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 Archaeaاالصليات )العتائق( أواًل : فوق المملكة 

ق على الفرد الواحدد منهدا أو   مجموعة من الكائنات المجهرية وحيدة الخلية . ويطل             
. وهدددال المجموعدددة ليسدددة بهدددا ندددواة وال عضددديات   Archeonأو  Archaeon باألندددوا  

محاطدة بغشيدية وفدي الماكدي يدار ينيدر عليهدا علدى أنهدا مجموعدة شيدر عاديدة مدن البكتيريددا              
Archaebacteria       ولكن في الوقة الحالي فإنها تمتلدك تاريخدات تطوريدات مسدتقالت وأنهدا

ر اختالفات عديدة في ييميائها الحيوية عن بداقي أكدكاا الحيداة . وت دنن الر علدى أنهدا       تيه
مجدداا منف دد  فددي النيدداث ثات الدد،الف مجدداالت ن ففددي هدداا النيدداث يمكددن تمييدد  الفددرو  حسدد    

ن  Bacteriaن  Archaeaالتسلسددددد  التطدددددور  حيددددده تكدددددور علدددددى الو ددددد  التدددددالي )      
Eukaryote  يما وتنقسم . )Archaea       على أربعة كع  محددة متميد ة وقدد تو دد كدع

 Euryarchaeotaو  Crenarchaeotaاخرى وقد تري ت الدراسة على المجمدوعتين  
من االمور ال دعبة حيده أر األشلبيدة الواسدعة منهدا لدم تددر  فدي          Archaeaويعد ت نين 

من البيئدة   المختبر وقد تم الكين عنها بواسطة تحلي  األحماض النووية لها من عينات اخات
يانة سابقات ت نن مع البكتيريا يبدائيدة الندواة أو كدمن      Archaea. وعلى الرشم من عر 

 أال أر هاا الت نين أصبح قديمات . Moneraمملكة البدائيات 
مددع البكتيريددا  دددات فددي الحجددم واليددك  علددى الددرشم مددن أر  Archaeaتتيدداب                 

ربعة اليك  المادية م،  الخاليا المسطحة اليك  والخاليا تيعار أعداد قليلة منها ثات أككاا شي
 . يما في اليك  أدنال

 
 Archaeaأككاا مختلفة من اا 



تمتلدك الجيندات    Archaeaولكن بالرشم من هداا التيداب  مدع البكتيريدا أال أر                      
والتي هي أي،ر تياب  مع الخاليا حقيقية النواة منها مدع بدائيدة    والعديد من المسارات االيضية

النددواة ومددن أم،لتهددا اتن يمددات المتحكمددة باالستنسددام والتر مددة ومددن  هددة اخددرى فددار هنددا   
 وان  من ييميائها الحيويدة فريددة فدي نوعهدا م،د  االعتمداد علدى اي،در الددهور فدي أشيديتها            

تنوعددة أي،ددر للح ددوا علددى الطاقددة عثا مددا قورنددة تسددت   م ددادر م Archaeaالخلويدة . عر  
بالخاليا حقيقية النواة تتراوح هال الم دادر بدين المريبدات العضدوية المغلوفدة م،د  السدكريات        

 Archaeaعلى استخداث االمونيا وايونات المعدادر وحتدى اسدتخداث شداه الهيددرو ين فمد،الت       
 ددر للطاقدة وأندوا  اخدرى     تسدتخدث كدوا اليدمم يم   Halobacteria المقاومدة لممدالح   

ت،بة الكاربور وهي على خالف النباتات والطحال  الخضراا الم رقة فدال يمكدن أل  ندو  مدن     
 أنواعها أر يسلك الطريقتين .

ال نسدديات بواسددطة االنيددطار ال،نددائي و التج ئددة أو التبددرعم      Archaeaتتكدداثر              
 يا والخاليا حقيقية النواة .وأنها ال تكور السبورات يما يحدف في البكتير

والتددي تعددي  فددي بيئددات  Extremophile بغنهددا  Archaea للييددار أوليددات              
قاسددية يالينددابيع الحددارة وفددي البحيددرات المالحددة أال أنهددا الر و دددت فددي يدد  البيئددات يالتربددة   

فددالعوالق أو  والمحيطددات واالهددوار والمسددتنقعات وأنهددا تتوا ددد بغعددداد يبيددرة فددي المحيطددات    
الهائمددات ربمددا هددي واحدددة مددن اشلدد  المجموعددات وفددرة علددى هدداا الكويدد  وأنهددا الر تم،دد      
 دد اات يبيدددراتمن الحيددداة علدددى األرض فضدددالت عددن أنهدددا تلعددد  أدوارات مهمدددة فدددي دورتدددي   
الكدداربور والنيتددرو ين. هدداا مددن  هددة ومددن  هددة اخددرى فددال تو ددد أم،لددة واكددحة تبددين أر       

Archaea ية أو طفيلية شالبات ما تتخا عالقة التعاي  أو المؤايلة أال أر هنالك يائنات مرك
التدي تعدي  فدي أمعداا اتنسدار        Methanogensلهدا وهدو المولددة للمي،دار     اتواحد تم،اال

والحيوانددات المجتددرة حيدده سددهولة الح ددوا علددى المددواد المهضددومة يمددا وتسددتخدث مولدددات    
عالجة ميال ال رف ال حي باتكافة على أر اتن يمات المي،ار في اتنتاج الحيو  لل اه وفي م

التددي تتحمدد  در ددات حراريددة عاليددة أو المددايبات العضددوية  Extremophileالمددغخوثة مددن 
وبدائية النواة هو حق  مستمر  Archaeaيمكن أر تست   في التقنيات الحيوية . عر ت نين 

في مجموعات من  Archaeaيم ويتطور بسرعة وار أنيمة الت نين الحالية تهدف على تني
األحياا التي تيتر  في ال فات الترييبية واألسالف الميترية وهدال الت دنيفات تعتمدد بيدك      

تيجدداد العالقددة بددين هددال األحيدداا . عر اشلدد  األنددوا       rRNA يبيددر علددى اسددتخداث  ينددات    
ن هدي أعضداا فدي كدعبتين رئيسديتي      Archaeaالم روعة واألنوا  التدي درسدة  يددات مدن     

ومجموعدددات اخدددرى قدددد خلقدددة بيدددك       Euryarchaeotaو  Crenarchaeotaهمدددا 
والدا    equitans  Nanoarchaeumتجريبي علدى سدبي  الم،داا األندوا  ال ريبدة م،د        

. وهنالدك   Nanoarchaeota بوقدد اعطدي كدعبة لنفسد  عرفدة       2003ايتين فدي العداث   
صدد يرة مددن األنددوا   والتددي تضددم مجموعددة   Korachaeotaكددعبة  ديدددة اقترحددة وهددي   

والتي لها صفات ميدترية مدع اليدعبتين الرئيسديتين أال       Thermophilesالمحبة للحرارة 
. وهندددا  أندددوا  عرفدددة حددددي،ات مدددن    Crenarchaeotaأنهدددا أي،دددر قربدددات مدددن اليدددعبة   

Archaea   ،ليسة لها صلة بغ  من هال المجاميع مARMAN      والتدي ايتيدفة فدي العداث
 Archaeal Richmond Mineت األصددد ر المعروفدددة وهدددي مدددن الكائندددا 2002

Acidophilic Nanoorganisms . 
والبكتريددا بيددك  عدداث فددي الترييدد  ولكددن ترييدد  الخليددة         Archaeaتتيدداب                  

تفتقدددر  Archaeaتكدددور علدددى حددددة ن م،ددد  البكتيريدددا فدددار   Archaea للومجددداميع الدددنيم 
يالبكتريا محاط بجدار الخليدة   Archaea لل الخلو  لمشيية الداخلية والعضيات وار ال ياا

تيداب  البكتريدا المو بدة     Archaeaوأنها تسبح باستخداث سوط واحد أو أي،ر . ترييبيات فار
ل ددب ة يددراث . فكالهمددا يحددو  شيدداا بالهمددي مفددرد و دددار خليددة وتفتقددر للفددرا  المحددي             



فتمتلدك بيدك  خدا      Ignicoccusبالبروتوبالهث . واست،ناات من هال القاعدة العامدة فدار   
 هاا الفرا  الواسع الا  يحتو  حوي الت محاطة بغشيية والا  ي لن ب ياا خار ي  . 

مؤلفدة مدن   يئدات تختلددن بيددة عدن تلدك المو دودة فددي         Archaeaعر أشيدية               
ة . فدي أشيدية   أككاا الحياة االخرى وهاا يدا على أنها بعيدة ال لة بالبكتيريا أو حقيقية النوا

 ميددع الكائنددات الحيددة فإنهددا مؤلفددة مددن   يئددات تعددرف بالدددهور المفسددفرة حيدده تمتلددك هددال    
الج يئات   ا قطبي و  ا شير قطبي وهال األ  اا شير المتماثلة تدرتب  بواسدطة مجموعدة    
الكليسروا .عر الهيك  الرئيسي في األشيية الخلوية هو طبقة م دو ة من الددهور المفسدفرة   

 ي يطلق عليها ثنائية الطبقة الدهنية .والت
ويدددتم تجميدددع الجددددار الخلدددو  مدددن   اتخلويددد اتتمتلدددك  ددددار Archaeaعر اشلددد             

( هي صن متراصن من  S( وار الطبقة ) Sبروتينات الطبقة السطحية والتي تكور الطبقة )
وفر الحمايدددة   يئدددات البدددروتين والتدددي ت طدددي الجانددد  الخدددار ي للخليدددة وار هدددال الطبقدددة تددد 

الكيميائية والفي يائية والتي يمكنها أر تمنع الج يئدات الكبيدرة مدن االت داا مدع شيداا الخليدة        
تفتقدددر لطبقدددة الببتايددددوياليكار فدددي  ددددارها الخلدددو      Archaea.وبخدددالف البكتيريدددا فدددار  

والا   Methanobactreiasesواالست،ناا الوحيد هو و ود الببتايدوياليكار الكاثب في 
. وأمدا مدا    N-acetylmuramic acid( يالك يفتقر علدى  Dقر على األحماض االمينية )يفت

 يتعلق باكت اا االسواط فهي تياب  لما مو ود في البكتيريا.
وار ايبر محتوى  يني لمجاميع  اتمفرد اتحلقي اتيروموسوم Archaeaمتلك ت              
Archaea  فهددددو فدددديMethanosarcina acetivorans ا  يكددددور بحدددددود والدددد
 570994فهدو    Nanoarchaeum equitansوأمدا فدي    اتقاعددي  اتهو  4941572

حيدده يحتددو  علددى  Archaeaوالددا  يم،دد  اصدد ر محتددوى  ينددي بالنسددبة   اتقاعدددي اتهو دد
على قطع  Archaea. يما تحتو   ات ين 439 ينات تيفر لبناا سالس  بروتينية مقدارها 

البالهميدات والتدي تنتقد  بدين الخاليدا مدن خدالا االت داا        تعرف ب DNA لص يرة منفردة من ا
 .الفي يائي في عملية ربما تكور ميابهة لالقترار البكتير  

 


