والحيوان

  Gram-negative anaerobic bacteriaلبكتريا غير الهوائية السالبة لصبغة كرام ا-9

جميع البكتريا غير الهوائية غير المكونة للسبورات ذات التغذية الكيمباوية العضوية وتوجد في 

 الفتحات الجسمية لالنسان والحيوان والحشرات

    Gram-negtive cocci andالكريات والعصيات المكورة السالبة لصبغة كرام -10

coccobacilli   كروية تنمو في ازواج او في سالسل قصيرة هوائية غير متحركة قسما منها

 ممرضة لالنسان مثل جنس النايسيريا

  Gram –negative anaerobic cocciالكريات غير الهوائية السالبة لصبغة كرام-11

 تشمل اربعة انواع من البكتريا .

 Gram- negativeالبكتريا الكيمياوية غير العضوية التغذية السالبة لصبغة كرام -12

chemolithotrophs   ال تسبب امراض للحيوان او للنبات وال تكون سبورات داخلية وتنمو في

 بيئات ذات مواد غير عضوية

 البكتريا المنتجة للميثان  -13

تتحرك وتنتج غاز الميثان وتختزل ثاني او اول  وهي عصيات  او كريات غير هوائية تتحرك او ال

 اوكسيد الكاربون وتخمر الخالت او الميثانول لتعطي الميثان 

  Gram –Positive cocciالكريات الموجبة لصبغة كرام  -14

وهي خاليا كروية تنقسم ضمن مستوى واحد او اثنين او ثالثة مستويات وهنا تكون البكتريا 

 قسم منها امراضا لالنسان .ويسبب  هوائية او غير هوائية

  Endospore –forming rods and cocciالكريات والعصيات المكونة للسبورات الداخلية  -15

 تنمو هوائيا او ال هوائيا وتكون السبورات الداخلية المقاومة للحرارة 

 Gram-postive nonالبكتريا العصوية الموجبة لصبغة كرام غير المكونة للسبورات-16

spore-forming rod-shaped Bacteria  عصيات تكون احيانا منحنية قليال غير متحركة

 وتستطيع تخمير الكاربوهيدرات واهم جنس عصيات الحليب وال توجد انواع  مرضية

  Actinomycetes and related Organismsاالكتينومايسيتات ومتعلقاتها-17

ل االحياء الموجبة لصبغة كرام ذات اشكال متعددة او ويضم اكبر مجموعة من البكتريا وتشم

تمتلك المايسيليا ويكون منها  سبورات على نهايات المايسيليا الهوائية وينتج قسم  منها 

 المضادات الحيوية وقسم يسبب االمراض النسان 

 Rickettsiasالركتسيا -18



ر متحركة سالبة لصبغة كرام متطفلة اجباريا داخل الخاليا الحية االخرى ، صغيرة جدا غي  

 ومتعددة االشكال ،  والعديد منها ممرض لالنسان

  Mycoplasmasالمايكوبالزما -19

ال تمتلك البكتريا هنا جدارا خلويا حقيقيا  وهي متعددة االشكال  غير متحركة ال هوائية اختيارية  

تريا التي تستوطن او تسبب ويحتاج  القسم منها الى الستيروالت لكي تنمو ونجد العديد من البك

 مرضا للطيور والماشية او االنسان

 

 البكتريا

 الشكل الظاهري والتجمعات-1

 توجد البكتريا في الطبيعة باالف االنواع المختلفة تاخذ اشكاال ثالثة رئيسة وهي

فليس من   coccusومفردها  Cocciواصل الكلمة الالتينية Spherical        الكروية -1 

  ellipsoidal الضروري ان تكون كروية كاملة ولكن تكون بيضوية

 ومفردها  Bacilliواصلها الالتيني   Rod shapedاو القضيبي Cylindricalاالسطواني -2

Bacillus 

 Spirillumومفردها  Spirilla ان اصل الكلمة الالتيني هو    Spiral    الحلزوني-3

ة االحادية الخلية عن طريق االنقسام المباشر ، وان  الخاليا المتولدة  تتكاثر البكتريا الحقيقي

ينفصل بعضها عن البعض االخر بعد ان يتم االنقسام مباشرة ، اال انه في بعض االنواع تبقى 

الخاليا المتولدة بعضها ملتصقا بالبعض االخر بعد عملية االنقسام بحيث يتكون لدينا العديد من 

وفي الخاليا الحلزونية والعصوية يتم االنقسام في مستوى متعامد مع المحور التجمع الخلوي .

الطولي للخلية، وبهذا فان نوع التجمع الخلوي الوحيد في هذه االنواع الخلوية يكون على شكل 

سلسلة من الخاليا ان هو حدث . ان تكوين مثل هذه السالسل معروف في بعض انواع البكتريا 

 Lactobacillus   والجنس   Bacillus التابعة للجنس  العصوية وخاصة تلك 

او  Beggiatoaوعلينا ان نفرق بين هذه السالسل الخلوية واالحياء الخيطية المتعددة الخاليا مثل 

Oscillatoria  التي تشترك فيها الخاليا بعضها مع البعض االخر وبصورة دائمة في جدار خلوي

يمكن فصل هذه الخاليا بعضها عن البعض االخر دون ان مشترك يغطي جميع الخاليا بحيث ال 

تموت في حين ان السالسل الخلوية في البكتريا الحقيقية هي عبارة عن مجموعة خاليا متصل 

بعضها مع البعض االخر ، اال ان االتصال غير مستقر او ثابت حيث يمكن فكه وفصل الخاليا 

 اذا ان كل خلية تمثل كائنا حيا مستقال بذاته .بواسطة الرج مثال دون ان تموت هذه الخاليا ، 

في حالة تجمع الخاليا الكروية وعندما يكون االنقسام بمستوى واحد نحصل على مكورات 

وقد تكون السلسلة طويلة جدا او قصيرة ال يتعدى عدد خالياها  Streptococciمتسلسلة كما في 



سمى هذا النوع من المكورات بالمكورات الست . وقد تنفصل السلسلة على شكل خاليا مزدوجة وي

المتعاقبة في مستويات متعامدة بعضها مع البعض  أو تحدث االنقسامات   Diplococciالثنائية 

وقد تحدث في بعض االنواع   tetradsاالخر لتشكل مربعا باربع خاليا فهي اذن مكورات رباعية 

انقسامات في ثالثة مستويات متعامدة بعضها على بعض لتعطي مكعبا بثماني خاليا كما في 

Sarcinae   او تعطي مجموعة مكورات متجمعة بغير نظام وتسمى بالمكورات العنقودية

Staphylococci   .دادات ان التجمعات البكتيرية قد تتحور في بعض االنواع وذلك بوجود امت

ساق . ان وجود هذه االمتدادات يعد  Prosthecaeخلوية تنشا من الجدار الخلوي وتعرف بأسم 

ومن خالل التصاق السيقان تتكون لدينا   caulobactersصفة مميزة للبكتريا العصوية المسماة 

 احيانا مجموعة خاليا على شكل وردة .

خاليا منفردة .وان طول الخلية يختلف  اما البكتريا الحلزونية فهي موجودة دائما على شكل

باختالف النوع هذا اضافة الى اختالف سعة الدورات وعددها وصالبة الجدار الخلوي بعضها 

تكون قصيرة على شكل نابض كثيف الدورات وهناك انواع اخرى تتصف خالياها طويلة جدا وهي 

ناك انواعا اخرى قصيرة جدا ليست على شكل نابض وانما فيها سلسلة من االنحناءات وقد نجد ه

Vibrioاو  Commaوعلى شكل حلزون غير كامل . ويدعى هذا النوع ببكتريا الضمة 

 

 (     االشكال الثالثة التي تتخذها البكتريا الحقيقية 1شكل )                 

 

 



 حجم الخاليا البكتيرية -2

ان الخاليا البكتيرية صغيرة جدا بل متناهية في الصغر يمكن قياس ابعادها عن طريق استخدام  

واجراء القياسات الالزمة عند ظهور   Ocular micrometerمجهر مزود بمسطرة عينية 

متر.  وان   6-10البكتريا في الحقل المجهري. ان وحدة قياس االبعاد البكتيرية هي المايكروميتر 

 1 - 0.5الخاليا البكتيرية التي ندرسها في المختبرات تمتلك ابعادا تئيذتراوح ما بين معظم 

مايكروميتر طوال  . فان هناك انواعا مثل البكتريا الخيطية قد تتعدى  5 - 2مايكروميتر عرضا و

مايكروميتر طوال . ونالحظ ان اصغر خلية حقيقية النواة قد تعادل  100هذه الحدود بحيث تبلغ 

كثر من ضعفي حجم اصغر خلية بكتيرية اال اننا ال نعرف بصورة مباشرة لماذا ال تتخذ البكتريا او ا

الطحالب الخضراء المزرقة حجم اكبر خلية من االبتدائيات او الطحالب مثال اال اننا نعرف بان 

ابرز هناك عدة عوامل قد تعمل مجتمعة على ابقاء حجم الخاليا البكتيرية بهذا  الصغر  ومن 

العوامل هذه القاعدة الحيوية المعروفة التي تنص على ان معدل التفاعالت االيضية تتناسب 

عكسيا مع حجم الكائن الحي اي انه كلما زاد حجم الكائن الحي تباطا معدل التفاعالت االيضية التي 

 تجري داخل جسمه . ومن المعروف ان العديد من البكتريا تتصف بكونها تنمو بسرعة غير

اعتيادية حيث تتضاعف خاليا من بعض االنواع  بوقت اقل من ساعة واحدة تحت الظروف البيئية 

 المناسبة .

وهناك عامل ثان نستطيع ان ناخذه بنظر االعتبار من خالل دراستنا لخصائص البكتريا الكبيرة  

ذات التغذية المتباينة الكيمياوية   Spirillum volutansالحجم مثل بكتريا 

Chemoheterotroph   وبكترياThiospirillum  jenense  ذات التغذية الذاتية الضوئية

Photoautotroph   حيث نجد في كلتا الحالتين وعلى عكس البكتريا الصغيرة الحجم ان هذه

البكتريا العمالقة تواجه صعوبة بالغة في التاقلم على البيئات المختلفة بسبب ضيق مدى الظروف 

الفيزياوية الكيمبياوية الضرورية لحياتها وبمعنى انها ال تمتلك مطاطية التاقلم البييئي بحيث انها 

 التكيف بسرعة ال تغير في بيئاتها مهما كان التغيير طفيفا . ال تستطيع

وهذا يقودنا بان هذه االحياء لها قدرة محدودة جدا على ترتيب وتنظيم الوظائف االيضية 

 المسؤولة عن مطاطية التاقلم البيئي .

 


