
 البكتريا فوق المملكة : 
 المملكة : البدائيات

 الطحالب الخضراء المزرقة
 ُتقسم الطحالب الخضراء المزرقة عادة الى خمسة رتب اساسية :

    Order: Chroococcalesرتبة الكروكوكالس   -1
  Order: Chamaesiphonalesرتبة كيموسيفونالس   -2
              Order: Pleurocapsalesرتبة بليروكابسيالس   -3
  Order: Hormogonalesرموجونالس      رتبة اله -4
  Order: Stigonemataleرتبة الستيجونيمالس       -5

                                                      
 Blue green algae  الطحالب الخضر المزرقة 

وتشبه البكتريا الى حدد   Cyanophyceaeيعود هذا النوع من الطحالب الى صنف  
ي تركيبها الخلوي حيث تفتقد للنواة الحقيقية. الغشاء البالزمدي لخليدة الطحالدب الخضدر     كبير ف

المزرقة قد يكون محاط بغالف يتكون من سكريات واحمدا  امينيدة ويتميدز الغشداء البالزمدي      
بافتقاره الى السدتيروتت ايضداو وعلدى الدرنم مدن ان معطدم الطحالدب فدي هدذه المجموعدة  ات           

نها تطهر في عدة الوان وهذا يرجع الى اختالف في نسبة وجود الصبغات لون اخضر مزرق فأ
والبلبدددددددددددروتين  Caroteneوالكددددددددددداروتين  Chlorophyll-Aمثدددددددددددي: الكلوروفيدددددددددددي 

Biliproteins      وترجددع تسددميتها لكددون اوع نددوع عددرف مددن هددذه المجموعددة كددان  و لددون
.  Photosynthesis اخضر مزرق وهذه الطحالب قادرة على القيام بعملية البناء الضوئي

او علدى   unicellularالخليدة   mتوجد الطحالب الخضدر المزرقدة باادكاع مختلفدة امدا وحيدد      
هيئدة تجمعددات ومسدتعمرات او خيددوط وويلدة ومددن مميزاتهددا اتخدرو هددو عددم احتوائهددا علددى      

 Photosyntheticعضدديات للحركددة وتتميددز باحتوائهددا علددى صددفائو البندداء الضددوئي        
Iamellae بحبيبددات صددبغية تسددمى حبيبددات الصددب      مغطدداةPhycobilosomes  ومددن

,  Oscillutoria  ِ,Anabenaالطحالددددب التددددي تقددددع مددددمن هددددذه المجموعددددة وحالددددب     
Nostoc  ,Ulothrix. 

 
 التركيب الدقيق لخلية الطحالب الخضر المزرقة

 



 اكتشاف المايكوبالزما
حينمدا تدم    وروكدس  العدالمين الفرنسديين نوكدارد   م بواسطة 8181اكتشفت هذه المجموعة عام 

،بالمااية حيث تم عزله وتنميتده   البليرونيمونياب مر   ات الجنب والرئة التعرف على مسب
 وساو كما كان يعتقد.على األوساط الغذائية ، وبذلك استبعد أن يكون المسبب فير

 

 المايكوبالزما تصنيف
BacteriaKingdom:  

MycoplasmatalesOrder:  
 RickettsiaceaeFamily:  
 

 المميزات
 .(تنمو على البيئات الصناعية )الفيروسات تتنمو -8
 امراما للنبات.تصيب اللحاء في النباتات المصابة فقط وتسبب  -2
 رامكسالبة لصبغة  -3
 التكاثر يتم بالتبرعم -4
 مقاومة للبنسلين وحساسة للتتراسيكلين ومشابهاته. -5

 
(مددايكروميتر 1.25-1.8قطرهدا بدين )  هدي اصدغر خاليدا الكائندات حجمداو حيدث يتدراو          

فهي اصغر من الخلية البكتيرية بحوالي الف مرة ومليون مرة اصغر من الخلية حقيقية الندواة  
كمددا انهددا فددي بعدد  اتحيددان تكددون اصددغر مددن بعدد  الفيروسددات الكبيددرة مثددي الفاجددات او            

ت وتطلدق  ويمكن لها ان تمدر مدن خدالع المرادحا     Bacteriophagesالملتهمات البكتيرية 
  ppLO (Peuropneumonia Like organismsعلدى المايكوبالزمدا ايضداو اسدم     

دهنددي وتتميددز باحتوائهددا علددى جزيئددة حلقيددة     –ويحدديط خليددة المايكوبالزمددا نددالف بروتينددي    
ورايبوسددومات وحبيبددات دهنيددة وبروتينيددة وت تحتددوي علددى        DNAمزدوجددة ومفددردة مددن   

تتكداثر مثدي البكتريدا وباسدتخدام اوسداط نذائيدة. كمدا        ويمكدن للمايكوبالزمدا ان    يات خلويدة عض
 انها تسبب عدداو من اتمرا  لالنسان وللحيوان.
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