
  Bacteria فوق المملكة : البكتريا
 . Moneraمملكة البدائيات وتشمل 
 ان اي بدائية انوية ذات ولكنها الخلية وحيدة معظمها حية مخلوقات وتضم:  البدائيات مملكة
 بالزميتواالس في منتشر النووي الحمض ان حيث نووي بغشاء محاطة غير النواة
 
 العامة لمملكة البدائياتصفات لا

  يكرونام 11 – 1يتراوح طولها من. 
 كائنات وحيدة الخلية توجد أحيانًا في سالسل أو مجاميع. 
 يتوبالزم دون اال يحتوي على نواة حقيقية حيث توجد مادتها الوراثية مغمورة في الس

 .غشاء يحيطها
 يوجد على أشكال للبكتيريا منها العصوية والكروية واللولبية. 
 طة االسواطبعض البكتيريا تتحرك بواس. 
  تتكاثر ال جنسيًا عن طريق االنشطار الثنائي، وقد يحدث تبادل وراثي عن طريق

 .االقتران
  غير ذاتية التغذية، فهي تمتص غذائها )وبعضها ذاتية التغذية بالبناء الكيميائي أو

 .( لضوئيا
 
 البدائيات أقسام هي ما
 رياالبكت -1
 . المزرقة الخضراء الطحالب -2
 المايكوبالزما . -3
 

 iaacterB     اريالبكت
من مجاميع الكائنات البدائية النواة ويمكن ان نميزها من  تريا اكبر مجموعةتشكل البك 

اذ تحتةوي   Protozoaحقيقةة النةواة مثةل البروتةوزوا      ةالناحية التركيبية عن الكائنات الدقيق
 ةوالصةلب  ةوتتميةز بسةهولة نموهةا فةي البياةات السةائل       ةالفريةد  ةية والعضيات الخلمن على عدد 

دقيقةة ثةم تختةزل الةزمن الةى       01قسام في مثل هذه البياات بفتره ال تتجةاوز  وتبدأ خالياها باالن
باالضةافة   Pyrimidine ايريمةدين والب purine ينرودقيقة فيما لو اضةي  البية   21حوالي 

 2.1تيريةةةة حةةةوالي  بكالغذائيةةةة ويبلةةةا طةةةول الخليةةةة ال   لةةةى االحمةةةان االمينيةةةة الةةةى بيااتهةةةا   ا
  .ميتر رومايك 1.0وميتر وسمكها حوالي مايكر

 



 
 الرسم التخطيطي لتركيب الخلية البكتيرية

 
  euructtrsBacterial cell             يب الخلية   ترك
 Cell wall                     جدار الخلية -1
 ةالنباتية  ةتحاط الخلية البكتيرية بجدار يختل  مةن الناحيةة الكيمياويةة عةن جةدار الخلية        

 الشةكل المحةدد الخةاه بهةا ويبلةا      كسب الخليةة البكتيريةة  ة عن جدار صلب يويعرف بانه عبار
عةةةن بروتينةةةات  الكيميةةةائي للجةةةدار البكتيةةةري عبةةةارة  وميتر والتركيةةةبننةةةا 11سةةةمكه حةةةوالي 
 يبتيةةةدات المخاطيةةةة بيبتيةةةدكاليكانوجزياةةةات لبيديةةةة كمةةةا تحتةةةوي علةةةى الب  ةوسةةةكريات متعةةةدد

Peptidoglycan  وجةةةود  ةوعلةةةى ضةةةوء نسةةةب   ةوالصةةةالب ةالمتانةةةالجةةةدار  تكسةةةبالتةةةي
الجةةدار يمكةةن تصةةني  البكتريةةا الةةى بكتريةةا موجبةةة  فةةي  Peptidoglycan يبتيةةدوكاليكانالب

 Gramرام كةة بغةلصةة ةاو بكتريةةا سةةالب  Gram positive bacteriaرام كةةلصةةبغة 
negative bacteria  من مةادة   ةعالي ةرام تحتوي نسبكحيث ان البكتريا الموجبة لصبغة

بكتريةا الموجبةة   % او اكثر مةن ذلةو ولهةذا السةبب تتةلثر ال     01تصل الى حوالي  كاليكانتيدويبب
بينما البكتريا السالبة لصبغة الجرام ال  Penicillinلمضاد الحيوي البنسلين بالصبغة الجرام 
ويكةون هةذا النةون مةن      %11اكثةر مةن    هااردجة فةي   كاليكانتيةدو يبالب موجةود  ما ةتتجاوز نسب

 .Penicillinلبنسلين للمضاد الحيوي ا ةتريا مقاومكالب
 
 
 
 



 
 طبقات الجدار الخلوي لبكتريا موجبة لصبغة كرام

 

 
 طبقات الجدار الخلوي لبكتريا سالبة لصبغة كرام



 
لصبغة رسم تخطيطي يوضح التركيب الكيميائي للجدار اخلوي )أ( للخلية البكتيرية الموجبة 

 الجرام وللجدار الخلوي للخلية البكتيرية )ب( السالبة لصبغة الجرام
 

      Plasma membrane     الغشاء البالزمي  -2
والتركيةب   ،لنفاذيةة اختيةاري ا ونحية   عن غشاء رقيةق   ةهو عبار ان الغشاء البالزمي  

بحةةوالي  Lipidsولبيةةدات  proteins عةةن بروتينةةات ةميةةائي للغشةةاء يعةةرف بانةةه عبةةار يالك
علةى   Plasma membraneالبالزمةي   غشاء% على التوالي كذلو يحتوي ال01% و 01
 Unit% وينطبق عليه نموذج وحةده الغشةاء   0-1من الكربوهيدرات تتراوح بين  ةقليل ةنسب

membrane model بالزمةي للبكتريةا بعةدم    يب الجزياةي ويتميةز الغشةاء ال   كمن حيث التر
علةةى البروبةةان الحلقةةي  ةحاويةة ةباحمةةان دهنيةةوتعةةون  Sterols يرولتى السةةاحتوائةةه علةة

Cyclopropane     وقةةد تحةةدث تحةةورات فةةي الغشةةاء البالزمةةي تتولةةد منهةةا بعةةض التراكيةةب
 وهي: 

       Mesosomes    ةاالجسام الوسطي -أ
النهةةا تحتةوي علةةى   ةليةة بنةةاء الطاقة  عمفةةي  شةترك ت اصةةبعية عةةن تراكيةب  ةوهةي عبةار   

شةةةبه ت فلنهةةةادية وبةةةذلو سةةةالتلك ةرفسةةةفبالسلسةةةلة التنفسةةةية وال  ةاصةةةجميةةةع االنزيمةةةات الخ 
 .  ةفي الخاليا حقيقة النواة من حيث الوظيف ةالموجود Mitochondriaدريا نايتوكولما

  Chromatophorseب حامالت الصبا      
رام ة كةةة لصةةبغعةةن تراكيةةب صةةبغية يكثةةر وجودهةةا فةةي البكتريةةا الموجبةة    ةوهةةي عبةةار 

gram Positive bacteria  ايالكويةةةداتثبال ةوتحتةةةوي علةةةى تراكيةةةب تكةةةون شةةةبيه 
Thylakoids فةةةي البالسةةةتيدات  ةالموجةةةودPlastids ا تحتةةةوي علةةةى هةةةيةةةة حيةةةث انقالرا

بعمليةةةة البنةةةاء  ةوجميةةةع االنزيمةةةات الخاصةةة photosynthesisصةةةبغات البنةةةاء الضةةةوئي 
 الضوئي . 

 
 Nucleoid النووية            ةالمنطق -3

فةةةي  Scottered ةبغةةةالف وانمةةةا تكةةةون مبعثةةةر    ةغيةةةر محاطةةة  ةالنوويةةة ةان المةةةاد 
 ةحلقيةة مفةرد   ةالنوويةة مةن جزياة    ةمنه وتتلل  المةاد  ةمساحة كبير شغلوتالخلية سايتوبالزم 

( DNA) منقةةةةةةةةوه االوكسةةةةةةةةجين  رايبةةةةةةةةوزيالحةةةةةةةةامض النةةةةةةةةووي ال  مةةةةةةةةن ةوجةةةةةةةةدومز
Deoxyribonucleic acid  جزياةةة ويبلةةا طةةولDNA  ل جميةةع حمةةملةةم  وي 1حةةوالي

 3111-2111بالبكتريا والتةي يتةراوح عةددها     ةالخاص Genes (الجينات)العوامل الوراثية 



جين وكل جين مسؤول عن تكوين نون معين من البروتين وفي بعض االحيان يمكن ان تالحظ 
ون تكةة ةبسةةبب تضةةاعفها وفةةي هةةذه اللحظةة ةالواحةةدالبكتيريةةة فةةي الخليةةة  DNAجةةزياتين مةةن 
 . جنسيلالنقسام الال ةالبكتريا جاهز

 
 Ribosomesيبوسومات         االر -0

بشةكل غيةر منةتظم فةي سةايتوبالزم       ةمنتشةر  ةعةن تراكيةب صةغير    ةعبةار  اوتعرف بانهة  
تحت المجهر االلكتروني يصةل عةددها الةى حةوالي      تمةتظهرعلى شكل مناطق سوداء قا ةالخلي

عةةةن  ةميةةةائي عبةةةار يا الكوتركيبهةةة Ribosomesيبوسةةةومات اسةةةمى الروت ةجزياةةة 3111
توجةةةةد  .منةةةةاطق بنةةةةاء البةةةةروتين   تمثةةةةلبةةةةروتين وو RNAي زالحةةةةامض النةةةةووي الرايبةةةةو  

او  Polysomesمتعةةةةةةةدد الرايبوسةةةةةةةومات ب تعةةةةةةةرفاميع جةةةةةةةشةةةةةةةكل مبالرايبوسةةةةةةةومات 
Polyribosomes ورايبوسومات البكتريةا هةي    ةوكبير ةصغير ةتكون من وحدات ثانويتو

 . S 70من النون 
 
 Vacuole             ةالفجو -1

 Gasالغازيةة   ةبالحويصةل  تسةمى غازيةة   ةان بعض انوان البكتريا تحتوي علةى فجةو   
vesicle        ه الفجةوات حةوالي   ذهة  لوالتي تقوم بمسةاعدة البكتريةا علةى الطفةو فةي المةاء وتحتة

ل منهةا او قةد تصة    ةد واحةد جة فقةد تو  ةعددها في الخلية الواحةد يختل  % من حجم الخلية و01
اعةةدادها الةةى الماةةات وتةةتقلص هةةذه الفجةةوات عنةةد تعرضةةها الةةى ضةةغ  مفةةاج . ان التركيةةب         

 .رتوميننا 2عن بروتين بسمو  ةهو عبار ةلغالف الفجوات الغازييميائي الك
 
 Flagellaاالسواط     -0

نظةةرًا  ةعلةةى الحركةة ةالنةةواة ومنهةةا البكتريةةا لهةةا القةةدر  ةان العديةةد مةةن الكائنةةات البدائيةة 
وتكةةون االسةةواط فةةي البكتريةةا     Flagellumخةةاه يسةةمى السةةوط   ئهةةا علةةى تركيةةب   الحتوا

ميةائي للسةوط   يمةرات والتركيةب الك   بعةدة  ةاطةول مةن الخلية   حلزونية الشكل وتكةون الةى حةد مةا     
وتترتةةب بروتينةةات   Flagellinعةةن وحةةدات ثانويةةة تتكةةون مةةن بةةروتين الفالجلةةين        ةعبةةار

 ةالمكونة االمينية يث االحمان حبينها من  ما  فيبشكل حلزوني تختل  Flagellinالفالجلين 
كيلةو دالتةون    2,1اةي لبةروتين الفالجلةين يبلةا حةوالي      يلها من بكتريا الى اخةر  والةوزن الجز  

(KD واما الجزء القاعدي العريض من السوط )بالخطاف  يسمىHook ل مع الخطاف تصوي
يتكةون   .غةالف الخليةة   الةذي يةرب  السةوط مةع     Basal bodyالقاعةدي   سمتركيب يسمى الج

البكتريا الموجبة  فيرام وحلقتين كلصبغة  ةالقاعدي من اربع حلقات في البكتريا السالب جسمال
 .رام كلصبغة 

 
 رسم تخطيطي يوضح التركيب الدقيق للسوط البكتيري



 Capsule الحافظة   -7
البالزمةي   لتةي تنشةل مةن افةرازات الغشةاء     ارج خلويةة وا اكيةب الخة  الحافظة مةن التر تعد  

 ةة عن سكريات متعةدد ميائي عباريتركيبها الكو Slimy Layerلزجة  ةعن طبق ةوهي عبار
(polysaccharides)  على الظروف التةي تبقةى   وكمية قليلة من البروتين وكثافتها تعتمد

  -:واما وظيفة الحافظة فهيفيها البكتريا 
  Host cell defense mechanismمقاومة الجسم العائل  منيا تركحماية الب -1
 مركزًا للفضالت واالفرازات الخلوية . تعد  -2


