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َرر َ العرالم
ض َع ك ّل الكائنات الحيّة في ثالثة فوق ممالك .وقد اِقت َ
فى الفترة األخيرة نمت نزعة ال سيّما فى علم الميكروبيولوجى ل َو َ
كارل ويزى هذا النظام أوّال في عام  1990ويُستَنَ ُد هذا النظام الجديرد للرى اكتفراا كائنرات فربك البكتيريرا عرفرت سرابسا حرت اسرم
بكتيريررا البيتررات ال ررعبة  Archaebacteriaواآلن اطلررع علي ررا لفظررة  .Archaeaوقررد برري ان الحررامو النررووى الربوسررومى
 ribosomal RNAوبعررو الفررروق االخرررى المميررزة ل ررذ المجموعررة وضررعت ا فررى مر بررة م.تلفررة ع ر البكتيريررا .وقررد برهنررت
دراسات البيولوجيا الجزيتية على ان الثالثة ممالك ال.اصة بالكائنات الحية قد ظ رت مبكرا ( منذ 4-3.5بليرون سرنةم مرع العلرم ان
البكتيريا كانت اول فروع شجرة الحياة ثم فرع من ا بكتيريا البيتات ال عبة  Archaeaوحسيسيات النواة فيمرا بعرد  .Eukaryaوقرد
اوضحت الدراسات ان بكتيريا البيتات ال عبة الهوائيةّ التنفس و تحمل الظروا البيتية مثل درجة الحررارة العاليرة الترى قرد
للى  105درجة متوية و ركيزات عالية م الملوحة

رل

ل للى  5.5موالر م كلوريد ال وديوم .لال ان بعرو الدراسرات الحديثرة

اثبتت ان فوق مملكة بكتيريا البيتات ال عبة ال ستحع جعل ا فوق مملكة قائمة بذا ا بل يجب ان نضم لبردائيات النرواة وقرد فضرلت
ان اذكر لكم فى الجدول التالى بعو ال فات ال امة للثالثة فوق ممالك على ان يتبع نظرام التسسريم الرذى يتعامرل مع رم علرى كرون م
فوق مملكتي :
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 -1فوق مملكة البكتيريا
عادة مرايطلع علرى بردائيات النرواة لفظرة البكتيريرا وهرى تضرم البكتيريرا ال.ضرراء المزرقرة وبكتيريرا الكبريرت االرجوانيرةّ ،للر..
باإلضافة للى انواع البكتيريا الممرضة أوالبكتيريا الغير ذا ية التغذية أو المحللة أو ذا يّة التغذية الضوئية.
الصفات العامة


أحاديّة ال.لية ،طليعيات نواة ذا ية التغذية ضوئية أو كيميائية ذا يّة التغذية ،أوغير ذا ية التغذية.



يوجد كروموسوم واحد فى صورة حلسية ويسمى نيكلويد .Nucleoid



ال تكاثر جنسيا على االطالق.



كيميائيّة الجدار ال.لوى متباينة.



يغيرررب عن رررا العضررريات المميرررزة لحسيسيرررات النرررواة مثرررل الجسرررم المركرررزى واألسرررواط ،واالهررردا والميتوكونررردريا،
والبالستيدات.



بعو االنواع ب ا سوط وحيد مميز للحركة ولك ي.تلف ركيبك ع اسواط حسيسيات النواة ماما.



يوجد فى األنواع الذا ية التغذية الضوئية كلُورُوفِيل فى أغفية خاصة وليست بالستيدات.

-2فوق مملكة بكتيريا البيئات الصعبة Archaea
ضم هذ المجموعة طليعيات النواة الالهوائية المحبة لدرجات الحررارة المر فعرة أو درجرات الملوحرة المر فعرة او المولردة لغرا
الميثان (الغا الحيوىم وهى فتمل على كائنات ذا ية التغذية أما ضوئية أو كميائية باإلضرافة للرى كائنرات محللرة وال فرتمل علرى
الكائنات الممرضة أو المحللة هوائية التنفس وهى مثال للمعيفة فى البيتات ال عبة و رسيبات حت الماء.
الصفات العامة


ط ليعيات نواة مثرل البكتيريرا الحسيسيرة ،لكر

ركيرب جردران ال.اليرا ووجرود برو ينرات مر بطرة مرع الحرامو النروو

وبعو الممرات األيضيّة ال ُم.تلفة ميزها ع البكتيريا الحسيسية.


م الناحية الجينية الكثير من ا يماثل حسيسيات النواة.



عيش فى بيتات قاسية ال تحمل ا البكتيريا األخرى أو ك ّل حسيسيات النواة.

-3فوق مملكة حقيقيات النواة
وهى فتمل على حيوانات مج رية أحاديّة ال.لية و ُمعظم أنواع للطحالب والنبا ات والفطريات والحيوانات المعسدة التركيب.
الصفات العامة


يوجد غفاء نووى يحيط بالنواة.



الكروموسررررومات معسرررردة التركيررررب و نررررتظم علرررر ى خررررط االسررررتواء فرررري االنسسررررام و يحرررردي ب ررررا انسسرررراما اختزالرررري
(التكاثرالجنس ّيم.



تميز بوجود سوط لك ركيب  2 + 9في بعو مراحل الحياة ،و ج ا جولجى.



وجد أصباغ حسيسيات النواة ذا ية التغذية الضوئية فى راكيب خاصة عرا بالبالستيدات.

فوق مملكة طليعيات النواة PROKARYOTA
تميز الكائنات طليعية النواة ببعو ال فات التى سوا اوجزها هنا:


كائنات مج رية وحية ال.لية غالبا



حاط بجدار خلوى غير سليلو ى يتكرون مر ببتيردوجليكينات كسرب الجردار صرالبة ومتانرة ويردخل فرى ركيب را N-
) acetyl muramic acid (NAMو ) N-acetylglucose amine (NAGباإلضرررافة للرررى ان بعرررو
المجموعات تكون جدرها م جليكوبرو ينات.



تميز نوا ا بغيا الغالا النووى والمادة الوراثية مبعثرة فى السيتوبال م وال وجد نوية.



ال وجد عضيات راقية بمعنى ان العضيات الموجودة ب ا غير محاطة باغفية.



يغيب من ا التكاثر الجنسى و تكاثر الجنسيا ع طريرع االنفرطار الثنرائى البسريط أو بالتفتيرت او عر طريرع الجرراثيم
ال.ارجية.



التغذية ب ا غالبا ما كون غير ذا ية و تغذى معظم ا بالترمم او التطفل وبعو االنواع ذا ية التغذية.

بكتيريا البيئات الصعبةArchaebacteria:
بدأت متابعة هذ الكائنات عندما اُكتُ ِففَت ال ّول مرة في  1977على يد ويزى وفروكس  Woese & Foxوبعردما اسرت.دمت سنيرات
البيولوجيا الجزيتية و م دراسة تابع الحامو النووى الريبوسرومى ل رذ المجموعرة أَصربَ َا واضرحا أنّ را ال نتمرى للرى البكتيريرا برل
أصبحت اقر فى اإلنتماء للى حسيسيات النواة وقد اطلع علي ا ايضا البكتيريا المحبة للظروا البيتية الساسرية Extremophiles
نسبة للي البيتات الساسية الموجودة في ا وهى ضم مجموعة م الكائنات مث َل:


كائنات محبة لدرجات الحرارة .Thermophiles



كائنات عيش فى درجات الحرارة العالية (



كائنات فضل درجة الحرارة المن.فضة (



كائنات فضل البيتات ذات درجات الملوحة المر فعة (مث َّل البحر الميتم .Halophiles



كائنات عيش فى اس هيدروجينى حمضى (pH 1م (ويَ ُم ُ
وت في pH 7م .Acidophiles



كائنات محبة للوسط الساعدى و َز َد ِه ُر في اس هيدروجينى عالى .Alkaliphiles

ل حتى 121مم .Hyperthermophiles
ل للى °4مم .Psychrophiles

وقد وجد حوالى  250نوعا م بكتيريا البيتات ال عبة وقسميت للى مجموعتي :


المجموعة االولى وسميت البكتيريا المنتجة للميثان والمحبرة للملوحرة ودرجرات الحررارة  Euryarchaeotaوهرى ضرم

حت ا ثالثة مجموعات:
-1المولدة للميثان Methanogens
وهى وجد فى البيتات الالهوائيّة مثل:
عريش علرى ال يردروجي وثرانى اكسريد الكربرون ال ُمنرتَ
البرك والمستسعات وداخل امعراء بعرو الحيونرات المجتررة ( َحيرشَ
بواسطة كائنات أخرى داخل المجتراتم.
-حمأة المجار .

أَمعاء النمل األبيو.وهى كائنات كيميائية ذا ية التغذية َستَع ِم ُل ال يدروجي كم در للكترونى الختزال ثاني أكسيد كربون مكونا مرادة عضروية
ويُِ .ر ُج غا ال ِميثان كنا

ايضى.
4H2 + CO2  CH4 + 2H2O

وقد لستطاع العلماء حديد التتابع الكامل للموري ال.اص بنوعي م بكتيريا الميثان وهما:
Methanococcus jannaschii
Methanobacterium thermoautotrophicum
 -2المحبة للملوحة Halophiles
الواليرات المتَّحردة و البحرر الميرت وذلرك
وهى كائنات عيش بحرية فى البيتات شديدة الملوحة مثل بحيرة الملا العظمى في ِ
ع طريع مكن م م

راكم االمال داخل خالياهم حتى تميز خياالهم بضغط اسمو ى أعلى م البيتة المحيطة.

 -3المحبة للحرارة والحموضة Thermoacidophiles
وكما يستدل م اسم م ف ى كائنات فضل درجات الحرارة والحموضة ولك درجة الحرارة هنا ال تفابك مع درجة حررارة
مجموعة  Crenarchaeotaوهى وجد فى عيون المياة الكبريتية الحامضيّة وفى قاع البحارخ وصا فى فوهرات الردخان
االسود .("black smokers").


والمجموعة الثانية بكتيريا درجات الحرارة الفائسة االر فاع Crenarchaeota
وكان أول افراد المجموعة لكتفافا قد لستطاع النمو فى درجة حرارة مر فعة وسميت ايضرا  .Hyperthermophilesوقرد
ررم عررزل أحررد هررذ االنررواع لررك السرردرة علررى النمررو فررى °121م وهررى نفررس درجررة الحرررارة المسررت.دمة فررى التعسرريم بواسررطة
االو وكالا .وهناك بعو االنواع التى وجردت فرى عيرون الكبريرت الحامضريّة فري اس هيردروجينى مرن.فو ي رل للرى 1
(وهو يساوى سريبا حمو الكبريتيك الم.ففم حيش ِستَع ِمل هذ االنواع ال يدروجي كم در الكترونى لت.ترزل الكبريرت
لتح ل على الطاقة التى حتاج ا فى صناعة غذائ ا (ع طريع ثبيت ثانى اكسريد الكربرونم .وقرد لسرتطاع العلمراء حديرد
ترابع المروري ال.راص باحرد افرراد هرذ المجموعرة وهرو  Aeropyrum pernixكرامال .ويررى العلمراء ان هنراك أَعضراء
ُرز َل أو يَرزرُع
آخري م هذ المجموعة يُ َؤلِّفُوا مجموعة كبيرة م ال ائمات العالسة في ميا البحار الباردة وحتّرى اآلن لرم يع ِ
أيا من م معمليا ولك

جرى بعو المحاوالت فى هذا المجال حاليا.

االهمية االقتصادية لبكتيريا البيئات الصعبة:
يعتبر وجود العديد م االنزيمات التى تحمل درجرات الحررارة العاليرة مر اهرم مميرزات ومررثر بكتيريرا البيترات ال رعبة أقت راديا
مثل:


لضافة بعو االنزيمات للى المنظفات ال ناعية التى ست.دم فى درجات حرارة عالية واس هيدروجينى من.فو.



أنزيم حويل النفا للى دكستري .



أنزيم بلمرة ال  DNAوال َمع ُزول م  Thermus aquaticusوهرو مر االنزيمرات ال امرة للمفرتغلي فرى مجرال الوراثرة
الجزيتية والتسنية الحيوية.



وقد لعب هذ المجموعة م البكتيريا دورا هاما فى عملية مساومة لوي مرافع النفط.
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