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 تصنيف الكائنات الحية

لقػػػػد اهللػػػػؽ ا  مادػػػػكلئ اتػػػػكدات متكا ػػػػكت وفػػػػج  ػػػػي ترا ػػػػك ا ر ػػػػفج م ػػػػي الاػػػػم التوػػػػفط   ػػػػك 

مالتكا ػػػكت الوفػػػج تااهللكػػػج ا وػػػتكؿ ما لػػػماف و متا كف ػػػج الواػػػـم متا م ػػػج الاراتفػػػب متػػػف  ػػػفف 

الذي فاػف  ل ػك التكا كت الوفج أ ماع ال فتتف رؤفا ك إال  كسااداـ التاكهر لات فرهك إلئ الواـ 

توػػػػكهدا ك مفطهللػػػػؽ  هللػػػػئ هػػػػذا التكا ػػػػكت و التكا ػػػػكت الوفػػػػج التا رفػػػػج أم الد فقػػػػج مات ػػػػؿ هػػػػذا 

التكا كت الوفكة  ي أ سط صمرهك و ملت  ك أت ػر  وػكطًك مت  ػك تػك ف اتػي إلػئ  ػكلـ الوفػماف أم 

فػػزا  صػػككت إلػػئ  ػػكلـ ال  ػػكت ومت  ػػك تػػذلؾ تػػك ال فتتػػف ا ا ػػكرا  د ػػج   كاػػًك أم وفما ػػًك  سػػ ب ات

 اادهلله فااهللؼ  ف تؿ تف الوفماف مال  كت .

ماوارؾ التكا كت الوفج  فتك  ف  ك  اصكاص متتفزات اااهللؼ   ػك  ػف رفرهػك تػف التاهللم ػكت 

 ا ارى . 

 مفتتف اهللافص هذا الاصكاص مالتتفزات  كل قكط الاكلفج : 

كاف   ػػكرة  ػػف ادػػد الاهللفػػج هػػي الموػػدة الارتف فػػج مالمظفكفػػج لهللتػػكاف الوػػي لتػػف هػػذا التػػ -1

اهللفج ماودة  كاتج  ذاا ك و أـ  هللئ تسامى ا   كء تكل  كاكت الرا فج أـ  هللػئ تسػامى 

 ا ا زة ت ؿ الوفما كت الرا فج ماإل سكف . 

اارتػػب التكا ػػكت الوفػػج تػػف  كػػس   كصػػر الاتػػكد اقرف ػػًك و ملتػػف   سػػب تاككماػػج  كل ػػج  -2

ـ الػػػد فؽ ل ػػػذا الترت ػػػكت مالاػػػي الا ظػػػفـ مالادقفػػػد مااصػػػك  ك  كلوفػػػكة  ػػػكا   ػػػف الا ظػػػف
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أمد  ػػك الاػػكلؽ اهللػػت  دراػػه  ف ػػك مهػػذا هػػم السػػر  ػػي وفػػكة الػػذي لػػف فصػػؿ أوػػد إلػػئ 

 توؼ أ تك ه . 

اقػػػـم التكا ػػػكت الوفػػػج  ػػػكلا كس مالاػػػ كس ظػػػكهرة وفمفػػػج فػػػاـ تػػػف ا ل ػػػك إ اػػػكج الطك ػػػج  -3

 ال زتج لهللتوك ظج  هللئ الورارة مإلاتكـ الوفمفج التااهللكج . 

 ػػكت الوفػػج القػػدرة  هللػػئ ال تػػم و مال تػػم هػػم زفػػكدة رفػػر  تسػػفج  ػػي الواػػـ اتاهللػػؾ التكا -4

تصػػومب ركل ػػًك  زفػػكدة الواػػـ و مهػػم التوصػػهللج التما ػػج لدتهللفاػػي ال  ػػكء مال ػػدـ م ػػكدة 

 تك فتمف ال تم تصوم ًك  ا فر الوتؿ . 

اقػػػـم التكا ػػػكت الوفػػػج  دتهللفػػػج اإلاػػػراج م تهللفػػػج اإلاػػػراج هػػػي الػػػااهللص تػػػف الك ػػػ ت  -5

السػػػكتج ال كااػػػج تػػػف اكػػػك  ت الاوػػػمالت ال ذاافػػػج التااهللكػػػج إلػػػئ اػػػكرج تسػػػرح مالتػػػماد 

 الاكك  ت التفتموفمفج دااؿ اسـ التكاف الوي . 

 ػػػػػدرة التػػػػػكاف الوػػػػػي  هللػػػػػئ اإلوسػػػػػكس ماإلوسػػػػػكس وػػػػػدمر التػػػػػكاف الوػػػػػي  ػػػػػكلتؤ رات  -6

مالت   ػػكت التوفطػػج  ػػه مفصػػكوب هػػذا الدتهللفػػج  ػػدرة التػػكاف الوػػي  هللػػئ االسػػااك ج أم 

  هللئ هذا التؤ رات  تك فا كسب سهلل ًك أم إفاك ًك .  الرد

 درة التكاف الوي  هللئ الاتفؼ تع ال فاج التوفطج الاػي فماػد  ف ػك لتػي فوقػؽ أ صػئ  -7

تكػػػػكءة لا ػػػػكدؿ التػػػػكدة مالطك ػػػػج  ف ػػػػه م ف  ػػػػك و مفػػػػاـ الاتفػػػػؼ  ماسػػػػطج ا ففػػػػر الارتفػػػػب 

 الاكراي أم الدااهللي أم ا فر  ي السهللمؾ . 
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 هللئ الاتك ر ماترار الذات  وفػث فسػاطفع إ اػكج أ ػراد ادفػدة اوتػؿ  درة التكاف الوي  -8

 رد ماود ت ؿ تك فودث أ  ػكء  الدتهللفجصككت تتفزة لهلل مع   دؼ ال قكء وم د فقـم   ذا 

ا قسػػػكـ اهللفػػػج ال تارفػػػك و متػػػك فوػػػدث   ػػػد اازاػػػج ال  كاػػػكت مالوفما ػػػكت الػػػد فك اتػػػك ر ال 

ؿ  ػػردفف ذتػػر مأ  ػػئ مفػػاـ  كاوػػكد توػػف  ا سػػي م ػػد فػػاـ الاتػػك ر ماتػػرار الػػذات تػػف   ػػ

 مف ػػج لاتػػمفف ال  وػػج  مف ػػج تاصػػ ج مهػػي  أ  ػػميذتػػري وفػػماف ت ػػمي تػػع توػػف  

 افج لكرد ادفد . دال 

  ؿ اتاوكؼ التكا كت الوفج الد فقج تكف الاص فؼ التداتد هم الذي اتاوكه الدكلـ لف فػه وفػث 

( م  ػد  Specie( ماسػـ ال ػمع )  Genusتكف فاألؼ االسـ الدهللتي تف  ستفف اسـ الا س ) 

الادػػػرؼ  هللػػػئ التكا ػػػكت الد فقػػػج وػػػكمؿ الدهللتػػػكء اصػػػ فك ك ملتػػػ  ـ لػػػـ فسػػػاطفدما أف فتفػػػزما  ف ػػػك 

سػػمى أ  ػػك تكا ػػكت صػػ فرة الواػػـ مواػػئ   ػػدتك أطهللقػػت الاسػػتفج  هللف ػػك مسػػتفت تػػكاف د فػػؽ ) 

microbe ج ملػـ فتػف ه ػكؾ ( لـ فتف هذا الادرفؼ فوتؿ  ي ت تم ه سمى أ  ك تكا كت د فق

 اصمر  ف تفكفج اص فك ك م ي صؼ أم تاتم ج ساا ع . 

تػػػػكف اال اقػػػػكد السػػػػكاد أف تػػػػؿ التكا ػػػػكت الوفػػػػج اا ػػػػع إلػػػػئ تاتػػػػم افف رافسػػػػفافف مهتػػػػك تتهللتػػػػج 

 ال  كاكت متتهللتج الوفما كت مهكاكف التتهللتاكف ااتفزاف  ف  د  تك   دض الصككت ت  ك : 
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 لتتهللتاي ال  كاكت مالوفما كت ( :  دض الصككت التتفزة1ادمؿ )

 الحيوانات  النباتات الصفة

رفرفج الا ذفج اداتد  هللئ  ذاافج الا ذفج  مافًك  الا ذفج 

 تماد   مفج اكهزة 

 تاورتج  رفر تاورتج الورتج 

 ت هللؽ تكامح الاتك ر 

 ال هللفتمافف  ال وكء التازمف ال ذااي الرافسي

 رفر تمامد  تمامد  الادار الاهللمي 

إف أملػئ توػكمالت الاصػ فؼ تك ػت تػف   ػؿ الدػكلـ  ػكف لم   ػمؾ الػذي  ػكـ  كتاوػكؼ التكا ػكت 

مف تف اهللفج ماوػدة مأاػرى تادػددة الا فػك مأاػذ فتفػز تالد فقج مرست ك مالوظ مامد تكا كت اا

 ترمي ( .  – ف مي  – فف التكا كت مذلؾ تف وفث الوتؿ )   مي 

ف ج  كل  كاػكت تػع التتهللتػج ال  كافػج ت ػؿ ا وػ فكت مالكطػمر مهتذا صػ كت التكا ػكت الد فقػج الوػ 

  ف تك م دت ا ملفكت الوفما فج  تف التتهللتج الوفما فج . 

ملتػػػف ه ػػػػكؾ  دػػػض التكا ػػػػكت الد فقػػػج الاػػػػي ال اط ػػػؽ  هللف ػػػػك اتفػػػع تماصػػػػككت التتهللتػػػج ال ػػػػي 

 ػػك رفرفػػج ت م ػػدمهك  ػػي التتهللتػػج ال  كافػػج ملت كم ػػدت  ػػت  ك ت ػػؿ الكطػػمر و  ػػكلكطمر تكا ػػ
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الا ذفػػج   ػػي اا ػػذى  هللػػئ تػػكدة   ػػمفج اػػكهزة و مهػػي ال ااوػػرؾ   ػػي لفسػػت وفما ػػكت مهػػي 

 ػػػي الووػػرات مال فػػػر تماػػمدة  ػػي ال  كاػػػكت مهػػي ااػػػزف اواػػمي  هللػػئ تػػػكدة التفاػػفف التماػػمدة 

 ال هللفتمافف  هللئ  تس ال  كاكت الاي اازف ال وكء . 

 كو فف  ي اص فؼ التكا كت الد فقػج ل ػذا ى إلئ مامد صدم كت وقفقفج امااه ال\هذا ا تر أد

اصػػػ فؼ لهللتكا ػػػكت الد فقػػػج  م ػػػع  1866السػػػ ب  ػػػكـ  كوػػػث ألتػػػك ي ماسػػػته هكفتػػػؿ  ػػػي  ػػػكـ 

هػػػػذا التكا ػػػػكت  ػػػػي تتهللتػػػػج تسػػػػاقهللج  ػػػػف تتهللتػػػػج ال  كاػػػػكت التتاوػػػػكج  ػػػػي زتك ػػػػه وفػػػػث م ػػػػع 

كا ػكت الد فقػج ) التكا ػكت ا ملفػج ( مالاػي ا ػت ت تػؿ الت  ( Protista )مالوفما ػكت مسػتكهك 

 التتاوكج  ي  صرا . 

اراػػ ط اطػػمر الاصػػ فؼ تػػع اطػػمر اق فػػكت الاتففػػز  ػػفف التكا ػػكت الد فقػػج  تك ػػت تهللتػػك اطػػمرت 

 ة لهللتكا كت الد فقج . \ي\الاق فكف ظ رت اص فككت د

متك ت  دافج  مرة الاص فؼ تع هكفتؿ مارا ؽ اطػمر اصػ فؼ التكا ػكت الد فقػج تػع اطػمر  هللػـ 

قػػج مذلػػؾ   ػػدتك  ػػكـ الدػػكلـ وػػرمفدر مهػػم أمؿ تػػف اسػػاادـ وػػراا  ال طكطػػك لػػزرع ا وفػػكء الد ف

ال تارفػػك  ػػـ اسػػاادتت التػػماد الط فدفػػج توػػراا  التهللكػػمؼ مرفرهػػك  ػػي  تهللفػػكت الػػزرع و  ػػـ  ػػكـ 

الدػػػكلـ رم ػػػػرت تػػػمخ تػػػػع  هللتػػػكء   هللػػػػه  هللػػػئ ا تفػػػػج ال تارفػػػك  هللػػػػئ  فاػػػج صػػػػهلل ج   ػػػدتك اتاوػػػػؼ 

 رفك  ي التا ر ما تفا ك مدراسا ك . الاف افف وفث أتتف واز ال تا

 اطػػمفر ا ط ػػكؽ  ػػي التا ػػر  1877ارا ػػؽ هػػذا تػػع  فػػكـ  كوػػث إفطػػكلي اسػػته  اػػري  ػػي  ػػكـ 

مالتسػػػتكة  أط ػػػكؽ  اػػػري  سػػػ ج لهللدػػػكلـ الػػػذي اتاوػػػك ك وفػػػث أصػػػ    كإلتتػػػكف الوصػػػمؿ  هللػػػئ 
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رت  تػرة الاصػ فؼ التكا كت الد فقج ما تفا ك  ي التا ر  ي هذا ا ط كؽ مدراسا ك مهتذا اطػم 

 تع دامؿ هذا الاق فكت الادفدة . 

م دد ذلؾ اتاوؼ هفسه مهي ماودة تف الدكتهللفف ) زماج أود ط  ه ( اتاوكت ا رػكر ت فاػج 

 رذاافج صهلل ج وفث أتتف واز ال تارفك  ي التا ر ما تفا ك مدراسا ك . 

 اتػػػكد  هللػػػئ مهتػػػذا ظ ػػػرت ت ػػػكدئ ادفػػػدة  ػػػي  هللػػػـ الاصػػػ فؼ مهػػػم الاصػػػ فؼ الوػػػتهللي أي اال

 الصككت التمر ملمافج  ي الاتففز  فف التكا كت الد فقج . 

ا ارف الاطمر  ي  دافج القرف الدورفف تع  فكـ  دة توكمالت لهللاتفز  ػفف التكا ػكت الد فقػج م ػد 

 ػػكـ   ػػك  ػػكو مف تااهللكػػمف تػػف تػػؿ أ وػػكء الدػػكلـ م ػػكتما  م ػػع اصػػك فؼ تااهللكػػج مأوػػ ر هػػذا 

مالػذي م ػده  كوػث أترفتػي  1923لاص فؼ ال تارفك  ي  كـ  Bergeyالاصك فؼ هم دلفؿ 

اسػػته  متك ػػكف وفػػث  ػػكـ  اتػػع تػػؿ الاصػػك فؼ مم ػػد ك  ػػي تاػػكب سػػتكا دلفػػؿ  فراػػي لاودفػػد 

 ال تارفك . 

ترادًك  كلتفػًك مهػم الموفػد الػذي فسػاادـ  1923أص   تاكب دلفؿ  فراي الذي ط ع  ي  كـ 

كب  ػدة ط دػكت ماوػمؿ تػف تاػكب إلػئ تمسػم ج  هللتفػج  كلتفًك  ي اتففز ال تارفػك إذ ط ػع التاػ

فقـم  هللئ اورفرهك تاكت ال كو فف  ي تااهللؼ دمؿ الدكلـ  قد مصهللت ط دكت هػذا التاػكب إلػئ 

صػدر الاػزء ا مؿ تػف الط دػج ا افػرة ما فػر اسػته تػف دلفػؿ  2111ط دكت وم ي  ػكـ  11

 هللػئ تػؿ التكا ػكت  داافػج ال ػمى  لاودفد ال تارفك إلئ دلفػؿ  فراػي لاصػ فؼ ال تارفػك مهػم فوػتؿ

 التمصم ج  ي الدكلـ . 



7 

 

تػػػػع اطػػػػمر ا دمات وفػػػػث أصػػػػ    كإلتتػػػػكف  ػػػػي م ػػػػت الوػػػػؽ أف  ػػػػدرس  اطػػػػمر الاصػػػػ فؼ 

الكفزفملمافج ل ذا التكا كت مالتسػتكة  كلتكا ػكت الد فقػج م زل ػك  ػي التا ػر مدراسػج الاصكاص 

طػػػمر تػػػكف ال  ػػػد تػػػف دراسػػػجى الارتفػػػب اماصػػػ ك الكفزفكافػػػج مالتفتفكافػػػج مالوفمفػػػج م دػػػد هػػػذا ال

الػػدااهللي لهللتكا ػػكت الوفػػج م  ػػدتك درسػػما الاػػماص الكفزفكافػػج مالارتفػػب الػػدااهللي ل ػػذا التكا ػػكت 

 الوظما ااا  كت امهرفج أي أص    كإلتتكف أف  تفز  فف تاتم افف تف التكا كت : 

 الكائنات الحقيقية النوى :  -1

( ماوػكط هػذا ال ػماة  DNAزمف المرا ي لهللاهللفج ) م ف ك اوامي الاهللفج  هللئ  ماة ا ـ التا

  وكء اكص فتفزهك  ف  قفج أاػزاء الاهللفػج مهػم ال وػكء ال ػممي ت ػؿ هػذا الصػككت  اػدهك 

 تمامدة   د ال  كاكت مالوفما كت م دض التكا كت الد فقج . 

 الكائنات البدائية النوى :  -2

الاهللفػج ملت  ػك رفػر توكطػج  ف ػك تماػمد  ػتف  DNA ف تكا كت ال ػماة أم الػػ هي   كرة 

  وكء  ممي ما ـ هذا التاتم ػج ال تارفػك م دػض ا وػ فكت ماكصػج ا وػ فكت الا ػراء 

 التزر ج . 

 مهذا الكرؽ  فف هذا التكا كت ) مامد روكء  ممي م دـ مامد روكء  ممي ( . 

 فدتس ت ففف االاا  كت ا ارى . 
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ف قهللػمف التكا ػكت الد فقػج إلػئ اصػ فؼ  1932إف هذا الاتففػز ادػؿ الدهللتػكء مذلػؾ  ػي  ػكـ 

 ادفد ا اتد  هللئ اص فؼ هكفتؿ وفث م دت التكا كت الد فقج  ي تاتم افف : 

1- Protista : مهي ا ـ الكطمر ما ملفكت الوفما فج ما و فكت .  راقية 

2-  Protista : ) مهي ا ـ ال تارفك متك فا د ك تف تكا كت  داافج ال مى  دنيا ) بدائية 

ي اآلم ػػػػػج ا افػػػػػرة اق فػػػػػكت ادفػػػػػدة مهػػػػػي التا ػػػػػر اإللتارم ػػػػػي مذلػػػػػؾ  ػػػػػي وػػػػػمالي اتاوػػػػػكت  ػػػػػ

 51الاتسػػف فكت تػػف القػػرف التك ػػي مأتتػػف تػػف ا لػػه ات فػػر ا وػػفكء  د ػػج  كلفػػج  ت ػػر تػػف 

ألػػػؼ تػػػرة هػػػذا أدى لقفػػػكـ ال كوػػػث الت ػػػدي تػػػمراي  م ػػػع اصػػػ فؼ  هللػػػئ التا ػػػر اإللتارم ػػػي 

 تكا كت الوفج إلئ تتهللتافف : مالتفتفكء الوفمفج م هللئ أسكسه  ستت ال

 Procaryotaeمممكة الكائنات البدائية النوى :  -1

ما ػػػـ هػػػذا التتهللتػػػج ال تارفػػػك الوقفقػػػج مال تارفػػػك الزر ػػػكء ) ا وػػػ فكت الا ػػػراء التزر ػػػج ( 

 لهللتكا كت الد فقج ا ارى . م تت ال تارفك الرا فج مالرفتاسفك مالتفتم  زتك  كإل ك ج 

  Eucaryotaeمممكة حقيقيات النوى  -2

ما ػػـ هػػذا التتهللتػػج اإل سػػكف مال  ػػكت مالوفػػماف ما مالػػي الوفما فػػج  كإل ػػك ج لهللكطػػمر متػػك 

 فزاؿ فداتدا  دض الدهللتكء  هللئ هذا الاص فؼ  ي لدكلـ . 

اطػػػمرت الدراسػػػكت الدهللتفػػػج  دػػػد ذلػػػؾ مأداهللػػػت طرااػػػؽ أاػػػرى ادفػػػدة لهللاتففػػػز  ػػػفف التكا ػػػكت 

راسػػػكت الاصػػػ فكفج م ػػػد تػػػكف هػػػذا الاطػػػمر  هللػػػئ فػػػد الوفػػػج مالاػػػي اداتػػػد  هللػػػئ الاقػػػدـ  ػػػي الد
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ـ تتػػػك د د ػػػـ إلػػػئ م ػػػع اصػػػ فؼ  1978ال كو ػػػج مفاتػػػكر مال كوػػػث تػػػكرافهللفمس  ػػػي  ػػػكـ 

ادفد لهللتكا كت الد فقج وفث  كتما  ر ع تسامى الاص فؼ تف تسامى تتهللتػج إلػ ى تسػامى 

    مؽ تتهللتج مم دما التكا كت الوفج تهلل ك  ي  مؽ التتهللتافف الاكلفافف :

   Procaryotaeفوق مممكة بدائية النوى :  -1

ما ػػػـ هػػػذا التتهللتػػػج التكا ػػػكت  Moneraمهػػػي اواػػػمي  هللػػػئ تتهللتػػػج ماوػػػدة اسػػػتئ تتهللتػػػج 

أوكدفػػػج الاهللفػػػج أي ال تارفػػػك متػػػك وػػػك   ك مت  ػػػك ال تارفػػػك الوقفقفػػػج مال تارفػػػك الرا فػػػج مال تارفػػػك 

 الزر كء مالرفتاسفك . 

 Eucaryotaeفوق مممكة حقيقيات النوى :  -2

 م تت أر دج تتكلؾ مهي : 

: ما ـ ا ملفكت الوفما فج م دض أ ماع ال  كاكت مالكطرفكت ا ملفػج  Protistaتتهللتج  -

 ) الد فك . 

 تتهللتج الكطمر .  -

 تتهللتج ال  كاكت .  -

 تتهللتج الوفما كت .  -

 مال فزاؿ هذا الاص فؼ تا دًك تف   ؿ الدهللتكء وائ اآلف . 
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 ػدءًا تػف هكفتػؿ مواػئ تػكروفهللفمس ااهللصػت تػف  تػرة ملتف تؿ هذا الاصك فؼ الاػي م ػدت 

 التكا كت الد فقج اا ع إتك لهللتهللتج ال  كاكت أم لهللتهللتج الوفما فج . 

التاوػك  ج وػتهللفًك مذلػػؾ   ػدتك اتاوػػكت  التكا ػػكت دػد ذلػؾ اػػكءت اق فػكت ادفػدة اسػػت   اتففػز 

ماطسػػمف مترفػػؾ م ػػكؿ تتاوػػكمهك الدكلتػػكف  1954مذلػػؾ  ػػي  ػػكـ  DNAال  فػػج الوهللزم فػػج لهللػػػ 

ادتفؽ الدراسج أت ر م كلاكلي اسػاادتت  ـ إف هذا االتاوكؼ أدى إلئ 1956اكازة  م ؿ  كـ 

  ي الاص فؼ .  DNAتدهللمتكت الػ 

ـ ماػمد تكا ػكت  داافػج ال ػماة ملت  ػك 1977 ػي  ػكـ  Woese , foxاتاوؼ  كو كف أترفتفكف 

ارفػػك التدرم ػػج  ػػي ذلػػؾ الػػزتف   ػػدهك تااهللػػؼ  ػػف اتفػػع أ ػػماع ال ت DNAلفسػػت  تارفػػك  كلػػػ 

 bacteriaالاي ادد تػف أ ػدـ التمر ػكت لػذلؾ سػتمهك  DNAوفث أف  ف ك  دض تمر كت الػ 

Archaea  تهللتػػػج  (Archaea دافػػػؽ م كلاػػػكلي فصػػػ   اسػػػت ك ال تارفػػػك لاد ػػػي ا وكػػػمري أم ا

لتكا ػكت تػف مهي تك ازاؿ  فد الدراسج  س ب   فا ك ال رف ج مهي اااهللؼ  ف  قفػج اا وكمرفج ( 

 RNAمهػػػػم  RNAم ػػػػد اػػػػـ الارتفػػػػز  هللػػػػئ دراسػػػػج اػػػػزء تػػػػف الػػػػػ  RNAم  DNAوفػػػػث الػػػػػ 

 RNAتػػف  16 ) الموػػدة      Rrna   16s  16SrRNAماكصػػج الموػػدة الرف ػػمزمتي 

( مالتػمرث الػذي فوػكر  S16) الموػدة )  RNArالرف مزمتي (  د مادا أف هذا الازء تػف الػػ 

 هذا الرف مزـم . 

تػػأداة لاصػػ فؼ  اااػػذتكا    ػػه هػػم  ك ػػت   ػػد تدظػػـ التكا ػػكت التاقكر ػػج لػػذلؾ مال ػػرمافف ال ػػ

 التكا كت الوفج ماكصج ال تارفك . 



11 

 

 ػػي  woeseآاػػرفف متػػ  ـ تػػع  هللتػػكء  FOXاسػػاادـ هػػذا اآللفػػج تػػع ال تارفػػك ا وكمرفػػج د ػػع 

إلػئ إلئ م ع اص فؼ ادفد لهللتكا كت الوفج و وفث  كتما  اقسفـ التكا كت الوفػج  1981 كـ 

  مؽ تتهللتافف : 

 فوق مممكة بدائية النوى : ووضعوا فيها ثالث ممالك :  -1

  . تتهللتج ال تارفك الوقفقفجEubacteria   

   . تتهللتج ال تارفك ا وكمرفجArchaea bacyeria 

   . تتهللتج ال تارفك الزر كءCyanobateria 

 فوق مممكة حقيقيات النوى :  -2

 كت مالوفما كت . موتهللت  هللئ تتهللتج الكطمر متتهللتاي ال  كا

الاطػػػمر ال وػػػؽ الػػػذي وػػػدث  ػػػي تاػػػكؿ اصػػػ فؼ التكا ػػػكت الوفػػػج متدر ا ػػػك هػػػم اتاوػػػكؼ 

إلػئ  ما ػدهك ا سكسػفج أي تدر ػج  RNA , DNAتم ػمع سهللسػهللج ا وتػكض ال ممفػج الػػ 

متدر ػػج ارتف  ػػك وسػػب تػػف وفػػث القما ػػد اآلزمافػػج  RNA , DNAارتفػػب سهللسػػهللج الػػػ 

 تؿ تمرث . اسهللسؿ القما د اآلزمافج  هللئ 

اطمر  هللـ التت فػمار اطػمرًا تكسػوًك متػع اطػمر مسػكاؿ  هللػـ الاقك ػج الوفمفػج اػـ الػدامؿ  ػي 

 صػػر ادفػػػد تػػف الدهللػػػـ وفػػػث أصػػ    كإلتتػػػكف أ  صػػؿ إلػػػئ تروهللػػػج تػػف الاصػػػ فؼ ااتفػػػز 

مأتتػػف الاتففػػز  ػػفف  وػػرات الت فػػفف  DNAأي ارتفػػب الػػػ  كلد ػػج  هللػػئ تسػػامى الاػػزيء 
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لتماػػمدة   ػػد تااهللػػؼ التكا ػػكت  أصػػ   لتػػؿ اػػفف اسهللسػػؿ لهللقما ػػد تػػف القما ػػد اآلزمافػػج ا

اآلزمافػػػج توكػػػمظ ي تػػػك فدػػػرؼ  قما ػػػد ال فك ػػػكت التوكمظػػػج  ػػػي التت فػػػمار ) أت ػػػر  ك ػػػدة 

 ػػػػي المالفػػػػكت التاوػػػػدة ا ترفتفػػػػج ( م هللػػػػئ هػػػػذا ا سػػػػكس داهلل ػػػػك  ػػػػي  NBC فك ػػػػكت هػػػػي 

 1991 ػي  ػكـ  woeseفتػي الاص فؼ ا افر لهللتكا كت الوفج الذي  ػكـ  ػه ال كوػث ا تر 

 مالاي تك زالت  ظرفاه ااطمر وائ اآلف . 

متػف اػ ؿ هػذا الاصػ فؼ الادفػد لهللتكا ػكت الوفػج اػـ الق ػكء  هللػئ تػؿ الاصػك فؼ القدفتػج 

ل كء تك ـم  مؽ التتكلؾ .   ما 

م هللتػػػػكء آاػػػػرمف  م ػػػػع وػػػػارة اسػػػػتئ  وػػػػارة الوفػػػػكة وفػػػػث أف تػػػػؿ  woese ػػػػكـ الدػػػػكلـ 

هللػػئ التكا ػػكت الد فقػػج مهػػذا الوػػارة رفػػر تدرم ػػج ا صػػؿ أي أ ػػه التكا ػػكت الوفػػج تمز ػػج  

لػػػفس ل ػػػك اػػػذر مذلػػػؾ  ف ا صػػػؿ ل ػػػك أي التػػػكاف ) الاػػػد ا مؿ ( الػػػذي  ػػػدأت ت ػػػه هػػػذا 

ا صػػػػؿ الػػػذي اطػػػمرت ت ػػػػه واػػػئ اآلف  التكا ػػػكت رفػػػر تدػػػرمؼ  ف الدهللتػػػػكء لػػػـ فتاوػػػكما

 ػكت الد فقػج ماآلف ااطػمر وػارة التكا كت الوفج و ماال اقػكد أف هػذا الوػارة اتفػز تػؿ التكا

الوفػػكة مذلػػؾ تهللتػػك سهللسػػؿ تػػكاف ادفػػد  ػػـ اطػػمرت هػػذا الوػػارة واػػئ أف هػػذا الاطػػمر مصػػؿ 

 إلئ اإل سكف . 

 مسكر الدهللتكء  هللئ هذا ال وم ماتاوكما التكا كت الاي ظ رت   ؿ اإل سكف  آتكؿ سوفقج 

ا التهللتػج اد ػي مهػذ Domainالتكا كت الوفج  تف اص فؼ ادفد ستكا الػػ woeseم ع 

 اإلت راطمرفج أم السهللط ج أم التفداف أم الوقؿ . 
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   ث دمتف كت مهي :  ئم سـ التكا كت الوفج إل

1-Domain Bacteria : ) سمطنة البكتريا ( 

ود ج  ي الم ت الوك ػر مذلػؾ وسػب ط دػج  فراػي ا افػرة مم ػؽ رأي  23مهي ا ـ 

كلي  إف هذا السػهللط ج ا ػـ اتفػع ما دي تاكب  فراي  إف تؿ ود ج ات ؿ تتهللتج م كلا

ماػػػرؾ  Eu قػػػكـ  وػػػذؼ  Eu bacteriaأ ػػماع ال تارفػػػك و   ػػػي اوػػػتؿ تػػػؿ التكا ػػػكت الػػػػ 

bacteria   . 

2-Domain Archaea  ) سمطنة اآلركيا ( : 

م ػكـ  وػذؼ  Archaea Bacteriaموػتهللت تػؿ التكا ػكت الد فقػج التدرم ػج سػك قًك  كسػـ 

ماهللط  ف  ك م فف ال تارفػك  هللػئ ال ػكو فف مالطهلل ػج لتي ال فودث الا كس  Bacteriaتهللتج 

 الدارسفف . 

3- Domain Eucarya النوى (  : ) سمطنة حقيقيات 

 فما كت مالكطمر ما ملفكت . مهي وتهللت ال  كاكت مالو

إف هذا الاص فؼ هم الاص فؼ الذي اداتد  هللفه الهللا ج الدكلتفج لهللاصػ فؼ مآاػر اصػ فؼ 

 ـ . 2115صكدر    ك  كـ 

 الاص فؼ ف فف أف التكا كت اطمرت م ؽ الاسهللسؿ الاكلي : هذا 

 .   Eucarya، ثم الـ  Archaeaثم الـ  Bacteriaالـ 
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Domain  Archaea 

مهػي اد ػي  phylumفواتؿ هذا الدمتفف وسب دلفؿ  فراي  هللئ ترا ج اصػ فكفج سػتمهك 

 أي التتهللتػػػج مفوػػػاتؿ  phylum = Kingdomالوػػػد ج ملتػػػف الدهللتػػػكء فقملػػػمف أف  

Domain  Archaea  ـ (  هللػػئ تتهللتاػػفف 2114 فراػػي ) ط دػػج تػػكفم و  وسػػب دلفػػؿ

  مهتك :

1-phylum Crenarchaeota  

2-phylum Euryarchaeota  

تدظـ التكا كت الاي اداؿ  تف دمتفف اآلرتفك هػي تكا ػكت وفػج د فقػج موفػدة الاهللفػج م داافػج 

ك مال فماػد  ف ػك صػك دكت ا ػراء ال مى مال اواػمي  هللػئ  ػمة تتفػزة مال اواػمي  هللػئ تفاكتم ػدرف

 ت ؿ ال تارفك . 

فداقد الدهللتكء أف اآلرتفك تف أ دـ التكا كت  هللئ الترة ا ر فج  د دتك  طهللع  هللئ وارة الوفكة 

رفر التاذرة   وظ أف اآلرتفك اقع  ي أسكؿ الوارة  ي  ػدء اطمهػك م كلاػكلي    ػكؾ تاتم ػج 

 هك . تف هذا التكا كت  دفتج ادًا مااتفز  ف رفر 

 م ػػًك  ػػي تدظت ػػػك تكا ػػكت ادػػػفش  ػػي ظػػػرمؼ  251مواػػئ اآلف ال فدػػرؼ تػػػف اآلرتفػػك سػػػمى 

تهللموػج وػدفدة  – هللمفػج وػدفدة اػدًا  –ركفج  ي الاطرؼ ) وػرارة تراكدػج اػدًا أم ت اك ػج اػدًا 

وتم ج ودفدة ادًا ( ال فتتف لهللتكا ػكت الد فقػج ا اػرى الدػفش  ف ػك تك ػدا القهللفػؿ تػف  –ادًا 

 .  Domain  Archaeaالاي اا ع لػ ال تارفك 
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- phylum Crenarchaeota    : 

الف  مع أم ال ار لذلؾ استئ هذا التتهللتج  تتهللتػج اآلرتفػك الف  م فػج مهػي  Crenاد ي تهللتج 

اػػػ س متدظت ػػػك ادػػػفش  ػػػي ظػػػرمؼ  21راػػػب ما ػػػـ  ػػػي الم ػػػت الوك ػػػر  4ااتػػػمف تػػػف 

ف ػك سػمى  دػض أ ػماع ال تارفػك ركفج  كلاطرؼ ال اسػاطفع التكا ػكت الوفػج ا اػرى الدػفش  

 . Domain  Archaeaالاي اا ع لػ 

 ت  ػػك تػػك فدػػفش  ػػي ظػػرمؼ دراػػكت الوػػرارة التكرطػػج مالاػػي ازفػػد  ف ػػك دراػػج الوػػرارة  ػػف 

ـ1  هللتػػػًك أف دراػػػج الوػػػرارة الت كلفػػػج 96  ػػػي ادػػػفش ما تػػػم مااتػػػك ر  ػػػي دراػػػج وػػػرارة  1111

مت  ػػػك تػػػك فدػػػفش  ػػػي دراػػػج وػػػرارة  ـ1 91ـ1 ماتػػػمت  ػػػي دراػػػج وػػػرارة أ ػػػؿ تػػػف 116ل تمهػػػك 

ـ1 م ػػد لموظػػت هػػذا التكا ػػكت  ػػي الت ك ػػذ السػػكا ج اوػػت  121الاػػي اصػػؿ إلػػئ ا اػػمرراؼ 

ـ1  111إلئ أت ػر تػف  سط  التوفط متذلؾ  ي تملدات الطك ج الاي اصؿ دراج ورارا ك 

ملموظػػت أف ػػًك  ػػي ال ػػراتفف الوفػػج مت  ػػك تػػك فدػػفش  ػػي ظػػرمؼ دراػػكت ال ػػرمدة التكرطػػج 

م ػػػد لموظػػػت أسكسػػػًك  ػػػي القط ػػػفف م دػػػض ال ػػػرادات ذات الوػػػرارة الت اك ػػػج الاػػػي اوكػػػظ 

ـ1 متدظت ػك فقػـم  أتسػدة الودفػد أم إراػكع الودفػد 61ا رذفج   ي ادفش  ي دراػج وػرارة 

 مالت رفت مذلؾ لهللوصمؿ  هللئ الطك ج . 

- phylum Euryarchaeota  
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تػػج  تتهللتػػج اآلرتفػػك الماسػػدج أم اد ػػي ماسػػع أم  ػػرفض لػػذلؾ اسػػتئ هػػذا التتهلل Euryتهللتػػج 

ا سػػًك م ػػي تدظت ػػك تكا ػػكت  52راػػب مفماػػد  ف ػػك وػػمالي  8الدرف ػػج مهػػي اوػػمي  هللػػئ 

 ادفش  ي ظرمؼ تكرطج مهذا الراب هي : 

1-Class Halobactria  . ) رتبة اآلركيا المحبة لممموحة المفرطة ( : 

آاػػر  كلوػػد ا د ػػئ  ادػػفش  ػػي ظػػرمؼ تهللموػػج تكرطػػج ال فسػػاطفع أف فدػػفش  ف ػػك أي تػػكاف

% مهػػم تػػك فتفػػت أي تػػكاف وػػي آاػػر فم ػػع  فػػه 9تػػف التهللموػػج الاػػي ادػػفش  ف ػػك وػػمالي 

% مهػي دراػج تراكدػج  وفػث أف أي 32-29 هللتًك أف الارتفز ا ت ؿ تف التهللموج ل ك هم 

اهللفػػػج لػػػم م ػػػدت  ػػػي هػػػذا الارتفػػػز لقاهلل ػػػك م ػػػد لموظػػػت هػػػذا التكا ػػػكت  ػػػي ال وػػػر التفػػػت 

لتتهللوػػج التوكمظػػج تك سػػتكؾ مرفرهػػك و تتػػك فتت  ػػك اوتػػؿ ظػػرمؼ اكصػػج م ػػي أ رذفػػج ا

 أارى تكلوتم ج التاطر ج . 

   المجموعة المنتجة لمميتان : وهي تقع في عدة رتب منها : -2

 Class Methanobacteria   .) را ج آرتفك التفاك م تارفك ( 

Class Methanococci  . ) راج آرتفك التتمرات التفاك فج ( 

التفاػػكف ت ػػكا   ػػك مزي السػػاق ب ا رذفػػج   ػػذا التكا ػػكت أسكسػػًك ا ػػا   ـ  ػػإط ؽ مهػػي اقػػم 

م ػػػد لموظػػػت ه ػػػذ التكا ػػػكت  ػػػي  o2 , CO2التفاػػكف تػػػف الترت ػػػكت ال   ػػػمفج ت ػػػؿ 

الرسم فكت مالتسا قدكت مالس اكت التهللوفج م ي وقمؿ ا رز م ي تفكا التاػكري ملموظػت 
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  قػػػػكر ما ر ػػػػكـ مرفرهػػػػك م ػػػػي التصػػػػراف ا  ػػػػمر أف ػػػًك  ػػػػي تدػػػػدة الوفما ػػػػكت التااهللكػػػػج تك

 لهللافمؿ ما را ب م ي ا تدكء ال هللفظج لإل سكف مأتدكء  دض الوورات . 

3- Class Thermoplasmata  : ) رتبة البالزما المحبة لمحرارة المفرطة ( 

لػػفس ل ػػذا التكا ػػكت اػػدار اهللػػمي   ػػي   ػػكرة  ػػف هفػػملئ أم   زتػػك م ػػكلررـ تػػف ذلػػؾ   ػػي 

 Phؿ دراكت الورارة التكرطج و الدراسكت اقمؿ  أف دراج الوتم ج ال زتج ل تمهػك ااوت

م ػد  Ph =2ط وتم ػج ػتؿ ت ػكلي  ػي مسػػأي أ ػؿ تػف الماوػد تتػك أ  ػك ا تػم  وػ 0.7 =

مادت هذا التكا كت  ي الت ك ذ الت رفافج  ي  دض ال راتفف التمامدة  ي الفك كف متك فػزاؿ 

 مي ل ك سرًا تف أسرار التمف . ادار اهلل مؼ ررـ مامدأتر اوتهلل ك لت ؿ هذا الظر 

 المجموعة المحبة لمحرارة المفرطة : وهي تقع في رتبتين :  -4

- Class Thermococci  التتمرات الورارفج ( . تفك ) را ج آر 

- Class Perococci التتمرات ال كرفج ( .  ك) را ج آرتف 

 ـ1 أم أت ر . 81الت كلفج ل تمهك هي لموظت  ي الف ك فع السكا ج مدراج الورارة 

) التتػػػػػمرات  Thermococcusالتاتم ػػػػػج  تارفػػػػػك  هػػػػػذاأوػػػػػ ر ا  ػػػػػماع التماػػػػػمدة  ػػػػػي 

دراػػج الوػػرارة  Perococcus) التتػػمرات ال كرفػػج (  كل سػػ ج لػػػ  Perococcusالورارفػػج م 

ـ1 أم  111ـ1 مالت هللػػئ ل ػػك اصػػؿ واػػئ  111-71التك ػػهللج ل ػػك أي واػػئ ادػػفش هػػي تػػف 
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دمف أف ااػػأ ر   ػػذا الوػػرارة التراكدػػج مهػػي ادػػفش  ػػي ظػػرمؼ ال وػػكر الدتفقػػج مواػػئ  أت ػػر

  ي الف ك فع السكا ج . 

 المجموعة المحبة لمبرودة المفرطة :  -5

 ـ1 .  85-و  61-ااوتؿ دراج ورارة تك  فف  

Domain Bacteria   : 

ـ مف ػـ 2114( وسب دلفؿ  فراي  ػكـ  phylumود ج )  23فاألؼ هذا الدمتفف تف 

اػػ س  قػػط مفواػػمي  5111هػػذا الػػدمتفف تػػؿ تػػف ال تارفػػك التسػػاهللج  ػػي الدػػكلـ مفماػػد  فػػه 

 : ود ج  قـم  دراسج الودب الاكلفج 23 مع تف هذا الػ  211111 هللئ ومالي 

1- phylum Aquificae   : 

مهػػي تاتم ػػج صػػ فرة تػػف ال تارفػػك تدظت ػػك تكا ػػكت تاطر ػػج مادػػفش  ػػي المسػػط التػػكاي 

الا ذفػػج الد ػػمفج ماوػػ ه اآلرتفػػك لوػػد تػػك متػػف أهت ػػك ال تارفػػك الاػػي ادػػفش  ػػي ج فػػمهػػي ذاا

ـ1 تتػػػك أ  ػػػك ااتػػػك ر  ػػػي دراػػػكت 85الت كسػػػ ج ل ػػػك  الوػػػرارةدراػػػكت اػػػرارة تكرطػػػج  ػػػدراكت 

ـ1   ي او ه لآلرتفك التو ج لهللوػرارة التكرطػج تتػك أف هػذا الوػد ج ا ػـ 95ورارة ازفد  ف 

اػػكت وػػدفدة ال ػػرمدة و ماسػػاادـ هػػذا التكا ػػكت ت رفػػت أف ػػًك التكا ػػكت الاػػي ادػػفش  ػػي در 

 ال فدرمافف تتصدر لهللطك ج  كلررـ تف أف هكافف التكدافف تف التماد السكتج . 

2- phylum Deinococeus Thermus    : 



19 

 

التسػػاهللفف  ػػتف هػػذا التاتم ػػج أي أ  ػػك  لهللا سػػففسػػتفت هػػذا الوػػد ج   ػػذا االسػػـ  سػػ ج 

مادػػػفش التكا ػػػكت  Thermusم  Deinococeusك ا ػػػـ ا سػػػفف  قػػػط تػػػف ال تارفػػػك مهتػػػ

 الاك دج ل ذفف الا سفف  ي ظرمؼ تاطر ج  ي وفكا ك . 

Thermus   : 

 ػػزؿ  1968فواػػمي هػػذا الاػػ س  هللػػئ  ػػمع توػػ مر تػػف ال تارفػػك مالػػذي اػػـ ت ػػه  ػػي  ػػكـ 

و هػػذا ا  ػػزفـ مهػػذا ال تارفػػك ااوتػػؿ دراػػكت وػػرارة  Tag polymeraseا  ػػزفـ التسػػتئ 

تاوػػػكؼ هػػػذا اال ػػػزفـ تػػػكف أمؿ الاطػػػمات  ػػػي ااا ػػػكر الػػػػ  وفػػػث اػػػـ إداػػػكؿ هػػػذا تراكدػػػج ما

  ػػذا اال ػػزفـ فاوتػػؿ دراػػج وػػرارة  P.C.Rاال ػػزفـ الوقػػًك  ػػي اكك ػػؿ ال ػػملفتفراز التاسهللسػػؿ 

ـ1 مدمف أف فاارب تع الدهللـ أف اتفػع ا  زفتػكت 95مهي  P. C.Rالتروهللج ا ملئ تف الػ 

 ا ارى ااارب  ي هذا الدراج . 

Deinococeus   : 

فواػػػمي هػػػذا الاػػػ س  هللػػػئ التكا ػػػكت الموفػػػدة  ػػػي التػػػرة ا ر ػػػفج الاػػػي اسػػػاطفع أف ااوتػػػؿ 

دراػػػكت تراكدػػػج تػػػف ا وػػػدج ال فتتػػػف  ي تػػػكاف وػػػي آاػػػر أف فاوتهلل ػػػك م ػػػد  زلػػػت هػػػذا 

التكا ػػكت  ػػي ت ػػكطؽ الااػػكرب ال ممفػػج   ػػي تكا ػػكت تدرمسػػج  وػػتؿ ت فػػر أم  فػػد الدراسػػج 

الػذي   Deinococeus Radio doransالتدرمؼ تف هذا التكا كت     كؾ ال مع الموفد

فاوتؿ اراتفز تراكدج تف ا ودج  ػي وػفف أف اإل سػكف فتػمت إذا ادػرض إلػئ هػذا التتفػج 

هذا التكا ػكت ااوتػؿ تقػدار تػف  فتف ا ودج م د وس ت ال س ج تف   ؿ الدهللتكء ممادما أ
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وتهللػػه اإل سػػكف مهػػذا تػػك ادػػؿ هػػذا التػػكاف آالؼ تػػرة  ػػف التقػػدار الاػػي فا 6ا وػػدج فزفػػد  ػػػ 

  وف ًك  تماصككاه . 

3- phylum Nitrospira    : 

 تسؤملج  ف  تهللفج ال ار ج . 

4- Cyanobacteria phylum   : 

 كلارتفػػػػب ال ػػػػماي مادػػػػفش  ػػػػي الا ػػػػكؿ مال ػػػػراتفف مالتفػػػػكا الدذ ػػػػج مالتكلوػػػػج ا ػػػػا   اقػػػػـم 

 ا متسافف . 

5- phylum Protobacteria    :  

تكل تارفػك الدقدفػج الاذرفػج الت  اػج لػآلزمت صفكت  رماف فج اوامي  هللئ تاتم ػكت هكتػج  

 الازي متف أ ما  ك ال تارفك التدمفج م تارفك التملفرا مالتاكطفج مال ترفافج . 

6- Firmicutes phylum  : 

 ال تارفك ذات الاهللد القكسي مهي تما ج ال راـ ما ـ    ج أص كؼ : 

- Clostridia  ا ػػػج ال ػػػراـ ال هماافػػػج اطفػػػرة اػػػدًا تم  ػػػك اسػػػ ب أترا ػػػًك لإل سػػػكف : تم

وفقي م دض أ ما  ك تكفد ت  ػت لػآلزمت ترض التزاز مالاستـ ال تافري الم مالوفماف ت

 ؿ ور  تالازي  و
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-  Mollicutes -1 Class  :  ذات الاهللػد التػرف ما ػـ تكا ػكت ال اواػمي  هللػئ اػدار

 ف الرامي . اهللمي أ ما  ك اس ب أتراض السؿ مالادر 

- Bacillus Class  م ػػػًك ت  ػػػك تتر ػػػج لإل سػػػكف مالوفػػػماف مال  ػػػكت و  151: ا ػػػـ 

 الرامي مالسؿ .  فت تارفك الادر 

 

 



22 

 

 الخمائر

 تعريف الخمائر :  

 هي تكا كت موفدة الاهللفج اا ع الكطرفكت  تمتًك لت  ك ادرس  ي  سـ ت كصؿ . 

 صككا ك الدكتج : 

 .  ااتفز  أ  ك ذات اهللفج ماودة  -1

 ال اتمف افمطًك   د  تمهك .  -2

 تدظت ك فاتك ر  كلا ر ـ م هللفؿ ت  ك فاتك ر  كال قسكـ ال  كاي ال سفط .   -3

 فارامح  فف ال ف مي إلئ التاطكمؿ  م ًك تك . وتهلل ك  -4

  ػػد  تمهػػك  هللػػئ ال فاػػكت الصػػهلل ج اوػػتؿ توػػفاج اوػػ ه  تػػم الكطػػمر مفصػػدب اتففزهػػك  -5

وػػتؿ الاتػػكار ذات التوػػفاج ماتػػمف هػػذا  ػػف تسػػادترات الكطػػمر مهػػذا التاتم ػػكت ا

 التكا كت  هللئ ال فاكت تسادترات تاوك  ج لهللتسادترات ال تارفج . 
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 أتك  ي ال فاكت السكاهللج ا تم أ ماع  دفدة تف الاتكار  ذتر ت  ك : 
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 الخمائر الغشائية :  -1

ؿ لػذلؾ ا تم  هللػئ سػط  ال فاػكت السػكاهللج م  ػدتك فت ػر وات ػك مفػزداد مز  ػك ا طػس ل سػك

  ػػػد او ػػػفر الاتفػػػرة  ػػػي التػػػأس  وػػػكهدهك أسػػػكؿ التػػػأس و هػػػذا الاتػػػكار اقػػػـم  أتسػػػدة 

ا رذفػػػج الد ػػػمفج تكلسػػػترفكت ماؿوتػػػكض الد ػػػمفج مالتوػػػمالت  ا فػػػر  كلاػػػكلي تػػػف طدػػػـ 

 مرااوج الت ا  . 

 خمائر سطحية ) قمية ( :  -2

هللػؽ رػكزًا فوػتؿ  فج  هللئ سط  السكاؿ  كدؿ الااتر الػذي فطك وتؿ تاؿ ط ا فكهكاااتع 

مهػػذا الاتػػكار تسػػؤملج  ػػف الااتػػرات الاػػي اوػػدث  هللػػئ  الا فػػك قك ػػكت اادهللػػؽ   ػػك هػػذا 

 التماد ال ذاافج  تمتًك . 

 حمائر قاعية :  -3

ه ك ا كصػؿ ال ػرا ـ التاتم ػج  ػف  د ػ ك م ػف أت ػك ماسػقط إلػئ ا سػكؿ أم القػكع متدظػـ 

ماوػػػػتؿ هػػػػذا الاتػػػػكار أرهللػػػػب  CO2هػػػػذا الاتػػػػكار فتػػػػمف ت ااػػػػًك لهللتوػػػػمؿ اإلفافهللػػػػي مرػػػػكز 

الاتكار التساادتج ص ك فًك مهذا الاتكار تسؤملج  ف الااترات الاي اوػدث  هللػئ التػماد 

 ال ذاافج  تمتًك . 
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 بنية خمية الخميرة : 

الاػػدار الاهللػػمي : تسػػؤمؿ  ػػف وػػتؿ الاهللفػػج ) إ طكؤهػػك الوػػتؿ التتفػػز ل ػػك ( متػػذلؾ  -1

لػػئ وتكفػػج تتا ككا ػػك الاهللمفػػج تػػف الا ػػك ر مهػػذا ا لاػػدار فدػػد وػػكازًا ترمرفػػًك لهللتػػماد تػػف ما 

 ط قكت :  3الاهللفج مهم تاتكفز لػ 

  الاهللفج الاكرافج : ااتمف تف تكدة استئ التك كف + تفافف الذي فدطػي الاػدار الوهللػمي

 صكج التاكتج . 

   الط قػج المسػػطئ : اارتػػب تػف ترتػػب ال هللمتػػكف مهػم   ػػكرة  ػػف سػفهللهللمز اتػػكاري رفػػر

كلط قػػج الدااهللفػػج : تتم ػػج تػػف تػػماد  رماف فػػج تاسػػكـ ا اػػرى . تماػػمد  ػػي ال  كاػػكت ما 

 تام دج  هللئ ال وكء السفام  زتي . 
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 (   فج اهللفج الاتفرة3وتؿ )

ال وكء السفام  زتي : ر فؽ م صؼ  كمذ مت صػؽ لهللاػدار الاهللػمي مهػم ر فػؽ  سػ فًك  -2

فػػج مترمرهػػك تػػف  فػػج اسػػتئ الهللف ػػم رمافف مفػػ ظـ التػػماد ال ذاادهمفاتػػمف تػػف  رماف ػػكت 

لػػػئ التػػػكاف مفهللدػػػب دمرًا  ػػػي اسػػػااراج الك ػػػ ت مالت ااػػػكت اإلطراوفػػػج تػػػف اسػػػـ  ما 

 التكاف لهللمسط الاكراي . 

الوػػػػػػ تج اال دم  زتفػػػػػػج : ااتفػػػػػػز لاتػػػػػػكار  كواماا ػػػػػػك  ػػػػػػي السػػػػػػفام  ـز  هللػػػػػػئ وػػػػػػ تج  -3

 ا درم  زتفج ل ك دمر  ي  تهللفج ال ر تج ماوتؿ ال ر ـ . 
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ة  ي السفام  ـز متسؤملج  ف إتداد التكاف  كلطك ج ال زتػج الو ف كت الده فج : ت اور  -4

 ل تما . 

الكامة :   كرة  ف اسفـ دااػري فماػد  ػي سػام  ـز الاتفػرة مفػرا ط   ػد أوػد أطرا ػه  -5

 اسػػػػػفـ صػػػػػ فر ت فػػػػػؼ القػػػػػماـ فسػػػػػتئ  ػػػػػكل ماة . ماواػػػػػمي الكاػػػػػمة  هللػػػػػئ تػػػػػماد ده فػػػػػج 

كت تسػؤملج  ػف  تهللفػج الاوهللػؿ م مسكمرفج  وػتؿ و ف ػكت تاترتػزة دااهلل ػك م هللػئ ا زفتػ

لػػػذلؾ هػػػذا التػػػكاي مالاػػػي  سػػػتف ك  دتهللفػػػج الوهللت ػػػج تػػػأ زفـ االسػػػاراز مال رمافػػػكز إ ػػػك ج 

ا  زفتػػػكت  هللدػػػب دمرًا ت تػػػًك   ػػػدتك ااتػػػرر تػػػف الكاػػػمة إلػػػئ السػػػفام  ـز مذلػػػؾ  كدػػػؿ 

ادػػػرض الاهللفػػػج لهللظػػػرمؼ السػػػفاج تػػػكلورارة التراكدػػػج أم الت اك ػػػج وفػػػث ادتػػػؿ هػػػذا 

 هللػػػػػئ اوهللػػػػػؿ التػػػػػماد ال رماف فػػػػػج ما وتػػػػػكض ال ممفػػػػػج تػػػػػذلؾ ا تػػػػػر اوهللػػػػػؿ  ا  زفتػػػػػكت

 الاوهللؿ الذااي .  Autolysisالتر مهفدات تؤدفج إلئ  تهللفج استئ 

الو ف ػػػكت التم درفػػػج ) التفاكتم ػػػػدرفك ( : تامز ػػػج  ػػػي السػػػػفام  ـز  وػػػتؿ وػػػر مهػػػػذا   -6

راػػػػكع تػػػػذلؾ ا تػػػػر ااػػػػمزع   ػػػػد  توفط ػػػػك الو ف ػػػػكت اوػػػػمي  هللػػػػئ أ زفتػػػػكت أتسػػػػدة ما 

 و ف فج .  24-4ت صقج لهلل وكء السفام  زتي م ددهك فارامح  فف 

 ػػفف الكاػػمة  تماػمدةال ػماة : توكطػػج   وػكء  ػػممي ت قػب مهػػي ت صػػقج لهللكاػمة ماتػػمف  -7

مال ر ـ أ  كء  تهللفج الا ر ـ وفث ا قسـ هذا الكامة  كالسػاطكلج )  ػف طرفػؽ اسػاطكلج 

 م ال ر ـ ما قئ ا ارى  ي الاهللفج ا ـ . ال ماة (  اص    ماافف إوداهتك ااورؾ  و
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تػداد الاهللفػج   ػك  -8 و ف كت ال هللفتمافف : هي تماد تر مهفدراافج اسػاادـ إل اػكج الطك ػج ما 

   د و  المسط  كلتماد الت ذفج التر مهفدراافج ا ارى . 

 د ػػػج ال ػػػر ـ : مهػػػي   ػػػكرة  ػػػف  اوػػػج تماػػػمدة   ػػػد   كفػػػج الاهللفػػػج مالاػػػي تػػػف ا ل ػػػك  -9

 كاف أف فا ر ـ ماتمف ت هللقج  كل وكء السفام  زتي . فساطفع الت

 تكاثر الخمائر : 

 التكاثر الخضري ) الالجنسي ( يتم بعدة طرق منها :  -1

 التبرعم :  - أ

ف رز  دض أم اػزء تػف ال رماػم  ـز الاهللػمي لاػكرج الاهللفػج  دػد ذلػؾ ف تػم ال ػر ـ مفصػ   

 مفص   اهللفج تساقهللج  ف ا ـ . توك  ًك لهللاهللفج ا ـ وتً  مواتًك م ددهك ف كصؿ    ك 

 االنقسام الثاني البسيط :  - ب

توػػك ه ل  قسػػكـ ال تافػػري   ػػد ال تارفػػك مفوػػدث تػػف اػػ ؿ اسػػاطكلج الاهللفػػج  ػػـ فطػػرأ  هللف ػػك 

 ا قسكـ  ممي  وصؿ  هللئ اهللفافف  ي تؿ اهللفج  ماة مسفام  ـز اكصفف . 

 جراثيم كالميدية :  -ج

تػػكار مهػػذا الاػػرا فـ  صػػكد  ك  ػػي التػػزارع القدفتػػج ااتفػػز  ػػه تكا ػػكت الا  ػػمع تػػف الاتػػك ر 

مفتػػػمف اػػػدارهك الاهللػػػمي سػػػتفتًك مفتاهللػػػ  اسػػػت ك  ػػػكلتماد الت ذفػػػج ما قػػػئ الاهللفػػػج   ػػػدهك  ػػػي 

طػػمر سػػتمف  فزفملػػماي اسػػتئ   ػػدهك الاهللفػػج  مرػػج ت تفدفػػج مهػػذا ال مرػػج اقػػكـم الاكػػكؼ 
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فػػػج اتفرفػػػج ماوػػػدة دتك ا  ػػػت  ػػػي الظػػػرمؼ الافػػػدة مادطػػػي اهلل ػػػموػػػرمط ال تػػػم السػػػفاج م 

 م كلاكلي او ه ال مرج   د ال تارفك . 

 جراثيم متبرعمة :  -د

اتػػمف  دػػض الاتػػكار التتم ػػج لهللتوػػفاج اػػرا فـ  ف ػػمفج أم ترمفػػج  ػػي   كفػػج اػػفط ال فكػػك 

  ر تًك فستئ ار متج تا ر تج ال كفج ت  ك الوككظ  هللئ ال مع تف اال د كر . توتهللج 

 جراثيم مفصمية :  -هـ

 ا الارا فـ   د اتسر ا فك افط ال فكك التاوتؿ   د هذا الاتفرة . ااوتؿ هذ

 التكاثر الجنسي عند الخمائر :  -

 ز فج أم أستفج مفماد  م كف أسكسفكف تف الاتكار التوتهللج ل تك :  فاـ  اتمفف أ ماغ 

 خمائر خالياها الخضرية أحادية الكرموزومات :  -1

مج اهللفاػػػفف تااهللكاػػػفف  كلمظفكػػػج الكفزفملمافػػػج هػػػذا الاتػػػكار اوػػػتؿ اػػػرا فـ ا سػػػفج   ػػػد اػػػزا

ا ػػدت   مااكهتػػك ما قػػئ وف  ػػك الا فػػك   كافػػج الترمتمزتػػكت دااػػؿ التػػفس الز ػػي أم ا سػػتي 

( ت  ػػػػػػك اتفػػػػػػرة  1nم  ػػػػػػد اإل  ػػػػػػكت اتػػػػػػمف ا فػػػػػػك ا ػػػػػػرفج أوكدفػػػػػػج الصػػػػػػ  ج الصػػػػػػ  فج )

Zygosaccharomyces  مه كؾ أف ًك اتكار استئSchizosaccharomyces   . 

 ( :   2nمائر خالاياها الخضرية ثنائية الكروموزومات ) خ -2
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 (1nعنــدما يحــدث االنقســام النــووي داخمهــا تتكــون نويــات تحــوي صــبغة صــبغية ) -3

دااػػؿ اسػػـ الاهللفػػج ا ـ الاػػي اسػػتئ   ػػدهك ا ـ  ػػكلتفس ا سػػتي  ئاوػػكط  اػػدار ما قػػ

ارما ػػك  اسػػاطفع   ػػد 2nتػػع  د ػػ ك توػػتهللج ا فػػك  هػػذا الا فػػك ا وكدفػػج  مااػػزامج

تػػف اسػػـ ا ـ أف ااتػػك ر اػػكرج اسػػت ك  كوػػرة هػػذا ال ػػمع تػػف الاتػػكار لهللمسػػط التوػػفط 

 ) اساادـ  ي ص ك ج التدا كت(  Schizosaccharomyces seriviceaت ؿ 

 


