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سة الحدائققسم    البستنة وھند

�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                                                                                                                      

  

  احملاضرة األوىل

        ا#هرية ــ اقسام علم االحياءا#هرية ــ اقسام علم االحياءا#هرية ــ اقسام علم االحياءا#هرية ــ اقسام علم االحياءتعريف علم االحياء ا#هرية ـ  نبذة تارخيية عن تطور علم االحياء تعريف علم االحياء ا#هرية ـ  نبذة تارخيية عن تطور علم االحياء تعريف علم االحياء ا#هرية ـ  نبذة تارخيية عن تطور علم االحياء تعريف علم االحياء ا#هرية ـ  نبذة تارخيية عن تطور علم االحياء 

#هر وعالقته باالحياء ا#هرية  #هرية ــ تصنيف االحياء ا#هرية ــ ا #هر وعالقته باالحياء ا#هرية ا #هرية ــ تصنيف االحياء ا#هرية ــ ا #هر وعالقته باالحياء ا#هرية ا #هرية ــ تصنيف االحياء ا#هرية ــ ا #هر وعالقته باالحياء ا#هرية ا #هرية ــ تصنيف االحياء ا#هرية ــ ا         ....ا

  

        ::::تعريف علم االحياء ا#هرية تعريف علم االحياء ا#هرية تعريف علم االحياء ا#هرية تعريف علم االحياء ا#هرية 

  

                   Micro-   :  تعني ا>جزاء الصغيرة جدا التي >ترى ا> بالمجھر.  

                      Bio      :  تعني الكائن الحـــي.  

                    Logy     : لذي يدرس ا>حياء المجھرية   .تعني العلم ا

        ::::علم االحياء ا#هرية     علم االحياء ا#هرية     علم االحياء ا#هرية     علم االحياء ا#هرية     

التي >يمكن رؤيتھا بالعين           ھو احد فروع علوم الحياة الذي يھتم بدراسة الكائنات الحية الصغيرة جدا 
مايكروميتر والتي >يمكن تميزھا بصورة منفصلة اذا كانت المسافة )  100(عن المجردة ، والتي يقل قطرھا 

كروميتر ايضا  ) 100(الفاصلة بينھا اقل من  ات        . ماي البكتريا  ، الفطريات ، الطحالب ، ا>بتدائي وھي تشمل 

كائن الذي قطره . والفايروسات ) البروتوزوا (  لكائنات المجھرية  او اقل من) ملم 1(وبشكل عام يكون ال   .ا

ويھتم ھذا العلم ايضا بدراسة شكل ھذه الكائنات وتركيبھا وتكاثرھا وفسلجتھا وتصنيفھا ، فض( عن دراسة        
ھا واھميتھا  توزيعھا في الطبيعة وع(قه بعضھا ببعض وع(قتھا بالكائنات ا>خرى ، اضافة الى طرق السيطرة علي

  . >نسان على المستوى الذي يتعلق بصحة ا
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                    

        نبذة تارخيية عن اكتشاف وتطورعلم االحياء  ا#هرية نبذة تارخيية عن اكتشاف وتطورعلم االحياء  ا#هرية نبذة تارخيية عن اكتشاف وتطورعلم االحياء  ا#هرية نبذة تارخيية عن اكتشاف وتطورعلم االحياء  ا#هرية 

 Antonاول شخص تم على يده اكتشاف علم ا>حياء المجھري�ة ھ�و الع�الم الھولن�دي انط�وان ف�ان ليفنھ�وك          

van leevwenhock  في قطرة ماء بحيرة من خ(ل عدسة زجاجي�ة مكب�رة بس�يطة ، )  1674( عام اذ عندما نظر 

قادرة على تكبير ا>شياء    .مرة  300استعمل مجھر ذات عدسات مفردة  

، اذ شاھد اشياء كثيرة   Loyal Society of Londonماشاھده دونه في رسالة الى الجمعية الملكية في لندن      

لبكتريا وسماھا حينذاك الحيوانات المجھرية  يرة على مدى ، اعقبتھا رسائل كث Animalculesمن ا>بتدائيات وا

المھمة اذ اخذ بالبحث والتدقيق لفحص كثير من المواد مثل النھر )  50( عام احتوت على اوصاف >كتشافاته 

 .والينبوع وماء البحر ثم الخل والفلفل 

 بعد ان شاھد ليفنھوك ا>عداد الكبيرة من ا>حياء المجھرية الموجودة في الطبيعة بدا العلماء يفكرون في            
فسير اصل الكائنات الحية    .اصل ھذه الكائنات ، وكانت ھناك مدرستان لت

  وھذا مايعرف  ) .بصورة ذاتية ( تعتقد ان الكائنات الحية تنشا من اصل غير حي :    ا>ولى            

الذاتي                            )                 Spontaneous generation  or abiogensis( بنظرية التوالد 

  تعتقد ان الكائنات الحية ولدت من اشياء حية وھو مايعرف  بالتوالــد الحيــوي :    الثانية             

                         )biogenesis  . (  

ء المجھرية >تنشا ذاتيا عالم الطبيعة ا>يطالي سبا>نزاني        من ا>وائل الذين برھنوا على ان ا>حيا
Spallanzani )1729  الحرارة تمنع ظھور ا>حياء المجھرية في النقيع )  1799ــ وقام ) الحساء ( ، اذ بين ان 

حظ ا>حياء المجھرية ، وبذلك دعمت نتائجه مبدا بتسخين حساء اللحم البقري لمدة ساعة في دورق مقفل فلم ي(
  . التوالد الحيوي 

لتوالد الذاتي ودحضھا بشدة ھما العم(قان          : اكثر من ساھم في افشال نظرية ا

  ) :  1895ــ  Louis Pasteur )1822الكيميائي الفرنسي لويس باستور   -1
  التوالد الذاتي عندما قام بتجربته الشھيرة، اذ  بنتائجه التي توصل اليھا اندثرت نظرية               

  معقوف الى ا>سفــــل وقناني ذات عنق ) القنينة ا (  مـــذات عنق مستقيقناني  استعمل              

مغلي الذي كان في القناني ذات العنق المستقيم تعّكر بعد فترة ــــالوسط الغذائ). بالقنينة  ( )العنق ا>وزي ( ي ال

  .بينما الوسط الغذائي الذي كان في القناني ذات العنق المنحني، بقي صافياما، 

  



 

5 

 

سة الحدائققسم    البستنة وھند

�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                    

�نھا بقيت في العنق )  ب (لم تدخل إلى القنينة  أي ان ا>حياء المجھرية

عقوف المحملة با>حياء ( غبار من الھواءاللم تدخل حبيبات  اذ .للقنينة الم

وعكرت ) ا ( القنينة  إلىدخلت   لكنھا  )ب ( إلى القنينة )المجھرية 

  .الوسط الغذائي الذي فيھا

  

دال  -2            : من تجاربه بين )  1893ــ  John tyndall   )1820الفيزيائي ا>نكليزي جون تن

  .يتطلب اوقات غليان متباينة لكي تتعقم مختلف انواع النقيع   -ا                

  ) : طورين (بشكلين استنتج بان بعض البكتريا تظھر   -ب         

   vegetative cellوھو خلية خضرية ) غير مقاوم (شكل متغير بالحرارة :   ا>ول                

  .         Thermolableيسمى                           

                 endosporeوھو يسمى البوغ الداخلي   Thermostableمقاوم للحرارة :   الثاني                

ل روبرت كوخ  ل روبرت كوخ اعما ل روبرت كوخ اعما ل روبرت كوخ اعما   ) : 1910ــ  Robert koch  )1843اعما

ء           المركب في القرن السابع عشر، دراساته ساعدت على تقدم علم ا>حيا المجھر  استعمل ھو وغيره 
كتشف البكتريا المسببة لمرض في الماشية ، كذلك اكتشف البكتريا   Anthrax الجمرة المجھرية الطبية ، ا

ويعد كوخ اول من . وعرفت بعصيات كوخ  السل وعزل البكتريا المسببة لمرض الكوليرةالمسببة لمرض 
دة في تصليب  ا%كار عزل البكتريا بصورة نقية واستعمل الصبغات لتصبيغ البكتريا ، فض( عن استعماله ما

  . ا>وساط الغذائية

  عشر نفذت مجموعة من ا>بحاث في مجال احياء التربة ، فبينت بان النباتات      نھاية القرن التاسع  -
لجوي ا> اذا احتوت جذورھا على العقد البكتيرية            .البقولية >تثبت النيتروجين ا

ربة للعالم لينسون  - القرن التاسع عشر صدر كتاب عملي مكروبولوجيا الت   . في الربع ا>ول من 
 . صدر كتاب دليل عملي مكروبولوجيا التربة للعالم مولر   1965في عام  -

 .   Virologyالفيروسات واعتبر مؤسسا لعام )  1920 -  1864(اكتشف العالم ايفانوفسكي  -
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                          

  ::::اقسام علم االحياء ا#هرية اقسام علم االحياء ا#هرية اقسام علم االحياء ا#هرية اقسام علم االحياء ا#هرية 

  : يقسم علم ا>حياء المجھرية من حيث طبيعة الكائن المجھري الى ا>قسام ا>تية           

  :   .    Phycologyعلم الطحالب  -1        

  :      Virologyعلم الفيروسات   -2        

  :   Bacteriologyعلم البكتريا  -3        

  :    Protozoology)  البروتوزوا ( علم ا>بتدائيات  - 4              

  :    Mycologyعلم الفطريات    - 5             

  :المجھرية من الناحية التطبيقية الى ا>قسام ا>تية ويقسم علم ا>حياء  

  :   Medical microbiologyا>حياء المجھرية الطبية  -1     

  :   Air microbiologyا>حياء المجھرية للھواء  -2     

مجھرية للمياه ومياه الفض(ت   -3        :  Water and waste water microbiologyا>حياء ال

مجھرية ل(غذية وا>لبان   -4        :    Food and Dariy microbiologyا>حياء ال

مجھرية للتربة   -5        :   Soil microbiologyا>حياء ال

  :   Industrial microbiologyا>حياء المجھرية الصناعية   -6     

  

وقع التصنيفي لالحياء ا#هرية يف عامل الكائنات احلية  وقع التصنيفي لالحياء ا#هرية يف عامل الكائنات احلية امل وقع التصنيفي لالحياء ا#هرية يف عامل الكائنات احلية امل وقع التصنيفي لالحياء ا#هرية يف عامل الكائنات احلية امل         ::::امل

مملكت�بن ھم�ا            المملك&ة : حتى القرن التاسع عشر نجد ان تصنيف الكائنات الحي�ة وض�ع جمي�ع الكائن�ات ف�ي 

ا>حي��اء المجھري��ة تض��م كائن��ات حي��ة تش��ابه النبات��ات وبعض��ھا يش��ابه الحيوان��ات .   الحيواني&&ة  والمملك&&ة النباتي&&ة
ولل�بعض ا>خ��ر ص��فات مش�ابه للحيوان��ات والنبات��ات  ، فض��( ع�ن الفيروس��ات الت��ي يص�نفھا ال��بعض كائن��ات حي��ة 

الحيواني�ة ، ل��ذا وال�بعض ا>خ�ر كائن��ات غي�ر حي�ة ، وبم��ا ان ھ�ذه الكائن�ات >تق��ع طبيعي�ا ض�من المملك��ة النباتي�ة او 
الم الحي��وان ا>لم��اني               الطليعي&&ات  وس��ميت مملك��ة   1866 ع&&ام Haeckelاقترح�ت مملك��ة ثالث��ة جدي��دة م��ن قب��ل ع��

كائنات ا>حادية الخلية الخالية من التمايـز النسيجي   ) Protistaالبروتيستا (    .وھي تضم جميع ال
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ــــــي   بشكل عام التصنيف الساري ل(حياء         :المجھرية كا>ـت

  : وتشمل    Eucaryotes protistaا>حياء الحقيقية النواة   -1              

  .ا>عفان المخاطية  -الفطريات     د -ا>بتدائيات      جـ  -الطحالب        ب -ا                       

  :وتشمل        Procaryotesا>حياء البدائية النواة   -2             

ديمة            جـ -البكتريا الحقيقية          ب -ا                          .السيانوبكتريا  -البكتريا الق

  

         Classification of microorganismsتصنيف االحياء ا#هرية تصنيف االحياء ا#هرية تصنيف االحياء ا#هرية تصنيف االحياء ا#هرية 

راد المجموع��ة وع��ادة اف�. يمك�ن تص�نيف أي مجموع��ة كبي�رة م�ن ا>حي��اء المجھري�ة ال��ى مج�اميع ص�غيرة         

اكثر من تشابھھا م�ع اف�راد مجموع�ة اخ�رى  وتس�تعمل ع�ادة فئ�ات تص�نيفية متسلس�لة . الواحدة يشابه احدھما ا>خر 
  : ھـــي   Taxaلتنظيم الكائنات الحية على اساس المستويات المختلفة من التشابه ، وھذه الفئات 

  .ويضم الكائنات ذات الطبيعة او الصفة ا>ساسية الواحدة            Speciesالنوع                    

  .ويضم ا>نواع المتشابھة              Genusالجنس                  

  .وتضم ا>جناس المتشابھة                Tribeالقبيلة                   

  .ناس او القبائل المتشابھة وتضم ا>ج             Familyالعائلة                   

  .وتضم العوائل المتشابھة                orderالرتبة                   

  .وتضم الرتب المتشابھة                  classالصف                  

  .وتضم الصفوف المتشابھة             phylumالشعبة                   

  .وتضم الشعب المتشابھة            kingdomالمملكة                  

                           

#هر وعالقته باالحياء ا#هرية  #هر وعالقته باالحياء ا#هرية ا #هر وعالقته باالحياء ا#هرية ا #هر وعالقته باالحياء ا#هرية ا         : : : : ا

دة الخلي��ة تك��ون ص��غيرة الحج��م ج��دا ، ولغ��رض مش��اھدتھا        ا ومعظ��م ا>حي��اء المجھري��ة الوحي�� اغل��ب الخ(ي��

. وم(حظة شكلھا وتركيبھا يجب استعمال المجھر والذي يعد من ا>دوات ا>ساسية في مختبرات ا>حياء المجھرية 
  : ان جمبع انواع المجاھر تقوم بوظيفتين مھمتين ھي 
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�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                    

  

  .الى الحجم الذي يمكن رؤيته بالعين    magnificationتكبير العينة   -ا                     

  اعطاء صورة واضحة غير مشوشة اذ يستطيع الناظر م(حظة ا>جزاء المختلفة   -ب                   

ــز                              ــيـ ى بقـوة التمي   . Resolving powerالتي تتكون منھا العينة وھـذا  يسـم

  :  Types of microscopesانواع المجاھر 

مجموعتين على اساس القاعدة التي يقوم عليھا التكبير وھــي              : تقسم المجاھر الى 

  .تستخدم العدسات :  المجاھر الضوئية  -1
  .                               يستعمل حزمة من ا>لكترونات بد> من الموجات الضوئية : المجاھر ا>لكترونية  -2

  مرة ، لكي يعطي امكانية تمييز >تزيد عن ) 3000(يبلغ الحد ا>قصى لتكبير المجھر الضوئي    -   

كرون )  0.2ــ0.1(          .ماي

ـــى )   200000(ھو يكبر ا>شياء بمقدار اما المجھر ا>لكتروني ف  -     مرة ويمتلك امكانية تمييز حت

  .نانومتر )  15(     

  

  احملاضرة الثانية

  .اشكال البكرتيا وجتمعاتها ، تصبيغ البكرتيا ، طرق عد البكرتيا : خواص البكرتيا املورفولوجية 

  

  :       احلجماحلجماحلجماحلجم    -1                                

مايكروميتر )  1.0ـ  0.5(تختلف الكائنات ذات النواة البدائية في حجمھا ، اذ يتراوح قطرھا من                      

10= المايكروميتر( 
ــــــان  النسبة ب�ين مس�احتھا الس�طحية ال�ى حجمھ�ا ) من المتر  6- ف البكتريا  ، ونظرا لصغ حجم 

البكتريا   تكون اكبر ، ـ  0.5(>يتج�اوز قطرھ�ا  Cocciفالمكورات لك بسبب صغر ابعادھا ، بالميكرونات وذتقاس  ـ�

 0.3(ميكروميتر ، اما طولھ�ا فيس�اوي ع�ددا م�ن الميكرون�ات ، ام�ا العص�ويات الص�غرى فقطرھ�ا يس�اوي )  1.0

  .ميكروميتر )  0.7ــ 0.5( ميكروميتر وطولھا )  0.4ــ
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                    

  

  .الوسط الغذائي وعناصره  -العمر               ب -أ  :    تتغيرابعاد الخ(يا البكتيرية حسب           

  .درجة الحرارة   -جـ                                                                

  : of bacteria Shapeا  شكل البكتري  -2      

  :      تمتلك البكتريا ا>شكال الرئيسية التالية                    

  O O :الشكل الكروي   -1                       

  :ا�شكال اRتية وفي ھذا الشكل تحدث    Cocci وجمعه Coccusويسمى                                   

  

ة -ا      Coccus         O O O         بكتريا كروية فردي

  كروية (تنقسم الخ�يا في مستوى واحد بشكل ازواج  -ب 

ة                   Neisseriaمثل    Diplococcus       ) ثنائي

   
  تنقسم الخ�يا في مستوى واحد وتبقى متصلة لتكون -جـ  

 Streptococciس�سل تسمى المكورات السبحية       

                ptococcus ◌ٍ◌ٍStre: مثل            

        

 Tetrads         تنقسم الخ�يا لتعطي  مكورات رباعية  -د  

  ھـ ـ تنقسم الخ�يا في ث�ثة مستويات بطريقة منتظمة لتعطي   

ت مكعبة            : مثل )   Cubical(   مكورا

                    S arcinae 
 

منتظمة        قسم الخ�يا في ث�ثة مستويات بطريقة غير    و ـ تن

  لتعطي عنقودا تسمى المكورات العنقودية      

       Staphylococci  مثل  :Staphylococcus 
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                    
 

  ) :قضبان (او اسطواني ) عصيات (ـ   الشكل العصوي 2

ى  ه او  Bacilliوجمعھا     Bacillus  وتسم   : ومنھا أCشكال اCتية ) اسطواني (  Rodsوتعني بال�تينية عصا

  
 Monobacillusأ ـ بكتريا عصوية فردية  

ت    ، ولكن             Diplobacillus  ب ـ بكتريا عصوية في ثنائيا

من الخ�يا           )   سبحية (بعض اCنواع تشكل سلسلة 

ى        S وتسم treptobacillus   مثلBacillus subtilis   

  ـ بكتريا عصوية تترتب الخ�يا الواحدة جنب جـ  

  ا'خرى بما يشبه عيدان الشخاط وتشكل زوايا        

    Corynebacteriumمثل بكتريا . مع بعضھا البعض       
                

 

  

  ) : Spirilla(وجمعه الحلزونيات   Spirillumاو الحلزوني   Spirocheteالشكل اللولبي  -3  

  

S  أ ـ بكتريا حلزونية   pirillum 

 
لولبية    Sب ـ  بكتريا  pirochete  

  ) .الشكل المنحني ( Vibrioبكتريا ضمية  ـ  جـ  
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                    

  ::::تصبيغ البكرتيا تصبيغ البكرتيا تصبيغ البكرتيا تصبيغ البكرتيا 

ھناك عدد كبير من الصبغات العضوية التي تستعمل لصبغ خ(يا ا>حياء المجھرية ، وھذه                    
ي    :للصبغة الى ث(ثة اقسام ھي الصبغات يمكن ان تقسم وتصنف عاى اساس السلوك الكيميائ

  وھي . عند تاينھا يحمل الجزء الصبغي منھا شحنة موجبة : صبغات قاعدية   -1                  

  .        تصبغ مكونات الخلية الحامضية                                               

ــة       -2                    وھي تصبغ . عند تاينھا يحمل الجزء الصبغي منھا شحنة سالبة: حامضيــــ

  .                          مكونات الخلية القاعدية                                               

ــــــة       -3                  لقاعدية والحامضية ،مثل ھي ام(ح معقدة للصبغ: متعادلــ   صبغة ( ات ا

  ) . ا>يوسين المثلين ا>زرق                                             

  

  : طرق صبغ البكرتيا طرق صبغ البكرتيا طرق صبغ البكرتيا طرق صبغ البكرتيا 

  :  Simple stainالصبغ البسيط   -1    

ھو عملية صبغ البكتريا باضافة محلول صبغة مفردة الى الغشاء البكتيري الثابت ، اذ يغمر الغشاء       

وتص�بغ . البكتيري بمحلول الصبغة لوقت محدد وبعدھا تغسل الش�ريحة بالم�اء ث�م تت�رك الش�ريحة لتج�ف 
  .جميع الخ(يا بصورة متساوية 

لتفريقية  -2     : الصبغات ا

تصبيغ التي بھا يمكن التمييز بين خ(يا البكتريا او بين اج�زاء م�ن خلي�ة البكتري�ا الواح�دة ھي عملية ال     
لتصبيغ ھي .  ، اذ ان الخ(يا البكتيرية تتعرض >كثر من محلول صبغة واحدة   : من اھم انواع  ھذا ا

          Christian Gramوضع ھذه الطريقة الباحث كريستيان ك�رام :    Gram stainingصبغة اكرام  -ا       

والخط�وات الرئيس�ة لعملي�ة التص�بيغ ھ�ي تع�ريض الغش�اء البكتي�ري .  ل�ذلك تع�رف باس�مه 1884في ع�ام              

لي��ل الص��بغة بالتت��ابع الت��الي  ص��بغة البنفس��جية ، محل��ول الي��ود  ، كح��ول : المثب�ت لمحا )  عام��ل مزي��ل للص��بغة ( ال
  : ى اساس ھذه الصبغة تقسم البكتريا الى مجموعتين رئيسيتين ھما عل.  ،والسفرانين او أي صبغة مضادة 

م  -1 Gالبكتريا الموجبة لصبغة كرا
  تحتفظ بالصبغة البنفسجية فتظھر بلون   :  +

  .بنفسجي غامق       
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                    

  

Gالبكتريا السالبة لصبغة كرام  -2 
  >تحتفظ بالصبغة البنفسجية وتحتفظ :    -

  .لون احمر بصبغة السفرانين فتظھر ب      

لبكتريا والسبورات الحرة :  تصبيغ السبورات الداخلية   -ب     .لتوضيح تركيب السبور في ا

  . للتمييز البكتريا التي تتقبل الحامض وبين التي >تتقبل الحامض: الصبغة المقاومة ل(حماض  -جـ  

  .لتوضيح الكبسو>ت المحيطة بخلية البكتريا : صبغ الكبسو>ت     -د   

  . لتوضيح وجود وترتيب ا>سواط على الخلية البكتيرية :  صبغ ا>سواط       -ھـ  

لسايتوب(زمية   –و     .لتحديد التراكيب الداخلية قي الخلية : الصبغات ا

  

يا ياطرق عد البكرت ياطرق عد البكرت ياطرق عد البكرت   : وھي  ھناك عدة طرق لعد البكتريا ::::    طرق عد البكرت

  :  Plate count method: العد با>طباق  -1     

 :   Direct microscopic count: العد المباشر بالميكرسكوب    -2     

     3-   <  . M.P.N    (Most Probable number( العد ا>كثر احتما

  وھي طريقة لتقدير كثافة المجاميع الميكروبية بدون عد المستعمرات النامية او عد الخ(يا               

  . المفردة            

  :طريقة الشرائح المدفونة    -4     

لبسيطة لدراسة احياء التربة في بيئتھا الطبيعية وذلك عن                 الطرق ا   تعتبر ھذه الطريقة من 

الزمن               وھي   . طريق دراسة ا>حياء الملتصقة بشرائح زجاجية مدفونة في التربة لفترة من 

  ا طريقة نوعية او وصفية ، >نھا تعطي فكرة عامة عن كثرة او  طريقة غير كمية ،بل انھ            

  .    قلة مجموعة من المجاميع الرئيسية >حياء التربة             

  Membrane-Filter count: طريقة العد بالمرشح الغشائي  -5

  تمر   تعتمد على تمرير حجم معين من النموذج من خ(ل مرشح معلوم الفتحات بحيث >           
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                            

  . البكتريا من خ(له  

  :  Turbidimetric methodطريقة قياس العكارة  -6

ان محل��ول الخ(ي��ا يب��دو عك��را ، >ن ك��ل خلي��ة بكتيري��ة تش��تت الض��وء ، فكلم��ا زاد ع��دد الخ(ي��ا ف��ي            
العك��ارة  عمل جھ���از.المحل��ول ازداد تش���تت الض���وء وم���ن بع���د ت���زداد  قي���اس ا>ل���وان  ولقي���اس العك���ارة يس���ت

Colorimwter     او جھاز قياس الطيف الضوئيSpectrophotometer  .  

  

        

        احملاضرة الثالثةاحملاضرة الثالثةاحملاضرة الثالثةاحملاضرة الثالثة

        ....مكونات واجزاء البكرتيا ووظائف كل منها مكونات واجزاء البكرتيا ووظائف كل منها مكونات واجزاء البكرتيا ووظائف كل منها مكونات واجزاء البكرتيا ووظائف كل منها : : : : تشريح البكرتيا تشريح البكرتيا تشريح البكرتيا تشريح البكرتيا 

  :ادناه وصف لخلية بكتيرية  يوضح الشكل          

     

                                                                     

 : Cell wallالجدار الخلية -1

يت99راوح س99مكه ب99ين            . ھ9و الطبق99ة الكثيف99ة المحيط99ة بالغش99اء الس99ايتوب�زمي وھ99و ال9ذي يع99ين ش99كل الخلي99ة           
  . من وزن الخلية % )   40 - 10( ميكرونا ويشكل )  0.04 – 0.01( 

ر      نصف نفاذ لكنه يحميھا من الضغط ا'زموزي ، 'يعتب) ص�بة (اعطاء الخلية طبقة محيطية قوية :  وظيفته 
  .         يمكن ان يلعب دور المنخل للجزيئات اذ يمنع الجزيئات الكبيرة من المرور خ�له 

  Capsuleالكبسولة  -2

تكون غ�فا حول الخلية يختلف تركيبھا الكيمياوي ، اذ بعضھا )  ج�تينية ( الكبسولة عبارة عن طبقة ھ�مية          
متعد وتتكون مواد . دة والبعض ا'خر ببتيدات متعددة لواحد او اكثر من ا'حماض ا'مينية يتالف من سكريات 

  .ماء % )  98( الكبسولة من
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                    

  

رية من الظروف البيئية غير المناسبة مثل الجفاف -1  :الوظيفة   تقوم ھذه الطبقة بحماية الخلية البكتي

   تيريا المسببة لبعض اaمراض فيكون دورھاأما عند وجود ھذه الطبقة حول خ�يا البك -2            

البكتيريا   ھو حماية الخلية من اbفرازات التي                  .يفرزھا الجسم لمقاومة ھذه 

  :  Cytoplasmic membraneالغشاء السايتوب�زمي  -3

ت الخلية البدائية النواة ، ھو الطبقة المحيطة في بروتوب�س  Plasma membraneالب�زما  ويعبر عنه بغشاء       
الغ�ف الخارجي في الخ�يا عديمة الجدار  دھن %) 40(، بروتين %) 60(يتركب من حوالي .، ويمثل ھذا الغشاء 

  . معضمھا بشكل دھن مفسفر 

لغشاء موقع ل�نزيمات المرتبطة بتحليل المواد الغذائية وانتاج الطاقة  -1 :  الوظيفة   .يكون ھذا ا

فذ الى داخل  -2                يكون شبه نفاذ يسمح بدخول وخروج بعض الجزيئات دون ا'خرى تن

  .الخلية                   

 Cytoplasmالسايتوب�زم  -4

مادة غروية القوام ،يتكون من خليط معقد من مواد بروتينية وكربوھيدراتية ودھون وأحماض أمينية وام�9ح         
مليات الحيوية بالخلية وفيتامينات ،  وتوجد ھذه المواد مذابة في الماء أو معلقة فيه ووظيفة السايتوب�زم انه مركز الع

كون من حوالي    .مواد صلبة % 15من وزنه ماء و% 85ويت

 Nucleusالنواة  -

خليط م9ن الح9امض  النواة في البكتيريا نواة بدائية توجد مغمورة فى السايتوب�زم كمنطقة منتشرة وتتكون من        
اس9ماء مختلف9ة منھ9ا . ولكنھ9ا ' يوج9د لھ9ا غ�9 ف ن9ووي) DNA(الن9ووي  او الجس9م الن9ووي   النوي9ة(اعطي9ت لھ9ا 

Nuclear body     او او النيكليويدNucleoid  (  

   Chromosomesالكروموسومات  -6  

الوراثية للخ�يا البدائية    النواة التي تستقر  الكروموسوم ھو التركيب الرئيسي الذي تخزن فيه المعلومات             
دائية بغشاء نووي  كروموسوم في الخ�يا الب   . nuclear membraneفي ب�زما النواة ، 'يحاط ال
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                    

    Ribosomesالرايبوزومات  -7

بية العالية جدا تمتاز الرايبوزومات بخواصھا الترسي. نانومتر ) 20(اجزاء دقيقة جدا معتمة قطرھا حوالي         
 Unit ofال9ى وح9دة الترس9يب )  S(وتش9ير ال99ـ )  70S(بجھ9از الط9رد المرك9زي الع99الي الس9رعة ويعبرعنھ9ا

Sedimentation   دي لم السوي   . Serdbergتكريما للعا

  .تستعمل لتخليق البروتينات :  الوظيفة

    Mesosomesالميزوسومات  -8

طي9ات تتمرك9ز ف9ي الس9ايتوب�زم ت9دعى الميزوس9ومات  +Gقد يكون الغشاء السايتوب�زمي في البكتريا            
  . -Gوھي غير واضحة في البكتريا 

  تزيد المساحة السطحية للغشاء لذا فقد تزيد قابلية الخ�يا على تركيز المواد المغذية -1 : الوظيفة 

  .ية تلعب دورا في انقسام الخل  -2  

    Plasmidsالب�زميدات  -9 

معلومات وراثية اضافية في الب�زميدات ، وھذه المعلومات ھي                تحمل العديد من البكتريا 

  .التي تحدد ما اذا كانت الخلية مقاومة اوحساسة لمضادات حيوية معينة  

  : Spores السبورات -10

ادة ج9درا س9ميكة يمكنھ9ا ان تنب9ت وتنم9و ال9ى خ�ي9ا خض9رية عن9د عبارة عن خ�يا ساكنة حيوي9ا تم             تل9ك ع9
  .توفر الظروف المناسبة  وھذه ا'بواغ شديدة المقاومة للظروف البيئية غير الم�ئمة كالحرارة والبرودة والجفاف

  الخارجية  -2الداخلية               -1:    تقسم السبورات الى مجموعتين : انواع السبورات 

  : تتكون داخل الخلية وتكون اما : endosporesالسبورات الداخلية   -1           

 .       Clostridium tetani:مثل    Terminalطرفية  -1                      

                                                                      oـــــ            

  .     Clostridium subterninaleمثل   Subterminalشبه طرفية  -2                      

ـــoــ                                                                    ـــــ

  .   Bacillus cereus: مثل      Centralمركزية  -3                     
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                    

  

ـoـــــ                                                        ــــ   ـ

التبرعم الذي :   exosporesالسبورات الخارجية  -2          تتكون خارجيا ، أي خارج الخلية الخضرية كما   في 
  .                         يحصل في نھاية احد اطراف الخ�يا

                                                                Flagellumومفردھا    Flagellaا>سواط   -11

ع البكتريا من حيث قدرتھا على الحركة فمنھا عديمة اaسواط                بزوائد خارج ومنھا المزودة  ، تختلف أنوا
سمى ا'سواط وھي خي9وط بروتيني9ة طويل9ة ت) مايكرون  15ــ 3(نانومتر وطولھا ) 20(الخلية طويلة ودقيقة قطرھا 

وتختلف عدد اaسواط حسب نوع البكتيري9ا فمنھ9ا م9ا يحم9ل س9وطاً واح9داً ومنھ9ا م9ا  حلزونية بمظھرھا المجھري  ،
  :ويتالف السوط من ث�ثة اجزاء يحمل أثنى عشر سوطا أو أكثر 

     basal bodyالجسم القاعدي  - hook                   3الخطاف  -Filament        2الخيط  - 1     

  :وتنقسم البكتيريا من حيث اaسواط إلى      
   .وفيھا يخرج سوط واحد من أحد قطبى الخلية  Monotrichous )قطبية ( وحيدة السوط   أـ          

        Pseudomonas aeruginosa: مثال                       

    .الخلية وفيھا تخرج حزمة سوطيه من قطب واحد في) Lophotrichous (سوطية الطرف  بـ        

Pseudomonas f: مثال                        luorescens       

  

Amphitr (  جـ ـ سوطية الطرفين        ichous (وط واحد أو حزمة سوطيه من كل وفيھا يخرج س  

  .البكتيرية من قطبى الخلية قطب                                   

      Aquaspirillum serpens:  مثال                      

ـ محيطية اaسواط            وفيھا تنتشر اrسواط من جميع ا'تجاھات حول سطح)   Peritrichous(  د 

     Salmonella typhi:  مثال  .  البكتيرية  الخلية              
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                   

  )     Atrichous( عديمة ا'سواط     - ھـ     

                            

                                         

    Piliا'ھداب  -12

لس9البة لص9بغة ك9رام وتب9دو                  ھي بروزات شعرية مجوفة وغير ملتوية وتظھر خصوص9ا ف9ي البكتري9ا ا
ظاھريا شبيه با'سواط وتتالف كا'سواط من وحدات بروتينية فردية مرتب9ة حلزوني9ا مول9دة لب9ا مجوف9ا ليك9ون خ9يط ، 

  . لمتحركة والغير متحركة على السواء وھذه التراكيب 'تستخدم في الحركة لوجودھا في البكتريا ا

  ) .  DNA(تعمل كجسراتصال بين خليتين تستخدم لنقل المادة الوراثية  -1:  وظائفھــا    

  .ا'لتصاق (منھا تستعمل كاعضاء اساسية بعملية التعلق  -2                  

         Bacterial Growth and Reprodutionوتكاثر البكرتيا وتكاثر البكرتيا وتكاثر البكرتيا وتكاثر البكرتيا     منومنومنومنو

ـــــــــ ـــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــ ــــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــــ ــ   ــــــــ

  : المتطلبات الغذائية لنمو البكتريا  

ا المركب�ات الت�ي يج�ب ان يحص�ل عليھ�ا الك�ائن المجھ�ري م�ن :    Nutrientsالمغ&ذيات تع�رف                بانھ�

ت�دخل الم��واد الغذائي�ة للخ(ي��ا النباتي�ة وخ(ي��ا . المح�يط لك��ي تس�د حاجت��ه ف�ي بن��اء تراكيب�ه والحص��ول عل�ى الطاق��ة 
والتناف&ذ    Diffusionا%نتش&ار  طري�قالكائنات المجھرية التي تمتلك جدارا خلويا صلبا كالبكتري�ا والفطري�ات ع�ن 

Osmosis   بالتغذية التنافذيةويسمى ھذا النوع Osmotrophic .  
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                   

  : ا>حياء المجھرية الى المتطلبات الغذائية التالية   تحتاجفقد      

وئية التغذي���ة (بع���ض ا>حي��اء تعتم���د عل��ى الض���وء للحص��ول عل���ى الطاق��ة فھ���ي : مص��در الطاق��ة  -1 ض��
Phototrophus ( المركب��ات الكيميائي��ة مص��درا للطاق��ة فھ��ي ، وبعض�ھا يعتم��د عل��ى اكس��دة ) كيميائي��ة

  ).  Chemotrophusالتغذية 
كمص�درا اساس�يا للك�اربون فتس�مى ذاتي��ة  Co2بع�ض ا>حي�اء لھ�ا الق�درة عل��ى تمثي�ل : مص�در الك�اربون  -2

لعض�وية مص�درا اساس�يا للك�اربون   Autotrophusالتغذية  مكنه اس�تعمال المركب�ات ا ، والبعض ا>خر ي
 .  Heterotrophusمتباينة التغذية فتسمى 

، وبعض�ھا )  N2(ھناك ان�واع م�ن البكتري�ا ق�ادرة عل�ى اس�تغ(ل النيت�روجين الج�وي : مصدر النيتروجين  -3
عضوية، وبعضھا ا>خر يمكنه استعمال النيتروجين العضوي  . يستھلك المركبات النتروجينية غير ال

غل الكبر: عنصر الكبري�ت والفس�فور  -4 كبري�ت تبع�ا البكتري�ا تس�ت ي�ت العض�وي او ال(عض�وي او عنص�ر ال
اما الفسفورفيستعمل بالشكل غير العض�وي ك�ام(ح الفوس�فات المعدني�ة ف�ي ا>وس�اط الص�ناعية ، . لنوعھا

 .وا>حماض النووية مصدرا رئيسا للفسفور في ا>وساط الطبيعية 

Kومنھ�ا . كائن�ات الحي�ة تعد ايون�ات العناص�ر المعدني�ة ض�رورية لجمي�ع ال: العناصر المعدنية  -5
+
 ,Ca

+2
 , 

Mg
+2

 , Fe
+2

ام�ا العناص�ر الن�ادرة والت�ي تحتاجھ�ا الكائن�ات . والتي تحتاجھا البكتري�ا بتراكي�ز متوس�طة    
Mn: الحية بتراكيز واطئة فھي 

+2
   ,   Cu

+2
  ,   Zn

+2 ,  
            Mo

+6 ،Co
+2 

 , B
+2

 , Ni
+2

   .  

 . الماء ضروري لجميع ا>حياء المجھرية لغرض النمو : الماء  -6

  .وھي احماض امينية وفيتامينات ومواد اخرى : عوامل النمو  -7
  

  نمو البكتريا 

بانه الزيادة في عدد الخ(يا الكلي وليس الزيادة في حجم الخلية  اوكتلتھا ،  اما :  )  Growth(النمو يعرف         

لتالي انقسامھا أي زيادة  نمو الخلية دة في حجمھا وبا فيتمثل بمجموعة من ا>حداث والتفاع(ت التي تؤدي الى زيا

مد النمو على عدة عوامل اھمھا . في اعدادھا    : يعت

  على ا>نشطار  DNAقدرة الحامض  -2مصادر الطاقة                    -1                           

  ) .، نسبة ا>وكسجين   PHالحرارة ، الـ ( الظروف البيئية  -  3                           

  

    Cell cycleدورة الخلية 

رات زمني�ة      : بانھا  دورة الخليةتعرف        قبة بشكل ثاب�ت تتخللھ�ا فت� ) فج�وات ( مجموعة من ا>حداث المتعا
مد كثيرا على الظروف البيئية المحيطة بالخلية  والزمن الذي تستغرقه الدورة الكامل�ة م�ن ب�دايتھا حت�ى ا>نتھ�اء . تعت

  .  Generation Time )التضاعف ( بزمن الجيل من انقسام الخلية فيسمى 
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                    

   

                     

  تكاثر البكتريا 

ـ ـــ ـــــــــ ـــ   ــ

و  Binary fissionبا%نش&طار الثن&ائي البس&يط تتكاثر البكتريا عندما تزرع ف�ي وس�ط زرع�ي م(ئ�م             وھ�

الشكل الت�الي يب�ين مراح�ل ا>نش�طار   . والذي تنقسم فيه الخلية المفردة الى خليتين متماثلتين طريقة تكاثر >جنسي ،
البكتريا    .الثنائي في نمو خلية 

  

  

                                                                                

  

لخ(ياي   .   اسية او لوغارتميةبطريقة  با>نشطار الثنائي  زداد عدد ا

  

ـــــــــــ     1       ـــــــــ  2ـ ــــــ     4ـ   ـــ ــــ    8ـــــ ــ     16ـــــــــ   .الخ  --------  32ـــــــــ

ـــــــــــ     1       ــــــــــ    2ـ 2ـــ
ـــــــ    2 2ــــ

ـــــ    3 2ــــــــ
ـــ     4 2ـــــــــ

5  -------- 2
n

 

                                                                      

   n   = اما الفترة ال(زمة لزيادة عدد البكتريا الى الضعف تسمى) .عدد ا>جيال ( عدد ا>نقسامات ،  

يمكن قياس عدد البكتريا باخذ عينات من الزرع بفترات .   G.T  (Generation Time( وقت الجيل             

زمنية محددة خ(ل الطور اللوغارتمي ، ويمكن حساب عدد ا>جيال عند معرفتنا لزمن الجيل او بالعكس من 
عادلة التالية    : الم



 

20 

 

سة الحدائققسم    البستنة وھند

�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                    

                                                      t 

ـــ                                                   ــ   ــــ  g=  ـ

                                                     n 

      n    = عدد ا>جيال  

      t     =الزمن الكلي  

     g   =   زمن الجيل    

المضاعفات وسرعة النمو               الحاصلة في زرع معين في وحدة زمنية واحدة ) عدد ا>جيال (تعرف بعدد 

  : أي ان ) ساعة ( 

                                                  n 

ـ                                                  ــــــــ   ) .سرعة النمو (   growth rat= ـ

  

                                                  t 

  

للوغارتمات ماھي ا> اس ل(ساس  2تبعا لدالة اسية ل(ساس  البكتريا يكون بمعدل لوغارتمي نمو        ، وبما ان ا

                                                  .ما من ا>رقام فان النمو يتبع نظاما لوغارتميا وبذلك تكون الع(قة ع(قة خط مستقيم 

    Normal growth curveمنحنى النمو الطبيعي 

عندما تزرع البكتريا في وس�ط زرع�ي مناس�ب وتح�ت ظ�روف بيئي�ة مناس�بة يم�ر نم�و الخ(ي�ا بمراح�ل يطل�ق        
  : وتقسم اطوار النمو الى اربع اطوار وھي . عليھا اطوار النمو 

  ) :التطبع او التكيف (   Lag phaseطور الركود   -1   

  لكن تحدث ) الخ(يا في دور السبات ( زداد اعداد البكتريا وانما تبقى ثابتة مؤقتا ،>ت -ا

  .  زيادة في كتلة الخ(يا                 

  ) .مرحلة تجھيز ( تتھيا الخ(يا >ستغ(ل المواد المغذية في الوسط الزرعي   -ب         

  .تخليق البروتينات ومرافقاتھا   -جـ         
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                    

  . RNAيتم تكوين الـ    -د          

مو تسمى فترة                 التعجيل بعد ا>نتھاء من ھذا الطور تبدا الخ(يا بالدخول في فترة تسريع الن

>زدياد ولكن بسرعة غير منتظمة                   . ، تبداخ(لھا ا>عداد با

  

  :   Exponentialاو ا%سي    Logarithmic phaseالطور اللوغارتمي  -2 

  سمي بھذا ا>سم >ن عدد الخ(يا يزداد زيادة اسية وبمعدل عال تحت الظروف المثالية ،              

  : ويتمييز بمايلي       

قسام سريع ( سرعة النمو ثابتة وباقصاھا  -ا           ) .ا>ن

  .والبروتين   DNA ,  RNAتضاعف  -ب      

لية الحيوية جميع الخ(يا تك -جـ       من حيث التركيب الكيميائي والفعا   ولھذا تستخدم في . ون متماثلة 

  .بعض ا>ختبارات في المختبر             

  . سرعة النمو تعتمد على ما يحتويه الوسط من مواد غذائية وظروف الزرع  -د       

ذ تكون من العوامل المھمة التي تؤثر على سرعة النمو في ھذا الطور  -ھـ         ھي درجة الحرارة ، ا

لسرعة باقصاھاعند درجة الحرارة المثلى وتنخفض فجائيا الى الصفر عند ارتفاع الحرارة                ا

  .فوق المثلى             

  

   :  Stationary phaseطور النمو الثابت  -3   

  :مايلي يتباطا معدل التكاثر وان خط النمو يبقى مستقيما  ويتميز ب          

  .سرعة النمو صفرا   - أ
عدل النمو يساوي معدل الموت   - ب د ،أي م   .ثبات ا>عدا

  .قرب نفاذ او استھ(ك المادة الغذائية ، لذا تتوقف عملية ا>نقسام   - جـ                     

 .كمية المواد المفرزة عالية   -  د
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                    

  :   Declineاو ا%نحدار    Death phaseطور الموت  -4

  .سرعة النمو ذات قيمة سالبة    -ا                                  

  .معدل موت الخ(يا اسرع من معدل انتاج خ(يا جدد    -ب                                

  .نفاذ العناصر الغذائية ا>ساسية من الوسط تماما    - جـ                                

  .تراكم النواتج السامة المثبطة للنمو    - د           

  يتناقص عدد الخ(يا الحية بمعدل اسي او لوغارتمي عكس الطور  -ھـ          

  

  .دراسة وصفھا ، اھميتھا ،تكاثرھا ، اقسامھا  :   Fungiالفطريات      

ـــــ      ــ ــــــــــ ــ ـــ ـــــــ ــ ــــــــــ ــ ــــــــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ـ ــ ـــــــــ ـ ــ ــــــــــ ــ   ـــــ

  :  Mycologyعلم الفطريات            

  ھو دراسة الفطريات من ادناھا الى ارقاھا في سلم التطور من حيث مظھرھا وانتشارھا                 

  .وطرق معيشتھا وتركيب اجسامھا الثمرية واثارھا الضارة والنافعة 

  .وتعني العرھون او عش الغراب :   Mykes:  كونه من م   Mycologyوالـ  

  . وتعني علم :    Logesو                                        

قية تعود الى مملكة البروتيستا و>تحتوي على الكلوروفيل  حية ذات نواة كائنات : الفطريات     :  حقي

المتعددة  -1                .لھا جدار خلوي سميك مكون من السكريات 

  تتجمع ھذه   Hyphae) خيوط فطرية(خيوطھا اسطوانية دقيقة تدعى خيوط العفن  -2             

  وقد تكون متفرعة اوغيرمتفرعة  Mycelium) غزل ا>عفان( لتكون الميسليومالخيوط                 

  . septate or nonمقسمة أو غير مقسمة ،                  

  ) ا>قسام (الفطريات المقسمة تحوي على نواة واحدة ، وتوجد ثقوب صغيرة في الحواجز -3           

  .تسمح بحركة السايتوب(زم من خلية الى اخرى ، وفي بعض ا>عفان >توجد الحواجز               

  ل الفطريات على ا>عفان والخمائر، تتكون الخمائر من خلية واحدة في حين تتكون            تشتم  -4           

  .ا>عفان من عدة خ(يا                 
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                    

 

 . اغلبھا مجھرية، تكون ا>جسام الثمرية لبعضھا كبيرة الحجم ترى بالعين مثل العرھون   -5          

لتغذية  غير -6             .   Heterotrophic )  باينة التغذية مت(ذاتية ا

                       

                                                                                        

  

  اقسام الفطريات 

  :رئيسة  Classesالى اربعة صفوف  Eumycetesتقسم الفطريات الحقيقية 

1-  Phycomycetes : تشمل ا>عفان المائية وا>نواع ا>خرى التي تعيش ف�ي البئ�ات الرطب�ة ، الھايف�ات غي�ر
ومنھ��ا  Oosporesوالس��بورات البيض��ية  Zygosporeمقس��مة ، تتك��اثر جنس��يا بتك��وين الس��بورات الزيجي��ة 

  . Rhizopus , Mucorا>عفان 
 Ascosporesالس�بورات الكيس��ية الھايف��ات مقس�مة ، تتك�اثر جنس��يا ب:  Ascomycetesالفطري&ات الكيس&ية  -2

 Saccharomyces cerevisiaeومنھا خمي�رة الخب�ز  ascusوھي تتكون داخل كيس بيضوي الشكل يسمى 
.  

  الھايفات مقسمة ، تتكاثر جنسيا بانتاج السبورات :   Basidiomycetesالفطريات البازيدية  -3

.        Basidiumوالتي تتكون داخل تركي�ب عل�ى ش�كل ھ�راوة يس�مى البازي�دة   Basidiosporesالبازيدية       

  .  Mushroomومنھا العرھون 

  تتكون من خيوط   :   Fungi imperfecti   (Deuteromycetes(الفطريات الناقصة   -4  

   .مقسمة وشفافة ، التكاثر الجنسي غيرواضح        
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                    

   Growth of fungiنمو الفطريات  

  : يبدا النمو في حالتين          

ان البوغ التكاثري الفطري عبارة عن خلية مفردة ، ونتيج�ة >نب�ات ب�وغ العف�ن : تكون ا>بواغ  -1
)  Hyphae(ثم خ�يط  طوي�ل ي�دعي ب�الخيط الفط�ري   Germ tubeتتكون ا>نبوبة الجرثومية 

  ) .سيليوم الماي( ثم تتكون شبكة من الخيوط الفطرية تعرف بالغزل الفطري 
لتج�زؤ  -2 اثر با>نش�طار وا ان الخ(ي��ا الخض�رية النامي�ة ت�زداد ب��الطول ث�م تح�دث انقس��امات : التك�

نتيجة لنم�و خي�وط ا>عف�ان . خيطية للنوى ، تتكون الحواجز بعد ا>نقسام لذا يزداد عدد الخ(يا  
وزا م�ن ك�ل خلي�ة واتحادھا مع بعضھا بسبب ميل بع�ض الخ(ي�ا المتقابل�ة ل(لتح�ام ، اذ ينش�ا ب�ر

با>تج�اه ا>خرالمقاب��ل ل�ه ، وعن��د اتص�ال الب��روزين ي��ذاب الج�زء الملتص��ق م�ن الج��دار بفع��ل 
ل��ذلك تتك�ون غ��زول    Anastomosانزيم�ات خاص�ة محف��زة ، يطل�ق عل��ى ھ�ذا ا>تح�اد اس��م 

  )المايسليوم ( ا>عفان 
   

  :   Reproduction of fungi: تكاثر الفطريات

تتكاثر ا>عفان جنسيا  بتكوين السبورات الجنسية ، و>جنسيا با>نشطار والتبرعم او تكوين السبورات      
ر  ال(جنسية ،  كاثر جنسيا بتكوين السبورات الجنسية و>جنسيا بالتبرعم او ا>نشطا ولھذا فتتكاثر . والخمائر تت

  :الفطريات بطرق مختلفة منھا 

  :ويشمل :   Asexual Reproductionالتكاثر ال(جنسي  -1
تن��تفخ او تس�تطيل خلي��ة الخمي�رة وتنقس��م الن�واة وتتك��ون :   Cell fissionا>نش�طار الخل��وي   - أ

  . Schizosaccharomycesكما في  . خليتين جديدتين 
كي��ة : ف�ي الظ�روف الطبيعي�ة   ) :  Mycelium(تج�زؤ غ�زل ا>عف�ان   - ب بس�بب عوام�ل ميكاني

وف�ي الظ�روف غي�ر ا>عتيادي�ة ف��ان . ف�ي تجزئ�ة المايس�ليوم  تس�اھم) حرك�ة الم�اء والري�اح (
الخيوط تموت وتبقى قطعة ص�غيرة ممك�ن ان تك�ون حي�ة ال�ى ح�ين ت�وفر الظ�روف الم(ئم�ة 

  .لتنمو الى كائن جديد 
  :اما ان تتكون من ) : ن من الكروموسومات  2( بواسطة تكوين ابواغ >جنسية  -جـ                   

  .  Chlamydosporesخلية واحدة وھي الك(ميدية  -1                          

  . Arthrosporeاو عدة خ(يا وتسمى المفصلية  -2                          

  : وفي اعفان اخرى تكون تراكيب خاصة وھي                       

  .  Sporangiumالسبورانجيوم   - أ
  .      Conidiaالكونيديا    - ب
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                    

  

تتك�����اثر جنس������يا نتيج������ة اتح������اد ن������واتي خليت������ين                            :   Sexual Reproductionالتك�����اثر الجنس������ي   -2 

تح�وي ك�ل منھم�ا نص�ف ع��دد الكروموس�ومات لتك�وين الخلي�ة المخص�بة الت��ي تتح�ول ال�ى ك�ائن جدي�د ، وا>مش��اج 
Cgametes تتكون الخلية المخصبة بطريقتين . سية  التي تحوي نصف  الكروموسومات تعرف با>بواغ الجن  

  :متعاقبتين                            

ــل : ا>تحاد الب(زمي   - ا                      يتحد بروتوب(ست خليتين لتكوين خلية ذات نواتين تحوي ـك

  ) .ن 1(منھا نصف العدد من الكروموسومات                                               

  تحتوي بعد >تحاد ا>ول يتم اتحاد النواتين لتكوين نواة جديدة: ا>تحاد النووي     -ب                 

.                                                      Zygoteوبذلك تتكون الخلية المخصبة ) ن 2(ضعف العدد                                               

  تنتج السبورات الكيسية وھي عملية تكاثر جنسية ، اما جميع الخمائر الحقيقية :  ا%بواغ الجنسية 

  فھي تكون على . ا>عفان فان تكوين السبورات الجنسية يختلف حسب ا>عفان                          

  : انواع منھا                           

  .مثل الخمائر Ascusتكون داخل اكياس :   Ascosporesا>بواغ الكيسية  -1
زيدية  -2  تتكون على سطح يشبه الكماشة يدعى:  Basidiosporesا>بواغ البا

                                                    Basidium .  

  تتكون نتيجة اتحاد امشاج متشابه المظھر في :  Zygosporesال(قحية  -3
لعفن                                           .اطراف ا

              Achylaتتكون نتيجة اتحاد مشيجين مختلف�ين كم�ا ف�ي عف�ن :  Oosporesالبيضية   -4

                   .  

  

  :أھمية الفطريات 

كان�ت نافع�ة مث�ل النم�ل  ذاأم�ا ّا نافعة بعضھا يتطفل على الحشرات وبالتالي إذا كانت الحشرات ضارة فھي    -1

  . فھي ضارة

  .بعضھا يتطفل على ا�سماك     -2

  . بعضھا يتطفل على ا%نسان والحيوان مسبباً أمراض جلدية    -3
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                    

  

قدرة على التطفل على النيماتودا     -4   .لبعض الفطريات ال

  .لXغذية فسادا الكثير من الفطريات يسبب    -5

ً  بعض الفطريات يستخدم في   -6   . المقاومة الحيوية للحشرات والفطريات أيضا

  .   تسبب الفطريات نتيجة لتطفلھا على النباتات والبذور إلى خسائر عالية في ا%نتاج العالمي     -7

  .العديد من الفطريات في الصناعات المختلفة مثل الصناعات الغذائية للجبن تستعمل    -8

  .الميكروبي وبعضھا يؤكل مثل الكمأة وعيش الغراب في أنتاج البروتين تستعمل    -9

د من المضادات الحيوية مثل البنسيلين     -10   .    يستخرج منھا العدي

         

        ....    دراسة وصفها ،اهميتها ،  تكاثرها ، اقسامهادراسة وصفها ،اهميتها ،  تكاثرها ، اقسامهادراسة وصفها ،اهميتها ،  تكاثرها ، اقسامهادراسة وصفها ،اهميتها ،  تكاثرها ، اقسامها: : : : الفريوسات واالشنات الفريوسات واالشنات الفريوسات واالشنات الفريوسات واالشنات     

ــ ــ ــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــــ ــ ـــــــ ـــــــــ ــــــــ ــ ــــــ ـــ ـــــــــ ــــــ   ــــــ

        ::::     Virusesالفابروسات الفابروسات الفابروسات الفابروسات 

، وھ�ي ) تتض�اعف (كائنات طفيلية غير خلوية اجبارية داخلية ، تحتاج الى خلية المض�يف لك�ي تع�يش                
لمجھر ا>لكتروني  يتراوح حج�م الف�ايروس . اصغر الكائنات الحية المعروفة واكثرھا عددا ، >يمكن مشاھدتھا ا>با

   ) .نانومتر  350ـــ 20(من 

 .مغلف   -2عاري              -1:   وللفايروسات نوعين ھما 

د ا>ض(ع ، وبذلك يكون للفايروس اربعة اشكال      :والفايروسات ذات تركيب حلزوني او متعد

  .حلزوني عاري  -1
 .عاري ) ا>وجه (متعدد ا>ض(ع  -2

 .حلزوني مغلف  -3

 . متعدد ا>ض(ع مغلف  -4

الحامض النووي         ما محاطة بغ(ف من البروتين يسمى و)  DNAاو    RNA(يتركب الفايروس من  ليس ك(ھ

Capside   ال��ذي يتك��ون م��ن وح��دات فرعي��ة بروتيني��ة تس��مى ك��ل منھ��ا بالكابس��وميراتCapsomeres   وف��ي ،

ع��دد  DNAاو   RNAالفايروس�ات المغلف��ة يك��ون الح��امض الن��ووي  موج�ود ض��من كابس��د بروتين��ي حلزون��ي او مت

وھذا الغ(ف مؤلف من ع�دة طبق�ات م�ن  envelopeيدعى بالغ(ف  ا>ض(ع يحاط بدوره بتركيب غشائي خارجي

  .اللبيد والبروتين 
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                            

  

يمكن تسمية الفايروس حس�ب العائ�ل ال�ذي يص�يبه وا>م�راض الت�ي تس�ببھا ، ف�ان الف�ايروس ال�ذي يص�يب  
ف�ايروس موزائي��ك التب�غ ، والف��ايروس ال�ذي يع��زل م�ن غ��دد ا>نس�ان يس��مى ف�ايروس غ�� دد ا>نس��ان ، التب�غ يس��مى 

الذي يصيب البكتري�ا يس�مى البكتريوف�اج  ، اذ ان ھن�اك بكتريوف�اج خ�اص لك�ل ج�نس   Bactriophageوالفايروس 

يصورة عامة تتكاثر على حس�اب البكتري�ا ، اذ ھ�ي ق�د تقض�ي عل�ى البكتري�ا النافع�ة والض�ارة وك�ذلك . من البكتريا 
مزرقة  ر والطحالب الخضراء ال لخارجي للفايروس والشكل ا. على الخمائ   .لتالي يبين المظھر ا

  

  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  .شكل يبين المظھر الخارجي للفايروس                                         

   

  : Classificationتصنيف الفايروسات 

  .تصيب الحيوان وا>نسان : الفايروسات الحيوانية   -1: تقسم الفايروسات الى          

  .تصيب النباتات : الفايروسات النباتية   -2           

  .تصيب البكتريا ) : العاثيات (الفايروسات البكتيرية  -3           



 

28 

 

سة الحدائققسم    البستنة وھند

�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                    

  :  Virus Replicationتضاعف الفايروس  

يحدث تضاعف الفايروس عن�دما ي�دخل ب�روتين الف�ايروس والح�امض الن�ووي الفايروس�ي ال�ى داخ�ل خلي�ة           
ــي العا لرئيسية لتضاعف الفايروس ھ   :ئل المتخصص لھا ، والخطوات ا

لياف ذيل الفايروس على سطح جدار خلية المضيف:  Adsorptionا>دمصاص  -1        ادمصاص ا

  مستقر في ذيــــل الفايروس )  Lysozyme(يقوم انزيم معين:       Penetrationا>ختراق  -2     

  جزء صغير من الجدار الخلوي البكتيري، فبدخل الحامض النووي الى داخل بتحليل                     

  البروتيني وذيل الفايروس ملتصقا خارج جسم  الخلية   خلية المضيف ، ويبقى الغ(ف                    

لمضيفة                         .                                          ا

  يكون مكان تضاعف الحامض النووي الفايروسي اما فــــــي :     Replicationالتضاعف   - 3     

  بعد ان يدخل الحامض داخل خلية. السايتوب(زم او في النواة  تبعا لنوع الفايروس                     

  الى حامض)  RNA(تحول الحامض النووي الفايروسي :  او%المضيف يحصل                      

ـــروس  : وثانيا . فايروسي  mRNAمستنسخ                        ،) الكابســـد (تخليق بروتين الفايـــ

ـــــري لصالحھا                        .                 وبھذا يستحوذ الفايروس على كل ا>يض الخلوي البكتيـــ

  ضمن تجميع للعديد من جزيئاتتت:     Productionاو انتاج       Maturationالنضج   -4    

  .الحامض النووي للفيروس وكثير من البروتين للفايروس  لتكوين الفايروس                     

لخلية :       Releaseالتحرر   -5      .يفرز انزيم يحلل جدار الخلية المضيفة مما يؤدي الى انح(ل ا

   

  

  

  

  

  تھاجم احد البكترياصورة مجھرية لفيروسات البكتريوفاج وھي 
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                         

  : Lichensا%شنات 

ھي كائنات حية ليست كائنات مفردة و لكنھا كائنات مركبه تتكون من تجم�ع فط�ر وطحل�ب ، اذان                    

يع�ود ال�ى اجن�اس الطحال�ب الخض�راء او الخض�راء : الج�زء الطحلب�ي . الغزل الفطري تنغمس فيه خ(يا طحلبي�ة  
كنھا ان تعيش بصورة مستقلة وحدھا    .المزرقة يم

عيش مستق( وح�ده ، : ء الفطري اما الجز     فانه يعود الى احد اجناس الفطريات البازيدية او الكيسية و>يمكن ان ي
وين ) الج�زء العل�وي ( وا>ثنان مع بعضھما يعيشان تكافليا وفق نظام غري�ب عجي�ب ، اذ يق�وم الطحل�ب          بتك�

للفطر  ال�ذي تمت�د ھايفات�ه ال�ى اس�فل الترب�ة ) ء السفلي الجز 0الكاربوھيدرات بعملية التركيب الضوئي لكي يوفرھا 

لغذائية الضرورية التي يحصل عليھا من تحليل المركب�ات العض�وية الموج�ودة  لكي يقوم بتزويد الطحلب بالعناصر ا
  .في التربة 

الم�واد العض�ويه           ون توج�د ا>ش�نات عل�ى س�طح الترب�ة ، يك�. تنمو معظم ا>ِشنات في مناطق بھا وفرة م�ن 
م�اء وا>حتف�اظ ب�ه م��دة  نموھ�ا بطيئ�ا ج�دا ، تك�ون انس�جة جي(تيني�ة قوي�ة ح�ول الخلي�ة بحي�ث تس�مح بتش�رب الخلي�ة بال

  . طويلة لمقاومة الظروف القاسية 

ئية المؤثرة في نمو وانتشار ا%حياء المجھرية   العوامل البي

ــــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــ ــــ   ــ

ـــــا               : يتاثر نمو وانتشار ا>حياء المجھرية بعوامل عديدة منھــ

  وھي مجموعة عوامل فيزيائية  :   Abiotic factorsعوامل غير حياتية  -او>

  .وكيميائية         

  وھي الع(قات المايكروبية مع بعضھا :          biotic  factorsعوامل حياتية  -ثانيا                  

 . البعض ومع النباتات والحيوانات التي تعيش بالقرب منھا                             

 

ية  -او%       : العوامل غير الحيات

 عامل مھم في اليابسة والمياه ، وتاثيره في المياه يختلف حسب   :   Lightالضوء  -1          

  :للضوء تاثيران  . عكرة ونوعية المياه                         

  في عملية التركيب الضوئي مثل السيانوبكتريا : ايجابي : ا>ول             
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                         

  

ء التي >تمتلك صبغات  -ا: سلبي : الثاني      بكتريا : مث( . له تاثير قاتل ل(حيا

                            Nitrobacter  يثبط نموھا بالضوء ا>زرق بطول موجي  

                             366nm  .  

  .البكتريا الحاوية على الصبغات لھا القدرة على مقاومة الضوء  -ب                                         

  الضوء ا>زرق وا>خضر له  تتاثر الفطريات بالضوء ، اذ ان -جـ                                         

  .تاثير اعلى من ا>حمر                                               

  :  Tempertureدرجة الحرارة   -2    

  : تقسم ا>حياء المجھرية حسب درجة الحرارة الى المجاميع التالية       

عضمى)  0م 15(درجة الحرارة المثلى :  Psychrophilesالمحبة للبرودة  -1   وال
  ) . 0م20(                      

مدى بين :  Mesophilesالمحبة للحرارة المتوسطة  -2 ـــــــي  مجموعة البكتريا التي تنمو ف
 ) .  0م 37(، انھا تنمو جيدا عند )  0م 40ــ 25(

ـ  40(تنمو في مدى حراري بين :   Thermophilesالمحبة للحرارة العالية  -3 )  0م 65ـ
  ) . 0م 45(لى وحرارة مث

  

  

  :  Osmotic pressureالضغط ا>زموزي   -3

ھناك احياء مجھرية معتادة للعيش في بيئة عالية الضغط ا>زموزي يطل�ق عليھ�ا با>ليف�ة ل(زموزي�ة        
Osmophilic    لملوح�ة .     Halophilic، واذا كان�ت البيئ�ة عالي�ة الملوح�ة اطل�ق عل�ى ا>حي�اء با>ليف�ة ل

  : تقسم ا>حياء على اساس الملوحة الى 

  .منھا البكتريا وفطريات البحار :  Halophilicمحبة الملوحة   -1
تض�م غالبي�ة ا>حي�اء الت�ي تع�يش ف�ي المي�اه الداخلي�ة :       Halophobicالكارھ�ة  -2

 .وا>نھار والبحيرات 

كن ان تعيش في مدى واسع لتركيز الملح :   Tolerantمتحملة -3  .مم

>حياء المحبة للملوحة الى            : تقسم ا
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�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                    

  % ) . 4ــ 2(تركيز الملح :   Weakly Halophilicالقليلة  -1
عتدلة  -2  % ) . 20ــ5(تركيز الملح :   Moderately Halophilicالم

لية  -3  % ) . 30ــ 20(تركيز الملح :    Extremey Halophilicالعا

  

  :  Hydrostatic pressures) ي الضغط المائ(الضغوط الھايدروستاتيكية   -4  

ھايدروستاتيكي ، ويطلق على ا>حياء التي تعيش تح�ت               ء على قاعدته بالضغط ال يعرف ضغط عمود الما
عالية بالمتحمل�ة للض�غط  ،والت�ي تع�يش بص�ورة افض�ل تح�ت ھ�ذه الض�غوط  Barotolerent) بحري�ة (الضغوط ال

حياء التي تنمو بشكل افض�ل ف�ي الض�غوط ا>عتيادي�ة ولكنھ�ا تس�تطيع الع�يش ، اما ا>  Barophilicبا>ليفة للضعط 

  .   Facultative barophilicبالضغوط العالية ايضا فيطلق عليھا بالمختارة ا>لفة للضغوط 

  ) :  PHالـ ( تركيز ايون الھيدروجين  -5  

ـ             ــى   PHتقسم ا>حياء حسب ال   : ال

  عددھا قليل ، الفطريات ھـــي   )  PH ) =2- 6الـ :   Acido philicالحامضية  -1                 

  .السائدة والسيانوبكتريا وبعض الطحالب                                   

  ـــا غالبية ا>حياء ومنھـــ)  PH  ) =6.5 -7.5الـ :   Neutro philicالمتعادلة  -2                 

  .البكتريا المرضية                                   

من المتعادلة )  PH  ) =8- 9الـ :    Baso philicالقاعدية  -3                    .عددھا اقل 

  :تقسم ا>حياء حسب ا>وكسجين الى :    ا>وكسجين  -6

>وكس�جين ، تض�م ع�دد كبي�ر >تنم�و ا>بوج�ود ا:  Obligate aerobesكائنات ھوائية اجباري�ة  -1
 , Bacillus , Nitrobacter, Nitrosomonas: م�ن البكتري�ا والفطري�ات وا>ش�نات  ومنھ�ا 

Pseudomonas  .  
ويعتب�ر ا>وكس�جين .تنمو بغي�اب ا>وكس�جين فق�ط :   Obligate anaerobesئية اجبارية >ھوا -2

 .   Clostridium: ومنھا . ساما لھا 

موھ��ا :  Facultative anaerobes >ھوائي�ة اختياري��ة  -3 و بغي��اب وبوج�ود ا>وكس��جين ، ون تنم�
 , E.coliتض��م الخم��ائر اض��افة ال��ى معظ��م البكتري��ا وخاص��ة . اس��رع بوج��ود ا>وكس��جين 

Aerobacter  . 

تع��يش بوج��ود كمي��ات ض��ئيلة ج��دا م��ن :  Micro aerobesالمحب��ة لقلي��ل م��ن ا>وكس��جين  -4
منھ��ا بكتري��ا . وى الطبيع��ي ل(وكس��جين ف��ي الھ��واء ا>وكس��جين ، >تس��تطيع ان تتحم��ل المس��ت

Azotobacter , Lactobacillus  .  
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�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                     

  :) الع@قات بين الكائنات الحية (العوامل الحياتية   –ثانيا  

مع بعضھا او مع الحيوانات والنباتات مما                        تعيش ا>حياء المجھرية في الطبيعة متقاربة 

ـة ،) التداخ(ت ( يؤدي الى تعرضھا >نواع عديدة من الع(قات              ، منھا ايجابية ومنھا سلبيـــ

ذلك يتحقق كل من التاثيرات الضارة والنافعة وين             شا عنھا المجتمع الميكروبي المتــــوازن وب

          )Microbial equilibrium  population   . ( قات ھــــي)ع   : ومن ھذه ال

  وبھا يسلك كل كائن حي مسلكا مستق( عن ا>خر:  Neutralism   :0  0ع(قة الحياد  -1            

عتمد على ا>خر وك(ھما يستفيد :+  + :   Symbiosisع(قة التعايش  -2              .كل منھما ي

  ع(قة منفعة متبادلة بين نوعين : + + :   Protocoo preationع(قة التعاون ا>ولي  -3           

رية                                                                        لكنھا ليست اجبا   .من ا>حياء ، 

  : Commen salism    + :0) المؤاكلة او المعايشة ( قة المنفعة من جھة واحدة ع(  -4           

  ايقاف نمو احد النوعين بسبب التنافس على: ـــ   ـــ  :   Competitionع(قة التنافس   -5           

  .الغذاء والمكان                                                      

ــ   :   Amensalismع(قة التضاد   -6              يوقف احد النوعين نمو ا>خر نتيجة >نتاج :   0ـ

  .المواد المثبطة                                                                    

ـــــد: ـــ   : +      Parasitism  and Predationع(قة التطفل وا>فتراس    -7             يھاجم اح

>خر مباشرة >نھاءه                                                                       .            النوعين النوع ا

  :السيطرة على ا%حياء المجھرية 

ـــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــــ ـــــ   ـــــ

  .السيطرة تعني خفض اعداد ا>حياء المجھرية او شل نشاطھا ونموھا ثم القضاء عليھا اوازالتھا كليا او جزئيا  

  .ا%ھداف الرئيسية للسيطرة على ا%حياء المجھرية  

  .منع انتشار ا>مراض والعدوى  -1
  .منع التلوث ونمو ا>حياء المرغوب فيھا  -2
 . ادھا منع تلف المواد بواسطة الميكروبات وفس -3
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                    
 

  :   Sterilizationالتعقيم   

فيعني جعل   :  القتل اما ھو عملية ازالة اوقتل جميع الميكروبات فـــــوق شيء معين او في أي مادة ،        
  .الميكروبات غير قادرة على التكاثر حتى في افضل ظروف النمو الم(ئمة 

    

  :   Disinfectionالتطھير 

م            ھو اختزال او ازالة الميكروبات المرضية في او على المواد بحيث لم تعد تشكل خطرا ، وبخ(ف التعقي
للعوامل الكيميائية  disinfectantالمطھر يقضي ضمنا بقاء بعض الميكروبات الحية ، وعادة يستعمل مصطلح 

  .لتطھير ا>شياء غير الحية  المستخدمة

  

  :  Germicideمبيد الجراثيم 

ميكروبات بصورة سريعة ، وتستعمل مصطلحات خاصة ، مثل           :ھو أي عامل قادر على قتل ال
ل :  Viricideمبيد الفايروس  -Fungicide  3مبيد الفطر  -Bactericide 2مبيد البكتريا  -1 وھذه تشير ال�ى الفع�

مجاميع ميكروبية محددة    : بھا ، مثل وھناك مصطلحات اخرى مرتبطة . القاتل ضد 
وھذه تشير الى ان العامل المضاد للميكروبات  . Fungistaticمثبط الفطر  -Bacteristatic   2مثبط البكتريا  -1

الميكروبات دون قتل حقيقي لھا ، اذ يمكن اس�تئناف النم�و عن�د معادل�ة  يكون مثبطا بفعله قبل كل شيء، اذ يمنع نمو 
   . او تخفيف العامل المثبط 

لطريقة القيزيائية والكيميائية      قيم ھي ا قتان للتع   . ھناك طري

  : وھي  العوامل الفيزيائية  -او%           

  :وتقسم الى : درجة الحرارة  -1               

  :وھذه تكون على نوعين :  Dry heatالحرارة الجافة  -ا         

مب:  الھواء الحار -1                 ـادة المراد تعقيمھا والحرارة ،كا>طباق  الم(مسة ال   اشرة بين المــــ

  .وا>دوات الزجاجية                                      

التعقيم من خ(ل تعريض ابرة التلقيح الى لھب مصباح بنزن   ) :  الحرق( اللھب  -2                  يتم 

  .نھا  حتى ا>حمرار وتسخي                                        
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�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                    

  :       وھي  اما :  Most heatالحرارة الرطبة  -ب       

  درجة الغليان                            -2                                                  0م 100اقل من  -1                    

  ويكون التعقيم على  . يستعمل جھاز ا>وتوكليف للتعقيم :   0م100اكثر من   -3                   

  .ضغط جو  15وضغط  0م 121حرارة                         

  

ـة   : Filteration  الترشيح   -2      ــ رة العالية وخاصـ ــي تتلف بالحرا   يستخدم فــي تعقيم المواد التـ

تت��راوح مع��د>ت اقطــ��ـار فتح���ات .ات وبع��ض المض��ادات الحياتي��ة الس��وائل الحياتي��ة كا>نزيم��                   
  . Membran filtersالمرشحات من واحد الى عدة مايكروميترات ، وھناك مرشحات ھواء ومرشحات غشائية 

  

غناطيسية وھي على انواع منھا :  Radiationا>شعاع   -3   : من اھم ا>شعة ھي ا>شعة الكھروم
كون قاتلة ل(حياء المجھرية والكائن�ات ا>رق�ى ولكنھ�ا غي�ر عملي�ة >نھ�ا ت:  X-Raysا>شعة السينية   - أ

ليف في انتاجھا وصعبة ا>ستعمال بكفاءة  .باھضة التكا

اش�كال الحي�اة بض�منھا ا>حي�اء المجھري�ة وذل�ك لقابليتھ�ا :  Gamma Raysاشعة كاما   - ب قاتلة لجمي�ع 
لية على ا>ختراق   .العا

 : Ultraviolet lightبنفسجية ا>شعة فوق ال -جـ            

س      تستخدم فقط لقتل ا>حياء المجھرية الموجودة على ا>سطح او في تماس مباشر مع ا>شعة >نھا لي
لھ�ا الق�درة عل�ى اخت�راق الم��واد ، تس�تخدم لتعق�يم غ�رف العملي��ات الجراحي�ة وغ�رف الجراح�ة وغ��رف 

  .  مصانع ا>لبان 

  

  : العوامل الكيميائية  - ثانيا    

اء المجھري�ة وم�ن ھ��ذه                ھن�اك العدي�د م�ن المركب�ات الكيميائي�ة الت�ي تس�تعمل ف�ي تطھي�ر او تثب�يط ا>حي�
  : المركبات ھي 

فعال�ة ج�دا ، اذ ان محل�ول :   Phenolic compoundsالمركب�ات الفينولي�ة  -1 % ) 5(ھ�ي عوام�ل مطھ�رة 
مة فينول يقضي بسرعة على الخ(يا الخضرية ، ولكن السب   . ورات تكون اكثر مقاو

وا>ثيل��ي م��ن . ومنھ��ا الكح��ول ا>ثيل��ي والمثيل��ي والبروبيل�ي وا>ميل��ي وغيرھ��ا :   Alcoholsالكح�و>ت  -2
مل بكفاءة على ال�رغم م�ن ان�ه >يعتم�د علي�ة ف�ي % )  70(اكثرھا شيوعا في التطھير ويستخدم بتركيز  ليع

  .  التعقيم الكامل 
لوجينات  -3  : ھا ومن:   Halogensالھا
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  .    يعد اكثر استخداما ، اذ يستخدم اما على شكل غاز او على شكل سائل:  Clالكلور  -ا            

الشرب وفي مصانع ا>غذية والمجا>ت الطبية                   كلور في مجال تنقية مياه    . ويستعمل ال

  يستعمل محلول اليود لتطھير . يستخدم مع مدى واسع من ا>حياء المجھرية :  Iاليود  -ب          

  .الجلد وھو افضل عامل مطھر لھذا الغرض                           

قيلة  -4 ـة :  المعادن الث قيلة تاثيرا في ا>حياء المجھرية ھي الزئبق والفضـــ   من اكثر المعادن الث

  قات( للبكتريا في تطھير اسطح المناضــــد )  1000:  1(بتركيز  يستعمل الزئبق. والنحاس    

ــا   )  1000: 1(امـا الفضة فتستعمل عادة بنركيز . المختبرية او تطھير ا>دي       قات( للبكتريــ

اكثر تاثيرا في الطحالب       .امــا النحاس فيكون 

  له تاثير تطھيري ضعيف عند استعماله مع  ومنھا الصابون ولو انه :   Detergentsالمنظفات  -5    

ه العسرة          ـة . الميا ـــــ ـل المنظفات في عامل ا>زا   ويكمن الفعل التطھيري الحقيقي للصابون او 

لقاتل ل(حياء المجھرية من خ(ل تقليل الشد السطحـي          لتاثير المثبط او ا   الميكانيكي اكثر من ا

  . وزيادة قوة ا>ذابة للماء >زالة ا>جسام الغريبة         

عمال الحرارة : Gasesالغازات  -6     >ت التي >يمكن فيھا است في الحا   تستعمل الغازات في التعقيم 

م ا>دوات الطبية كابر الزرق وادوات نقل الدم وا>طباق      التــــي والماصاتعامل تعقيم ، فتعق

  وتستعمل الغازات كذلك في تعقيم ا>ماكن المقفلة كغرف تحضير ا>دوية  . واحدة تستخدم لمرة   
  .ومن الغازات المستخدمة ھي اوكسيد ا>ثلين والفورمالدھايد   
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  ع@قة ا%حياء المجھرية با%مراض 

ــ ـــــــــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــــــــ ـــ   ــ

م�و بعض�ھا              ل�ذا م�ن غي�ر المس�تغرب ن نظرا لوجود الكائنات المجھرية ف�ي م�دى واس�ع ف�ي الطبيع�ة 
الكائن�ات الت�ي تس�توطن فع�( عل�ى س��طوح . ب�وفرة عل�ى س�طح جس�م ا>نس�ان بم�ا فيھ�ا الجل�د والقن�اة الھض�مية 

 Normalالطبيعي�ة ) الفل�ورا (      الجسم الخارجية والداخلية دون توليد امراض علنية يشار لھ�ا بالمج�اميع   

flora   ميع الع�ابرة الجس�م بص�ورة متقطع�ة فق�ط فت�دعى بالمج�ا م�ن .   Transient flora، ام�ا الت�ي تس�توطن 

  . بكتريا ، فيروسات ، اعفان ، خمائر ، بروتوزوا : مسببات ا>مراض المختلفة ھي 

  

  : انتشار ا%حياء المجھرية المرضية   

وم��ن ھ��ذه . بواس�طة مص��در واح�د وال��بعض ا>خ�ر بع��دة مص�ادرض الميكروب�ات المرض��ية تنتش�ر بع��       

م�ن ش�خص ال�ى اخ�ر . المصادر ھي التربة والمياه وا>غذية والھواء والحيوانات والنباتات  وتنتقل الميكروبات 
ا>ن�ف بص�ورة مباش�رة ع�ن طري�ق ال�ت(مس او الب�راز او التقي�ؤ او ع�ن طري�ق  -1:او من حي�وان >خ�ر ام�ا  

عن�دما تنتش�ر . بصورة غير مباشرة من خ(ل وس�يط ناق�ل كالحش�رات او الغ�ذاء او الم�اء  -2.وا>يدي والجلد 

  : ا>حياء المرضية تسبب امراضا وھي 

ـــن :   pendemicمرض متفشي  -1                وھـو حدوث حا>ت مرضية تشمل اعداد كبيرة مـــ

  .سكان العالم خ(ل فترة زمنية وجيزة                                                

ـة :    Epidemicمرض وبائي  -2          حدوث حا>ت مرضية متعددة بمنطقة جغرافية معينــ

  . خ(ل فترة زمنية وجيزة                                               

  لة ولكنھا متواجدة باستمـــرار حدوث حا>ت مرضية قلي:    Endemicمرض متوطن  -3       

  .بمنطقة جغرافية معينة                                                

  . حدوث حا>ت مرضية بين حين واخر :     Spordicمرض متقطع   -4      
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  :  Infection) العدوى (ا%صابة 

اثره ف�ي داخ�ل انس�جة المض�يف            وتح�دث الع�دوى نتيج�ة .ھي مھاجمة المسبب المرضي للمضيف وتك�
تواجد الكائن المجھري في الجسم مسببا مرضا نتيحة تواج�ده ف�ي الجس�م ، او نتيج�ة م�ا تنتج�ه م�ن س�موم داخ�ل 

  : الجسم ، ولذا فھي نوعان 

دقيقة يحدث نتيجة نفوذ الكائن : ا>ول               >معاء ال   المرضي في ا>نسجة المخاطية في ا

  .   Salmonella , Shigellaمثل بكتريا .  وتبدا بالتكاثر وتسبب المرض                      

لثاني              السم من قبل الكائنات الممرضة اثناء تكاثرھا او تكوينھا :  ا   يحدث نتيجة >فراز 

ــي للسب                       غذائـــــ   ورات او تحللھا في ا>معاء ، مثــل  البكتريا المسببة للتسمم ال

                      Clostridium botulinum .  

  : وتقسم السموم البكتيرية الى مجموعتين رئيسيتين ھما 

  ــــة وھي السموم التي تطرح من خ(يا البكتريا الحيــ:     Endotoxinsالسموم الداخلية  -1   

 , Neisseria: والميت�ة والس�البة لص�بغة ك�رام بص�ورة اساس�ية  واھ�م ان�واع البكتري�ا الت�ي تنتجھ�ا ھ�ي        

Brucella , Escherchia , Salmonella       .  

  . وھي السموم التي تفرزھا خ(يا البكتريا الحية فقط :     Exotoxinsالسموم الخارجية  -2  

ا الت�ي تنتجھ�ا ھ�ي . وتنتج اساسا من البكتريا الموجب�ة لص�بغة ك�رام        مطثي�ات الك�زاز :       وم�ن البكتري�
Clostridium tetani   ، المطثيات الوشيقيةClostridium botulinum ،  

  . Corynebacterium diphtheriaوتديات الخناق 

  

  :     بعض ا%مراض الميكروبية التي تصيب ا%نسان 

تي تسببھا ا%حياء المجھرية الداخلة عن طريق القناة التنفسية : او%        : ا%مراض ال

  : ا>مراض الفايروسية  -1
 :  Common coldالزكام   - أ

   Rhinovirusesفايروس : المسبب        

  .انسداد جيوب ا>نف وكثرة العطاس والسعال مع وجع بالراس : ا>عراض      
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                    

فلونزا   - ب   :  Influenzaا>ن
  . Myxovirus influenzaeفايروس : المسبب    

للحرارة والم في الراس والعض(ت مصحوبا بالدوار: ا>عراض    . ارتفاع حاد 

  . يصيب ا>طفال خاصة وھوسريع ا>نتقال بين ا>شخاص:  Measlesالحصبة  -جـ                    

  .     Measle virusفايروس : المسبب                           

الشتاء بين اطفال المدارس :   Mumpsالجدري   -  د  ينتشر ھذا المرض في وقت 

  والتجمعات البشرية المزدحمة وينتشر عن طريق رذاذ                                                   

  .>خرى اللعاب وافرازات الجسم ا                                                   

لمسبب          .  Paramyxovirusفايروس : ا

  : ا>مراض البكتيرية -2

  :  Pneumoniaالتھاب الرئة   - أ
  .  Streptococcus pneumoniaبكتريا : المسبب    

  .التھاب الحويص(ت الھوائية في الرئتين : ا>عراض 

لع(ج                                              .البنسلين : ا

  . Bronchitisالتھاب القصبات الھوائية   - ب
  .  Mycoplasma pneumoniaeبكتريا : المسبب    

دة السعال مما ينتج عنه طرح البصاق الذي يولد : ا>عراض    زيا

  .احتقان القصبات الھوائية                

  :    Otitis media التھاب ا>ذن الوسطى   -جـ                                

  .  Streptococcus pneumoniaeبكتريا : المسبب                                        

  .ا>مبسيلين : الع(ج                                         

لخناق    -د              :   Diphtheriaا

  .  Corynebacterium diphtheriaبكتريا : المسبب                    
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                                   

  

  التھاب الحنجرة مع حمى خفيفة وسعال وصعوبة البلع : ا>عراض  

  . ويتكون غشاء رمادي ابيض على الحنجرة واللوزتين                               

  :  Whooping cough or pertussisالسعال الديكي   -ھـ       

  تصيب الحنجرة .  Bordetella pertussisبكتريا :  المسبب                 

  .والبلعوم                              

  .سعال حاد يشبه صياح الديك تنتھي بتقيؤ :  ا>عراض              

  .التتراسايكلين : الع(ج                  

  :   Tuberculosisالسل الرئوي   -و        

  ، بطيئة النمو  Mycobacterium tuberculosisبكتريا : المسبب                 

ذلك يكون المرض مزمن                                .ول

  .                          فقدان الوزن مصحوبا بفقدان الشھية مع حمى وتعرق لي( : ا>عراض              

  

تي تسببھا ا%حياء المجھرية الداخلة عن طريق القناة ال: ثانيا       :ھضمية ا%مراض ال

  :ا>مراض الفايروسية  -1
  :  Gastroenteritisالتھاب المعدة وا>معاء   - أ

   , Adenoviruses   Coxsackievirusesمجموعة : المسبب     

  التي تصل الى المياه وا>غذية عن .   Echovirusesومجموعة                     

  .طريق التلوث ببراز ا>نسان والحيوان                     

  . اسھال او التقيؤ وفقدان شديد لسوائل الجسم : ا>عراض       

  : Hepatitisالتھاب الكبد   - ب
  ) C,B,A(يوجد بث(ث انواع :   Hepatitis virusesفايروس : المسبب    
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                    

  

  الجلد وبياض العينين  يبدا بحمى ومغص معوي ثم يتبعه اصفرار: ا>عراض 

  .مما يدل على توقف عمل الكبد وتحطيم بعض خ(ياه               

  :    Poliomyelitisمرض شلل ا>طفال   -جـ                    

ھضمية او.  Poliovirusesفايروس : المسبب                                 يدخل اما عن طريق القناة ال

  .ويدخل عن طريق تلوث ا>غذية ومياه الشرب .القناة التنفسية                                          

  تقيؤ والم في الراس ثم تتطور ا>عراض لتشمل اصابة الجھاز : ا>عراض                           

  ل(نسجة وضمور عض(ت ا>يدي او  العصبي مما ينتج عنھا تحلل                                        

  . ا>رجل                                         

  .   Sabin polio vaccinesتطعيم ا>طفال بلقاح :  الـع(ج                             

  :ا>مراض البكتيرية  -2
  :   Botulism) الوشيقية ( التسمم البوتيوليني  -ا        

  .  Clostidium botulinumبكتريا : سبب    الم           

  ساعة من تناول الغذاء )  48ــ 8( تظھر اعراض المرض بعد : ا>عراض            

  الملوث بالسم  ، واھم اعراضه تحلل في العض(ت التنفسية مما يجعل                          

  .التنفس بصعوبة                          

قودي  -ب                    .نوع من التسمم الغذائي :   Staphylococcal poisoningالتسمم العن

  تفرز السم وھي نائمة في .    Staphylococcus aureusبكتريا : المسبب                          

لجلد وافرازات  وتتلوث ا>غذية بالبكتريا.المادة الغذائية                                        عن طريق ا

  .ا>نف بالنسبة لمتداولي ا>غذية                                      

  تظھر ا>عراض بعد تناول الغذاء .الم معوي وتقيؤ ودوار واسھال : ا>عراض                    

ـ 1(الملوث بالسم بفترة                                        .ساعات )  6ـ
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                                

  

  .تسمم غذائي اخر :   Perfringens poisoningالتسمم البيرفرنجي   -جـ 

  . Clostridium  perfringensبكتريا : المسبب                       

دون تقيؤ او حمى ومعظم التسمم تحصل : ا>عراض                       مغص معوي بسھال ولكن ب

  مع اللحم المطبوخ بحرارة غير كافية ، علمل ان سبورات ھذه البكتريا                                  

  تظھر اعراض التسمم . تكون مقاومة لدرجات حرارة طبخ اغلب اللحوم                                  

  . الطعام الملوث ساعة من تناول )  24ــ  10(بعد                                  

  :   Salmonellosisا>صابة بالسالموني(   -د             

لتي.  Salmonella enteritidisبكتريا : المسبب                        تمتلك ھذه البكتريا ا>ھداب ا

  . تساعدھا على ا>لتصاق با>نسجة المبطنة للقناة الھضمية                                 

  ساعة من تناول )  24ــ  8( اسھال وحمى ومغص معوي التي تظھر بعد :  ا>عراض                  

  . ايام )  5ــ 3( الطعام الملوث وتستمر لمدة                                  

  

  :   Shigellosisا>صابة بالشيك(   -ھـ           

    Shigella sonnei ,  Shigella dysenteriae , Shigella flexneri: المسبب                    

  تقرحات ينتج عنھا نزيف دموي مع اسھال شديد ، فض( عن اعراض : ا>عراض                  

  .الحمى والمغص الشديد                                

  :   Choleraالكوليرا   - و
  .   Vibrio choleraبكتريا سالبة لكرام ضمية الشكل تسمى : المسبب    

  تقيؤ ودوار مع مغص معوي واسھال شديد مما ينتج  فقدان لسوائل الجسم  : ا>عراض 

  . يتبع بصدمة وفي ا>غلب يقود الى الموت                 

  .التتراسايكلين وتعويض السوائل المفقودة من الجسم :  الع(ج    
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                    

ثا    تي تسببھا الطفيليات في: ثال   .القناة الھضمية  ا%مراض ال

  :   Giardiasisا>صابة بالجيارديا   -ا         

  . Giardia Lambliaالطفيلي :  المسبب                 

ـــي  الوزن : في ا>صابة الشديد: ا>عراض                 .اسھال ومغص دموي مع غازات وفقدان فـــ

لع(ج                     .لمعالجة حا>ت ا>صابة    Metronidazoleيستخدم :   ا

  :   Amebic dysenteryالزحار ا>ميبي   -ب       

  .   Entamoeba histolyticaمن اھم انواع ا>بتدائيات  :  المسبب                 

  نزف دموي مع غائط المريض ، ويرافق ذلك ا>سھال الذي يتراوح بين :  ا>عراض              

  . المتوسط والشديد مصحوب بمغص معوي                              

لع(ج                    .   لمعالجة حا>ت ا>صابة    Metronidazoleيستخدم :  ا

   

  :السيطرة على ا%مراض 

  .زيادة مقاومة المضيف   -1
المقاومة ضد ا>صابة                          ان الطرق التي تعزز الصحة العامة الجيدة تؤدي الى زيادة 

  ببعض العوامل ، والى الحد من من نشؤ المرض ، كما يمكن زيادة مقاومة المضيف                 

   : مثل . باستعمال اللقاحات والتوكسيدات                 

  . التلقيح المركز ل(طفال بلقاح مقتول: الديكي  السعال  -ا    

  BCG (Guerin   Bcillus Calmeu(اعطاء اللقاح الحي ) : السل (التدرن   -ب                     

ـ                        . Salmonwlla typhiاعطاء اللقاح المحفز من : حمى التيفوئيد   -ج

  .اعطاء لقاح محفز من افراد مقتولة للبكتريا المسببة للمرض : الكوليرا   -د                      

  ) . حقن التوكسيد ( التمنيع الوقائي بالتوكسيد : الكزاز والخناق   -ھـ                     

  اختزال المستودعات والنواقل   -2
لعوامل المرضية احيانا عن طريق مھاجمة مستودعاتھا                       .يمكن تحقيق السيطرة على ا
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                    

  

  :العزل والحجر الصحي   -3             

  ان عزل المصابين بمرض معد عن الحساسين له مفيد في منع انتشار بعض ا>مراض                   

لحساسين غير المعرضين نافعا ايضا                     .كما يعتبرالحجر الصحي ل(شخاص ا

  :الصحة العامة   -4  

  الصحة الدولية التي تمارس اشرافا صحيا مستمرا  جھود الصة العامة ومنھا منظمة                  

  مرضون والعاملون في المختبرات  بتشجيع البرامج الضخمة  ، اشراك ا>طباء والم                  

  في تدوين ووصف ا>مراض المعدية الى سلطات الصحة العامة ، التحري واستقصاء                   

مجاميع من الخبراء                      .التفشيات ومن ثم انشاء طرق السيطرة عليھا من قبل 

  

ة المجھرية           Soil microbiologyاحياء الترب

ـ      ــ ــــــــ ــ ــ ــــــــ ــ ــــ ــ ــــــ ــــ ــ ـــــــ ـــ ــ ـــــــ ـــ ــ ــــــــ   ـ

بانھا بيئة او نظام مل�يء بمج�اميع مختلف�ة م�ن ا>حي�اء المجھري�ة المس�ؤولة ع�ن : تعرف التربة بايولوجيا             
العديد من الفعاليات التي تحدث في التربة وھي تؤثر بصورة مباش�رة اوغي�ر مباش�رة ف�ي حي�اة ا>نس�ان واقتص�اده ، 

ابي مث�ل تحل�ل  لعض�وية والحيواني�ة ومخلف�ات ا>نس�ان الت�ي تص�ل قسم من ھذه التف�اع(ت ذات ت�اثير ايج� المخلف�ات ا
التربة مع تحرير العناصر الغذائية المختلف�ة الكامن�ة فيھ�ا بش�كل ج�اھز للنب�ات ، والقس�م ا>خ�ر ذات ت�اثير س�لبي ف�ي 

لتي تحول العناصر الغذائية الجاھزة الى غير ج�اھزة ، اض�افة ال�ى ا>م�راض ا لمختلف�ة حياة ا>نسان منھا الفعاليات ا
  .التي تسببھا 

حي��وي  -3وج�زء        %عض&&وي -2وج�زء  عض&&وي -1م��ن ج�زء  Soil Ecosystemتتك�ون بيئ�ة الترب��ة            

Biological phase  يش��كل الج��زء العض��وي وال(عض��وي المص��در ال��رئيس للك��اربون والطاق��ة والنيت��روجين ،

عناصر ا>خرى الضرورية ال(زمة لنمو الجزء الحيوي    .وتكاثره في التربة وال

 Microorganismsمجھري�ة   -1: يتكون الجزء الحيوي من مجاميع رئيس�ة م�ن ا>حي�اء الت�ي قس�م منھ�ا            
  -2والقس�م الث�اني . والفطريات ، الطحال�ب ، ا>بت�دائيات والفايروس�ات ) بضمنھا ا>كتينومايسيتات ( وتشمل البكتريا 

Macroorganisms  الديدان ا>رضية ، النيماتودا ، النم�ل ا>ب�يض والخن�افس يمكن رؤيته ب المجردة ويشمل  العين 

  .الخ  -----
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                    

  

بقي�اس اع�دادھا عل�ى اس�اس   -1: يمكن التعبير عن نشاط ا>حياء بصورة عام�ة والمجھري�ة خاص�ة احيان�ا            
لعدد الحقيقي لما ھو موجو باس�تعمال مص�طلح  -2. د اص�( ف�ي الترب�ة عدد الخ(يا الحية با>طباق وھذه قد >تعطي ا

  . التي يمكن اعتبارھا مؤشرا لمدى خصوبة التربة  Soil Biomass الكتلة الحية للتربة

ال�ى بض�ع م(ي�ين             ق�ل قل�ي(  تعتبر البكتريا من اكثر احياء التربة استيطانا ن اذ يتراوح م�داھا م�ن ال�ف او ا
لك�ل غ�رام ترب�ة ، وعل�ى ال�رغم م�ن تغل�ب البكتري�ا عل�ى الفطري�ات بالع�دد ف�ي بع�ض الت�رب ا> ان الكتل�ة الحيوي�ة 

ر من كتلة البكتريا بسبب التفرعا كون اكب   .    ت الكثيرة للھايفات الفطريةللفطريات ت

ريا وتليھا البكتريا الخيطية ثم الفطري�ات والطحال�ب ث�م             ان اكثر ا>حياء المجھرية عددا في التربة ھي البكت
وان من اكثر انواع بكتريا التربة وف�رة ھ�ي عص�يات ص�غيرة ش�بيھة ب�المكورات وم�ن اكثرھ�ا تواج�دا . ا>بتدائيات 

م�ن مجم��وع البكتري�ا والب��اقي ھ�ي ان��واع % )  35ـ�ـ  5(، اذ تش��كل  Arthrobacter تابع��ة لج�نسھ�ي ا>ن�واع ال

�ـ   , Pseudomonas Clostridium  , Bacillus ,Chromobacterium , Flavobacterium البكتريا التابعة ـل

Micrococcus          Mycobacterium  ,  .  

لى اجناساغلب الفطريات الموجودة في ال                   Penicillium , Aspergillus ,تربة يعود ا

            Trichoderma Mucor,    توج�د الطحال�ب وا>بت�دائيات ايض�ا ف�ي الترب�ة .   با>ضافة >جناس اخرى

  . وخاصة في الترب الرطبة ولكن اعدادھا وانواعھا تختلف كثيرا 

فعالية جميع ا>حياء المجھرية تؤثر             : في خصوبة التربة بطرق مختلفة وھي ان 

  .تحلل المادة العضوية وانتاج الدبال  -1
 تحرير العناصر الغذائية مثل الكالسيوم ، المغنسيوم والحديد من المركبات العضوية -2

 .تحويل ا>يونات والجزيئات الى صورة يمكن ا>ستفادة منھا  -3

د غير ضارة  -4  .تحليل المواد السامة الى موا

  

  :  Carbon cycleدورة الكاربون 

مھم في تركي�ب البروت�وب(زم وتت�راوح نس�بته         يعد الكاربون من العناصر المھمة في بناء الخلية ، اذ كعنصر 
الموج�ود  Co2اذ تحص�ل علي�ه م�ن غ�از . من الوزن الجاف % ) 50ــ % 40(في خ(يا الكائنات المجھرية حوالي 

  . من مكونات الھواء الجوي % )  0.03(بكمية محدودة تبلغ حوالي 

ال(عضوي الى الحالة العضوية بفعل الكائن�ات الذاتي�ة  Co2تتمثل دورة الكاربون في الطبيعة بتحويل غاز            
ال��ذي )  Co2(المعدني�ة  ث�م يع�اد تكوين�ه م�رة اخ�رى ال�ى حالت�ه) النبات�ات الخض�راء ، الطحال�ب ( التغذي�ة الض�وئية 

  . ينطلق مرة اخرى الى الھواء الجوي لضمان استمرار الحياة للكائنات الراقية 
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

�حياء المجھرية مبادئ محاضرات (  محمد سھيلفارس . د.م.أ   ) ا

                          

  

ك�ل م�ن قب�ل الحيوان�ات وھ�ذا ايض�ا  قسما من النباتات يرجع الى التربة كمخلف�ات نباتي�ة والقس�م ا>خ�ر يؤ ان 
ذاء او >س�باب اخ�رى ايض�ا تك�ون يرجع الى التربة ، اضافة الى ذلك فا>حياء المجھرية الت�ي تم� وت بس�بب قل�ة الغ�

معدنية .مصدرا من مصادر المادة العضوية في التربة  ، جميع ھذه المواد مصيرھا الحلل الميكروبي الى مكوناتھا ال
  .   Co2ا>صلية ومنھا 

   

   Organic matterالمادة العضوية 

المتحلل�ة       الت�ي تض�اف ال�ى الترب�ة او تقل�ب ف�ي الترب�ة لغ�رض ا>ف�ادة  يقصد بھا بقايا النباتات والحيوانات غي�ر 
  : لذا فان مصادرالمادة العضوية متعددة منھا . منھا سمادا عضويا 

  . بقايا النباتات ومخلفاته  -1
 . انسجة الحيوان ومخلفاته  -2

  . خ(يا ا>حياء المجھرية الميتة  -3
  : ام رئيسة يمكن تقسيم المركبات العضوية في النبات الى ستة اقســـ   

  .من الوزن الجاف %          60ــ  15: السليلوز  -1
 .من الوزن الجاف %     30ــ  10: الھمي سليلوز  -2

كونات الذائبة في الماء  -3  % .30ــ 5) :       السكريات البسيطة وا>حماض ا>مينية والنشا ( الم

 %  30ــ5: اللكنين  -4

 ) :الدھون ، الزيوت ، الشموع ، الصبغات ( المركبات الذائبة في ا>يثر او الكحول  -5

د عن           % . 2>تزي

  % ) . 10ــ S,N  : (5( يدخل في تركيبھا : البروتينات  -6
من الوزن الكلي ل(نسجة النباتي�ة ، % )  13ــ  1(فھي تتراوح بين ) الرماد (اما المركبات المعدنية 

  . تختلف ھذه النسب حسب نوع النبات 

  تحلل المادة العضوية  

اھم وظيفة تقوم بھا احياء التربة المجھرية ھ�ي تحلي�ل الم�ادة العض�وية ال�ى عناص�رھا المعدني�ة ا>ص�لية م�ن        
S,N , C    ان تحلل المادة العضوية في التربة يخدم فعاليتين اساسيتين ل(حياء المجھرية وھما . وعناصر صغرى :  

  .  الكاربون ، لتكوين مكونات الخلية الجديدة -ب.           الطاقة ال(زمة للنمو تجھيز  -ا                
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  : ان المراحل النھائية من التحلل ھي 

  ) .وماء    Co2( توفير عناصر غذائية جاھزة للنبات   -1                             

  .خ(يا ميكروبية   -2                             

  .  Soil humicمواد سوداء تعرف بدبال التربة   -3                             

       C6H12O6   _____________  Co2 + H2o + energy                                     

  

  . التي تحدث للمادة العضوية ؟ ) التفاع(ت ( ماھي التحو>ت  :س 

  . تتحلل المادة العضوية في التربة تحت الظروف الھوائية وال(ھوائية   :ج         

  : تحصل اكسدة تامة ، وتنتج مايلي : عند توفر الظروف الھوائية  -1           

  . وماء وطاقة  بواسطة اكسدة انزيمية  Co2الناتج الرئيسي ھو  -ا                 

  . او تمثل غذائيا )   S , P , N( تتحرر العناصر ا>ساسية  -ب               

ـ                من المركبات الموجودة اص( في    -ج   المركبات المقاومة لفعل ا>حياء تتكون اما 

  . ا>نسجة النباتية او بواسطة بنائھا من قبل ا>حياء المجھرية                     

     

        Energy    +2H2o  +Co2   ـــــ ــــــــــــ ــــــــــــ    O22   + [C,4H ]ـــــ

            

الظروف ال(ھوائية    -2   تحصل اكسدة جزئية ، أي ان التمثيل الغذائي للمادة : عند توفر 

لعضوية الكربونية يصبح تمثي( غير كامل ينتج                          :ا

راكم مركبات وسطية وانط(ق   -1                           .  H2وكميات اقل من  CH4ت

  .الطاقة الناتجة من التحلل ال(ھوائي تكون اقل   -2                        

  .عدد قليل من الخ(يا البكتيرية ، وبذلك يكون التحلل ال(ھوائي بطيئا    - 3                       
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C6H12O6___________    Propionic  , Acetic acid  ,   Formic acid ,   

                                                             Lactic acid , Butyric acid , Ethanol 

  

  دورة النيتروجين في الطبيعة 

ن ، يعد النيتروجين اكثر العناصر الغذائية عرضة للتحو>ت المايكر         وبية ويدخل مكونا رئيسا في بناء البروتي

لبروتوب(زم النباتات والحيوانات وا>حياء المجھرية ، وبما ان النيتروجين معرض  فھو احد المكونات ا>ساسية 
  . لذا يجب المحافظة عليه بالطرق التي تقلل فقدانه . التطاير  -ب   Leachingالغسل  -ا: للفقدان اما عن طريق  

ومعظمه في التربة يوجد على ھيئة % )  80( اكثر النيتروجين في الطبيعة يوجد على ھيئة غاز حوالي         

من قبل  ليوريا وغيرھا وھذه المواد غيرقابلة ل(متصاص  >مينية وا لسكريات ا مركبات عضوية مثل البروتين وا
لھـــــــا النبات بدوره الى مركبات عضوية فيحو) معدنية (النبات ا> عند تحويلھا الى مركبات نتروجينية >عضوية 

  .كا>حماض ا>مينية والنووية التي تعتبر مركبات اساسية لمكونات الخلية 

  

بيت الحيوي للنيتروجين      Biological Nitrogen Fixationالتث

لنت��روجين الج�وي : تع�رف عملي��ة تثبي��ت النيت��روجين        ا عملي��ة اخت��زال ا الـ��ـى اموني��ا بمس��اعدة ان��زيم   N2بانھ�

Mgوايون موجب ثن�ائي مث�ل   ATPوتوفر مصدرا للطاقة    Nitrogenaseالنتروجينيز 
Mnاو   ++

++
م�ع وج�ود    

  . عامل مختزل 

الجاھزة ل(ستعمال بطريقتين    : تستطيع النباتات الحصول على المركبات النيتروجينية 

  يتم بواسطـــة :     Symbiotic N2 fixation) التكافلي ( التثبيت التعايشي : الطريقة ا>ولى         

العقد الجذرية لنباتـــات                                 البكتريا التكافلية المثبتة للنيتروجين والموجودة على 

  ھم اجناس ھذه البكتريا ھو جنس الرايزوبيوم ومن ا.العائلة البقولية                              

                             Rhizobium   التابع لعائلةRhizobiaceae  .  

  : تقسم الرايزوبيا الى مجاميـــع  حسب العائل النباتي الذي تصيبه وھي 
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انواع الرايزوبيا                                                                المجاميع النباتية                                                        

ـــــــ           ــــــــــــ ـ                                                          ــــــ ــــــــــــ  ــــــــــــ

                                                      Alfalfa group                                      R. melilotiمجموعة الجت         -1     

           Clover group                                          R. trifoliiمجموعة البرسيم  -2     

 Pea group                                            R. leguminosqrumمجموعة البزاليا  -3     

 Bean group                                          R.phaseoliمجموعة الفاصوليا     -4     

        Lipin group                                              R. lupiniمجموعة اللوبيا      -5    

         Soybean group                             R.Japonicumمجموعة فول الصويا   -6    

      

  يتم   :   Non Symbiotic N2 fixation) >تعايشي ( التثبيت بصورة حرة : الطريقة الثانية        

  تربة والتي لھا القابلية بواسطة ا>حياء المجھرية التي تعيش بصورة حرة في ال                           

لنيتروجين ، ومن ا>جناس البكتريا التي تثبت النيتروجين بصورة                              على تثبيت ا

، )  الھوائي���ة ( Azotobacter، ) >ھوائي���ة (    Clstridium :ح���رة ھ���ي بكتري���ا                           

Rhodospirollum                            .  

وتض�م ھ�ذه العائل�ة   Azotobacteriaceaeالت�ي تق�وم بالتثبي�ت الح�ر تتب�ع العائل�ة ان البكتري�ا الرئيس�ة              

       Azotobacter                          2- Azomonas -1:   اربعة اجناس 

                                 3- Beijerinckia                          4- Derxia  

  :ويشمل على اربعة انواع    Azotobacterواھم ا>جناس ھو جنس   

        1- A.chroococcum            2بطيءالحركة بني اللون- A.vinelandii    

        3-  A.beijerncki                                            4-  A.paspali     

لنوع ا>ول والثاني ھم اكثر ا>نواع انتشارا في الترب العراقية       .ا
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النبات فان�ه يم�ر ب�دورة النيت�روجين ،        التي يستفيد منھا  عند تثبيت النيتروجين من صورته الجزيئية الى الصورة 
  : وھذه الدورة تتكون من خمس مراحل 

        proteolysisالتحلل البروتيني  -1
   Ammonificationالنشدرة          -2

                 Nitrificationالنترجة  -3

  Nitrate reductionاختزال النترات  -4

      Denitrificationعكس النترجة  -5

  

  :    Proteolysisالتحلل البروتيني   -1 

دة                   ص�غيرة ث�م ال�ى احم�اض  Polypeptidesوھو عبارة عن تكسرالبروتين المعقد الى ببتيدات متعد

وم بھ�ا ع�دة ان��واع م�ن بكتري�ا الترب�ة مث��ل ا>ن�واع التابع�ة >جن��اس  ،  Clostridiumاميني�ة وھ�ي عملي�ة انزيمي��ة تق�
proteus    ،Pseudomonas   والفطريات .  

  :   Ammonificationالنشدرة  -2

>ميني�ة وتك�وين ا>موني�ا                 اء الترب�ة . NH3ھي عملية تحلل اليوريا والبروتين وا>حماض ا تق�وم بھ�ا احي�

مث�ل بكتري�ا  وم�ن الفطري�ات فط�ر     Pseudomonas , Clostridum , Nocardiaالمجھري�ة المتباين�ة التغذي�ة ، 
Penicillium   .  

   :  Nitrificationالنترجة  -3

NH4(ھي عملية اكسدة ا>مونيا في صورتھا ا>يوني�ة               
الظروف الھوائي�ة ، وتق�وم بھ�ا )  +  ال�ى نت�رات ب�

  : وتتم بمرحلتين    Chemoautotrophicاجناس من بكتريا ذاتية التغذية كيمياوية 

  . Nitrosomonasبفعل بكتريا .وطاقة )  No2(تحرر ايون النتريت   :المرحلة ا�ولى

NH4
+  

+  O2   → NO2
- 
 +  H2O  + H

+  
energy 

  .   Nitrobacterوطاقة ، بفعل بكتريا )  No3( تحررايون النترات :  المرحلة الثانية

 NO2
-
  +  O   ــــــ No3  + energy     
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  :  Nitrate reductionاختزال النترات -4

وت�تم ھ�ذه .ان النترات التي >تستخدم في عمليات ا>يض للكائنات الحية ا>خرى ق�د تخت�زل ال�ى اموني�ا               
ملية بواسطة ع�دة ان�واع م�ن ا>حي�اء المجھري�ة وتس�اعد ف�ي الحف�اظ عل�ى مس�توى ثاب�ت م�ن النيت�روجين الج�اھز  الع

  . ل(ستعمال في التربة 

  :  Denitrificationعكس النترجة  -5

د الى الج�و عل�ى ص�ورة غ�از او اكاس�يد النيت�روجين م�ن خ�(ل عملي�ة              يكمل النيتروجين دورته عندما يعا
، وھ��ي عملي�ة اخت�زال م�ايكروبي للنت��رات او النتري�ت ال�ى غ��از ) تغ�دق ( عك�س النترج�ة تح�ت ظ��روف >ھوائي�ة 

واع اخ�رى م�ن بكتري�ا Pseudomonas Thiobacillusالنيتروجين بفعل بع�ض ان�واع البكتري�ا التابع�ة >جن�اس  وان�

  .التربة 

  

    Mineralization   and  Immobilizationالمعدنة والتمثيل  

عدني�ة ( ھي عملية تحويل العنصر من صورته العضوية الى الصورة ال(عض�وية   :المعدنة             ، وت�تم ) الم
فھ�و عك�س المعدن�ة ، أي تحوي�ل العنص�ر  التمثي&لاما .   Hetrotrophicھذه العملية بواسطة احياء متباينة التغذية 

  ) .تثبيت المغذيات ( من صورته المعدنيةالى الصورة العضوية ويطلق عليھا احيانا    

  

ء المجھرية    Water and Air microbiology احياء المياه والھوا

ــ ــــ ــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــــــ ــــ   ـــــ

  : احياء المياه المجھرية  

دائم من المياه العذبة ومن اجل ضمان وجود مصدر من المياه                 كائنات الحية الى مصدر  تحتاج جميع ال
ح م��ن الض��روري تش��خيص الملوث��ات الض�ارة لھ��ذه المي��اه وازالتھ��ا والس��يطرة عليھ��ا وھ��ذا ذي نوعي�ة جي��دة اص��ب

  . يستوجب استخدام طرق كيميائية وبيولوجية لتنقية المياه 

  :  Types of waterانواع المياه 

  : ھناك نوعان رئيسان من مصادر المياه ھما           

  :  Surface waterالمياه السطحية  -1
السطحي يكون بتماس مباش�ر م�ع ا>نس�ان والحيوان�ات واحي�اء الترب�ة المجھري�ة ك�ذلك              ان الماء 

الجوفية    . يحتوي على عدد من المواد الكيميائية الضارة وا>حياء المجھرية المرضية اكثر مما في المياه 
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العذب��ة ، ف��ي ح��ين تش��كل البكتري��ا  ان الطحال��ب وا>بت��دائيات تش��كل الكائن��ات الرئيس��ية الت��ي ف��ي المي��اه
مجموعة الميكروبية للمياه  را من ال   . والفطريات والفيروسات جزءا صغي

  : Ground waterالمياه الجوفية   -2

تختلف المياه الجوفية قلي( في درجة الح�رارة ع�ن المي�اه الس�طحية ، وان معظ�م الملوث�ات الت�ي             

  . مرور ھذه المياه خ(ل طبقات مختلفة من التربة تصيبھا تزال او تتاكسد نتيجة 

  :  Water quality standardsالنوعية القياسية للمياه 

دوري�ة للتاك�د م�ن خلوھ�ا م�ن التل�وث ، اذ ان              يجب ان تخضع المياه الخاصة بالشرب والطبخ لفحوص�ات 

لمرضية والت�ي ت ان اغل�ب ا>حي�اء . س�بب امراض�ا ل(نس�ان والحي�وان المياه يمكن ان تكون ناقلة ل(حياء المجھرية ا
التي توجد ف�ي المي�اه تج�د طريقھ�ا ال�ى ھ�ذه المي�اه ع�ن طري�ق فض�(ت ا>ش�خاص المص�ابين  . المجھرية المرضية 

وھ�ي  indicator microbesا%حي&اء المجھري&ة الدال&ة اعتمد المختصون في ا>حياء المجھري�ة طريق�ة تش�خيص 
لى جانب ا  Colifromوتستعمل بكتريا القول�ون . >حياء المجھرية المرضية في القناة الھضمية ل(نسان عادة توجد ا

bacteria   مثلE.Coli  عادة كدالة على تلوث المياه بالبراز وذلك لعدة اسباب :  

  ان ھذه البكتريا ھي من المجاميع الميكروبية الطبيعية للجھاز الھضمي فــي ا>نســــان   -1

  .ووجودھا بكميات في الماء يعني على ا>كثر التلوث بمخلفات ا>نسان                   

  تعد بكتريا القولون من البكتريا المقاومة للظروف وھي تستطيع العيش فترات طويلـة   -2 

  .خارج مضيفھا ، وھذا يسمح بعزلھا وتشخيصھا بعد فترة من تركھا جسم المضيف        

  .ھذه البكتريا مختبريا ، اذ انھا >تحتاج الى مواد وخبرة كثيرة سھولة زراعة  -2
مي�اه الملوث��ة يس�اعد عل�ى اعط��اء حس�ابات اوتق��ديرات  -3 وج�ود ھ�ذه البكتري��ا باع�داد كبي�رة وكافي��ة ف�ي ال

 .معنوية من الناحية ا>حصائية 

  

  :   Water purificationتصفية المياه 

التي تستخدم في تصفي           ة مياه الشرب تعمل عل�ى ازال�ة الملوث�ات الكبي�رة وقت�ل او ھ�(ك البكتري�ا ان الطرق 
  . الضارة وا>حياء المجھرية ا>خرى 
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والتي ت�ؤدي ال�ى ازال�ة الم�واد الملوث�ة الكبي�رة   sedimentation الترسيب تشتمل تصفية المياه على عملية      

والخشنة وكذلك ا>حياء المجھرية الت�ي ق�د تك�ون عالق�ة عل�ى اس�طحھا وتك�ون عملي�ة الترس�يب اكث�ر كف�اءة باض�افة 
دة  فالمياه القاعدية او التي اصبحت قاعدية نتيجة >ض�افة ھيدروكس�يد الكالس�يوم . للمياه   flocculantsالمواد الملب

كتلة ھ(مية او متلبدة عند اضافة كبريتات ا>لمنيوم او كبريتات الحديد ، والمواد المتلبدة ھي م�واد غي�ر ذائب�ة  تكون
المجھرية ، بعدھا تزال الرواسب التي تتك�ون  تستقر في قاع احواض الترسيب وتحمل معھا الدقائق العالقة وا>حياء 

  .في قاع احواض الترسيب

ـ  0.5(يضخ الم�اء خ�(ل ع�دة خزان�ات بعم�ق  دعملية التلببعد           الخزان�ات ممل�وءة ) مت�ر  1ـ� وتك�ون ھ�ذه 

قات من الحصى والرمل وبحجوم مختلفة وتحصر الكتلة المتلبدة في الرمل وتكون مرشحا جيدا وفع�ا> ذا قابلي�ة  بطب
رمل�ي ولك�ن ق�د يحت�وي عل�ى على ازالة معظم البكتريا المعوية ، ويكون الم�اء رائق�ا ونقي�ا بع�د مغادرت�ه المرش�ح ال

بعض الملوثات البيولوجية وبكميات اعلى من الحد المسموح به ، وي�تم القض�اء عل�ى ھ�ذه الملوث�ات باض�افة الكل�ور 
  . قبل خروجه من وحدات التصفية  ppm)  0.6ــ  0.2( الى الماء وبنسبة 

  

  : احياء الھواء المجھرية  

لنم��و تك�ون مج�اميع ا>حي��اء المجھري�ة ف��          لھ��واء > يع�د وس��طا جي�دا  ي الھ�واء مختلف��ة وغي�ر ثابت�ة ، اذ ان ا
ء مجھري�ة ، ان ع�دد وان�واع ا>حي�اء  ا>حياء المجھرية لكنه يحمل ذرات الغبار والقطرات التي قد تحتوي على احيا

عال وعط�اس المجھرية للھواء يحددھا مصدر التلوث ، فمث( بعض ا>حياء المجھرية تنتق�ل ال�ى الھ�واء بواس�طة س�
ان بقاء ا>حياء المجھري�ة حي�ة ف�ي الھ�واء يت�اثر بص�ورة رئيس�ية ب�الظروف الجوي�ة مث�ل الرطوب�ة النس�بية . ا>نسان 

والشمس ودرجة الحرارة وحجم الدقائق او الذرات التي تحمل ا>حياء المجھرية وطبيعة الكائن المجھرية م�ن حي�ث 
  لمجھرية للظروف الفيزيائية الجديدة مدى حساسية او مقاومة نوع معين من ا>حياء ا

  

  : محتوى الھواء من ا%حياء المجھرية

خاص�ة ب�الھواء ،   Natural microfloraعلى الرغم من عدم وجود مجاميع طبيعية م�ن ا>حي�اء المجھري�ة        

فان الھواء يكون على تماس مباش�ر م�ع ا>نس�ان وك�ذلك يوج�د عل�ى بع�د ع�دة كيل�ومترات م�ن س�طح ا>رض ل�ذلك 
  .يحتوي الھواء على انواع عديدة من ا>حياء المجھرية وباعداد مختلفة 
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  :   Indoor airالھواء الداخلي 

>زدح�ام  -ا: يعتمد مدى تلوث الھواء الداخلي على ع�دة عوام�ل مث�ل         طبيع�ة ودرج�ة فعالي�ة  -ب. التھوي�ة وا
معينا  رة طويل�ة حي�ة ف�ي الغب�ار يش�كل خط�ر وخاص�ة ف�ي . ا>فراد الذين يشغلون مكانا  ان بقاء ا>حياء المجھرية فت

دت ايض�ا بكتري�ا الخن�اق ف�ي غب�ار . في المص�حات المستشفيات ، فقد عزلت عصيات السل من الغبار الموجود  وج�
كذلك فان جو مختبرات ا>حياء المجھرية يكون . ا>رض القريب من المرضى او ا>شخاص الحاملين لھذه البكتريا 

معھ�ا تل�ك المختب�رات وذل�ك م�ن خ�(ل اس�تعمال التقني�ات المختبري�ة كعملي�ات  مليئا با>حياء المجھرية الت�ي تتعام�ل 
  .النقل والحفظ الخاصة بمزارع ا>حياء المجھرية الزرع و

  : Out door air ( the atmosphere )) الجو ( الھواء الخارجي 

ر وا>عفان والبكتري�ا م�ن الھ�واء القري�ب م�ن س�طح ا>رض ، وتش�كل         تم عزل الطحالب وا>بتدائيات والخمائ
>عفان الجزء ا>كبر من مجاميع ا>حياء المج ھ�واء اسبورات ا والس�بورات الس�ائدة ھ�ي تل�ك . ھرية الموجودة ف�ي ال

اما البكتريا فقد وجدت ا>نواع المكونة للسبورات وغي�ر المكون�ة للس�بورات ذات .   Cladosporiumالتابعة للعفن 

ريا العص�وية الس�البة  الشكل العصوي والموجبة لصبغة كرام با>ضافة للبكتريا الكروية الموجبة لصبغة كرام والبكت
م    . لصبغة كرا

  

   Food and dairy microbiologyاحياء ا%غذية وا%لبان المجھرية 

ــــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــــــ ــــ   ـــــ

تحتوي الفواكه والخضراوات ومنتجات ا>لبان واللحوم على تشكيلة من الكائنات المجھرية المتواج�دة                 
لميكروبات الواسع ، اذ تكون مت�وفرة ف�ي الترب�ة وح�ول الحيوان�ات ، ل�ذا على سطوحھا ، وھذا متوقع بسبب انتشار ا

>غذي�ة . تقع المسؤولية على أي فرد يقوم بتحضير الغذاء بحيث يكون الغ�ذاء مض�مونا ل(ك�ل  فق�د نش�ا عل�م احي�اء ا
ـة  قيام بالوظائف ا>تيــ   : المجھرية لل

  .ة منع فساد ا>غذية وفقدھا بسبب فعالية ا>حياء المجھري -1
ء المجھرية  -2  .تطوير احسن الطرق لحفظ المواد الغذائية ضد ا>حيا

 .استخدام ا>حياء المجھرية المفيدة لتحسين القيمة الغذائية وطعم ا>غذية وقوامھا  -3

 . التقليل من ا>صابة با>حياء المجھرية والتسمم نتيجة لتناول ا>غذية الملوثة  -4

  

%غذية      Microbial growth in foodsنمو ا%حياء المجھرية في ا

تنمو البكتريا والخمائر وا>عفان في المواد الغذائية وتعتمد قابلية نمو ا>حي�اء المجھري�ة ف�ي ا>غذي�ة عل�ى           
 Peroshableقابل&ة للتل&ف  ام�ا ان تك�ونبع�ض الص�فات الكيميائي�ة والفيزيائي�ة لھ�ذه ا>غذي�ة  ، والم�واد الغذائي�ة 

foods ، او غير قابلة للتلف Semi or non perishable foods    ومن اھم ھذه ا>حياء المجھرية:  
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  : البكتريا وخاصة ا>جناس  -1
              Pseudomonas    : اللحوم وتكوين مواد لزجة على سطح اللحوم تسبب فساد.    

           Staphylococcus     : الكاريوھيدراتية   .تسبب فساد وانتاج سموم في ا>غذية 

           Alcaligenes         :   د منتجات ا>لبان   .تسبب فسا

               Clostridium    :   تسبب تسمم ا>غذية المعلبة.  

               Lactobacillus   : تستعمل في صناعة ا>لبان.  

س ھي اھم : ا>عفان  -2   :ا>جنا
                Aspergillus     : بعض انواعه تسبب انتاج السموم الفطرية.  

               Penicillium   :   يستخدم في صناعة انواع معينة من ا>جبان.  

               Rhizopus        : الخبز   .يسبب تعفن 

  : واھم ا>جناس ھي : الخمائر  -3
           Saccharomyces   : تستخدم في انتاج الخبز وتخمر عصائر الفواكه.  

          Candida            :  فساد الزبد   .بعض انواعھا مرضي وانواع اخرى يسبب 

                Torulopsis     : تسبب فساد الحليب وعصير الفواكه.  

  :العامل التي تحدد قابلية تلف المواد الغذائية 

م�ائي : الماء  -1  Waterكمية الماء الجاھزة ل(نتقال والموجودة في الم�ادة الغذائي�ة يعب�ر عنھ�ا بالنش�اط ال

activity (aw )  تحت��اج . ولك�ل ن��وع م�ن ا>حي��اء المجھري�ة نش��اط م�ائي مث��الي يس�تطيع النم��و عن�ده
 .البكتريا الى كمية من الماء اكثر من الخمائر والخمائر تحتاج اكثر من ا>عفان 

ال�رقم الھي�دروجيني القري�ب م�ن التع�ادل مث�ل اللح�وم :   PHال�رقم الھي�دروجيني   -2 واد الغذائي�ة ذات  الم�
وا>سماك تساعد على نمو اعداد كبيرة من ا>حياء المجھرية وخاصة البكتريا ، اما ا>غذي�ة ذات ال�رقم 

نع نمو اغلب ان�واع البكتري�ا الھيدروجيني الحامضي مثل ا>جبان والفواكه والمشروبات الغازية فانھا تم
وا>غذي�ة القاعدي�ة مث�ل ال�ذرة والب�اق(ء . ولكن ق�د تھاجمھ�ا الخم�ائر وا>عف�ان الت�ي تتحم�ل الحموض�ة 

 والبزاليا وبياض البيض تمنع نمو البكتريا ايضا ولكن اثناء تحضير ھذه ا>غذية قد تتحول الى متعادلة 

 Clostridiumج��دا يش��جع نم��و البكتري��ا ال(ھوائي��ة وج��ود ا>وكس��جين بكمي��ات قليل��ة : ا>وكس��جين   -3

botulinum  والبكتري�ا ا>ختياري�ة مث��ل بع�ض ا>ن�واع التابع��ة لج�نسStreptococcus  مم�ا يس��بب  ،
ام�ا عن�د زي�ادة . تحلل ا>غذية وانتاج السموم وتحلل المواد البروتينية ال�ى مركب�ات ذات رائح�ة كريھ�ة 

 .جھرية الھوائية بالنمو ، مما يسبب تحلل المادة الغذائية كليا الى الماءكمية ا>وكسجين فتبدا ا>حياء الم
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. 

ذائي�ة  -4 >س�ماك تش�جع نم�و البكتري��ا : التركي�ب الكيمي�ائي للم�ادة الغ واد الغذائي��ة البروتيني�ة ك�اللحوم وا الم�
، بينم�ا ا>غذي�ة الكاربوھيدراتي�ة تش�جع  Pseudomonasالمحللة للبروتين مث�ل ا>ن�واع التابع�ة لج�نس 

 .نمو البكتريا غير المحللة للبروتين والخمائر وا>عفان 

بع��ض ا>غذي��ة الطازج�ة تحت��وي بص��ورة طبيعي�ة عل��ى ع��دد م��ن : التركي�ب الفيزي��ائي للم��ادة الغذائي�ة  -5
ت�وي بص��ورة ان ا>غذي��ة الت�ي تح. ا>حي�اء المجھري�ة اق�ل م��ن اغذي�ة اخ�رى بس��بب ص�فاتھا الفيزيائي�ة 

  .طبيعية على عدد كبير من ا>حياء تكون عرضة للفساد وبوقت قصير 
  

بھا ا%حياء المجھرية في ا%غذية    :المشك@ت التي تسب

الم�واد الغذائي�ة يجع�ل ا>غذي�ة غي�ر مقبول�ة و>تص�لح ل(س�تھ(ك وذل�ك بث(ث�ة          ان نمو ا>حياء المجھرية ف�ي 
  :اشكال 

  :  Food spoilageفساد ا>غذية  -1
ان نمو ا>حياء المجھرية وزيادة عددھا في المواد الغذائية يؤديان الى حدوث بعض التغي�رات الكيميائي�ة          

في تراكيبھا وانتاج بعض المنتجات الكيميائية نتيجة لتحلل المادة الغذائي�ة ، وھ�ذه التغي�رات ت�ؤدي ال�ى تغيي�ر ف�ي 
ذائية    .لون وطعم ونكھة المواد الغ

  :  Food poisiningسمم الغذائي الت -2
ان بعض ا>حياء المجھرية تنتج مواد سامة في اثناء نموھا ف�ي ا>غذي�ة ، وبع�د تن�اول ھ�ذه ا>غذي�ة تظھ�ر        

  : اعراض التسمم ، واھم انواع التسمم الغذائية ھــي  

  .  Staphylococcus food poisiningالتسمم الغذائي العنقودي   - أ
  .   Botulismالتسمم البوتيوليني    -ب           

لسموم الفطرية    -جـ              الذي aflatoxinواكثرھا اھمية ھو ا>ف(توكسين :   Mycotoxinsا

  .  Aspergillus flavusينتجه الفطر                            

لتسمم السالمونيلي    -د               . Salmenellosisا

  . Food borne diseasesانتقال ا>مراض عن طريق ا>غذية  -3 

 :حفظ ا%غذية 

  :واھم طرق حفظ ا>غذية ھــي    

  تعد عملية استخدام البخار المضغوط في اجھزة خاصة تسمى قدور : الحفظ بالحرارة   -1
  من اكفا طرق استخدام الحرارة العالية لتعقيم ا>غذية المعلبة ، اذ   Retortsالضغط      

  . يمكن بواسطتھا القضاء على الخ(يا الخضرية وسبورات ا>حياء المجھرية      
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  ومن اھم ا>حياء التي . تختلف مدة ودرجة حرارة التعقيم حسب نوع المادة الغذائية وحجم العبوة 

  .             Clostidium botulinumتعليب المواد الغذائية بكتريا  يجب القضاء عليھا عند    

تعم�ل درج�ات الح�رارة القريب�ة م�ن الص�فر المئ�وي او تحت�ه عل��ى : الحف�ظ ب�درجات الح�رارة الواطئ�ة  -2
قتل جمي�ع ا>حي�اء .تاخير نمو ا>حياء المجھرية وفعاليتھا ا>يضية  ان عملية تجميد ا>غذية >تؤدي الى 

لنمو المجھرية  . ، بل يؤدي الى توقف نموھا ، بينما التبريد يؤدي الى ابطاء ا

وھ�ي م��ن اق�دم الط��رق المس��تعملة ف�ي حف��ظ ا>غذي�ة ، وم��ن مي�زات ھ��ذه الطريق��ة : الحف�ظ ب��التجفيف  -3
رخص�ھا واعطاؤھ�ا منتوج�ا ذا قابلي�ة حف�ظ طويل�ة وتح�افظ عل�ى طعم�ه اض�افة لوزن�ه الخفي�ف وس�ھولة 

 . ه والخضراوات واللحوم والحليب ومنھا حفظ الفواك. خزنه 

يمكن تقسيم المواد الكيميائية الحافظة التي تضاف الى المواد الغذائية : الحفظ بالمواد الكيميائية الحافظة  -4
 :    الى اربع مجاميع ھي 

دخين           -2ا>م(ح            -1         العضوية  -4التوابل           -  3الت   .الحوامض 

تستعمل ا>شعة فوق البنفسجية والسينية واشعة كام�ا للقض�اء عل�ى ا>حي�اء المجھري�ة : الحفظ با>شعاع  -5
>تس�تعمل ا>ش�عة ف�وق البنفس�جية بكث�رة ف�ي حف�ظ ا>غذي�ة . في ا>غذية فض( عن اطالة م�دة حفض�ھا 

عمالھا ف�ي مخ�ازن ال لح�وم المب�ردة وذل�ك لعدم تمكنھا من التغلغل بعمق في المادة الغذائية ويقتصر است
ا  اش�عة كام�ا تس�تعمل لتعق�يم . للسيطرة على التعفن السطحي الذي يص�يب اللح�وم قب�ل تقطيعھ�ا وتعبئتھ�

 . ا>غذية المعلبة والمغلفة

 

  ا%حياء المجھرية الصناعية 

ـ ـــــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــــ ـــــ   ـــــ

اعي >نتاج خ(ي�ا او منتج�ات خلوي�ة ذات فائ�دة ل(نس�ان ، اذ استخدمت ا>حياء المجھرية على النطاق الصن          
المخم&&&رات لترتس���مى )  200000(تم��ت تنمي���ة الخم���ائر والبكتري���ا وا>عف��ان ف���ي اوعي���ة ذات س���عة تص��ل ال���ى 

Fermentors   ، زيم���ات >نت���اج منتج��ات مختلف���ة مث��ل خمي���رة الخب��ز ، الب���روتين ، المض��ادات الحياتي���ة ، ا>ن

  . ة ، ا>حماض العضوية والفيتامينات المشروبات الكحولي

  :               ھناك طريقتان لتنمية ا>حياء المجھرية الصناعية وھي     

  تضاف ا>حياء المجھرية المرغوبة الى كمية من الوسط :  Batch culture طريقة الوجبات  -1     

ــــدا عملية التخمر وتستمر بدون اضافة و         ــي الغذائي ، وتب   سط غذائي جديد او سحب المنتوج ف

  اثنــاء عملية التخمر، ويبدا الكائن المجھري بالتكاثر وتزداد اعداده طبقا لمنحنى النمو، اذ تمر          

  .المزرعة باطوار النمو ا>ربعة         
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مي    : Contionous culture الطريقة المستمرة -2  الطور اللوغاريت   في ھذه الطريقة يحافظ على 

  فقط من خ(ل ا>ضافـــة المستمرة لوسط غذائي جديد ومعقم الى المخمرات وبنفس المعدل         

ـه المزرعة والمنتوج          ــ ـل   . الذي تسحب 

ناعية يعم�ل فيھ�ا ا>ف الع�املين تقوم على ا>حياء المجھرية الصناعية صناعات كبيرة تسمى التخمرات الص�        

  : في البحوث والتطوير وا>نتاج واھم ھذه الصناعات ھي 

الميكروبية  -1     :   Microbial enzymesا>نزيمات 

. ان ا>نزيم��ات عب��ارة ع��ن م��واد بروتيني��ة تس��رع م��ن مع��دل التف��اع(ت الكيميائي��ة وتنتجھ��ا الخ(ي��ا الحي��ة          
ر وا>عف�ان >نت�اج ع�دد م�ن ا>نزيم�ات مث�ل ا>ميلي�زات الت�ي تعم�ل عل�ى تحلي�ل النش�ا ال�ى تستعمل البكتريا والخمائ

عدي�د م�ن الص�ناعات الغذائي�ة مث�ل ص�ناعة المعجن�ات واغذي�ة ا>طف�ال  سكريات بسيطة ، وتستعمل ا>ميليزات في ال
وبع�ض   Bacillusلج�نس  وف�ي ص�ناعة النس�يج ، وين�تج ھ�ذا ا>ن�زيم بواس�طة ان�واع معين�ة م�ن البكتري�ا الت�ي تع�ود

  .  Aspergillus oryzaeا>عفان مثل 

  :  Vitamins and amino acidsا>حماض ا>مينية والفيتامينات  -2

لحامض ا>ميني المھم الذي ينتج بواسطة ا>حياء المجھري�ة ھ�و              ، اذ ي�تم تحويل�ه  ح&امض الكلوتامي&كا
الى المركب الشائع ا>ستعمال كلوتامات الصوديوم الذي يستعمل عام( معطيا للنكھة في بع�ض الم�واد الغذائي�ة 

والح�امض .   Corynebacterium glutamicumوينتج ھذا الحامض بواسطة انواع معين�ة م�ن البكتري�ا مث�ل 

@يسي ا>خر الذي ينتج بواسط ا>حياء المجھرية ھو لحامض  نال   .ويستعمل في دعم ا>غذية التي ينقصھا ھذا ا

  :  Organic acidsا>حماض العضوية  -3

م�ن اھ�م ا>حم�اض العض�وية الت��ي تن�تج بواس�طة ا>حي�اء المجھري�ة عل��ى نط�اق تج�اري ھ�و ح��امض             

عدي��د م��ن الص���ناعات الغذائي��ة والص��يد>نية ، ين��تج ھ��ذا الح��ا مض م��ن الفط���ر الس��تريك ال��ذي يس��تعمل ف��ي ال
Aspergillus niger   . الذي يستعمل في العديد من الصناعات الغذائية فتنتجه بع�ض ان�واع  ا%كتيكاما حامض

ريلي��ك فتن��تج بواس��طة : ام��ا ا>حم��اض .  Lactobacillusالبكتري��ا التابع��ة لج��نس  الكلوكوني��ك والكوجي��ك والجب

  .انواع معينة الفطريات  

    Antibioticالمضادات الحياتية  -4

تنتج المضادات الحياتي�ة عل�ى النط�اق التج�اري بتنمي�ة ا>عف�ان والبكتري�ا الخيطي�ة او البكتري�ا الحقيقي�ة             
ال�ذي  البنس�لين  على اوساط غذائية خاصة وفي مخمرات كبيرة وم�ن اھ�م المض�ادات الحياتي�ة الش�ائعة ا>س�تعمال 

  .  Penicillium chrysogenumينتج من تنمية العفن 
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  :  Alcoholic fermentationالتخمرات الكحولية   -5 

ان احد ا>ستعما>ت المھمة والمعروفة للخميرة ھو انتاج الكحول ا>ثيلي من المواد الكاربوھيدراتية ،            
روبات الكحولي�ة وك��ذلك >نت�اج الكح�ول ل(س�تعما>ت الص��ناعية  وتس�تعمل عملي�ة التخم�ر الكح��ولي >نت�اج المش�

للتخمر وباستعمال س(>ت خاصة من خمي�رة يمكن انتاج الكحول من أي نوع من السكريات . والمختبرية  القابلة 
Saccharomyces cerevisiae   وتحت الظروف ال(ھوائية.  

  :  Single cell proteinبروتين احاديات الخلية  -6  

يع�رف بان��ه انت��اج خ(ي�ا ان��واع معين��ة م��ن ا>حي�اء المجھري��ة >س��تعمالھا ف�ي تغذي��ة ا>نس��ان والحي��وان          
  .روتين بصورة رئيسة فض( عن احتوائھا على الفيتامينات والدھون والعناصر الغذائية ا>خرى مصدرا للب

  :  Vinegarالخل  -7

لم�واد الس�كرية او النش�وية والت�ي يعقبھ�ا التخم�ر          يعرف الخل بانه المادة التي تن�تج م�ن التخم�ر الكح�ولي ل
، ويتض��من انت�اج الخ��ل ن�وعين م��ن  3س�م 100لك��ل غ�م ح��امض خلي�ك  4الخليك�ي ، ويحت�وي الخ��ل عل�ى ا>ق��ل 

  : التفاع(ت الكيماحياتية للمواد السكرية وھي 

  . تخمر السكريات الى الكحول ا>ثيلي  -1
 .اكسدة الكحول الى حامض الخليك  -2

   

ت�تم الخط��وة ا>ول��ى تح��ت الظ��روف ال(ھوائي��ة بواس��طة الخم�ائر ، وي��تم ذل��ك ام��ا طبيعي��ا بواس��طة الخم��ائر         
الم�ادة الخ�ام المس�تعملة او تض�اف م�زارع نقي�ة م�ن س�(>ت الخمي�رة ذات القابلي�ة عل�ى انت�اج  الموجودة اص( ف�ي 

وي�تم انت�اج الكح�ول م�ن الم�واد .   Saccharomyces  cerevisiae Var. ellipoideusالكح�ول مث�ل س�(لة 

  : السكرية حسب المعادلة التاليـــة 

         

                           2C2H5OH     +2CO2     ـ ـــــ ـــــــ ـــــ     C6H12O6ـ

  كحول                                             كلوكوز                              

لخليك وھي عملي�ة ھوائي�ة ت�تم بواس�طة يكتري�ا ح�امض الخلي�ك        والخطوة الثانية ھي اكسدة الكحول الى حامض ا
  :وحسب المعادلة ا>تيـــة   Acetobacterوھي انواع تابعة لجنس 
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                           H2O   +CH3COOH     ـــــــــ    O2   +C2H5OHـــــــــ

  حامض الخليك                                كحول                                       

  

  :دراسة بعض عوائل واجناس البكتريا  

ــ ــــ ــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــــــ ــــ   ـــــ

ع البكتريا الش�ائعة   Eubacterialesتضم عوائل البكتريا التي تعود الى رتبة البكتريا الحقيقية              اغلب انوا

  : وتضم اعدادا كبيرة من اجناس البكتريا التي تھم ا>نسان، وبعض ھذه العائ(ت ھي 

ــــة للسبورات ،      ـن   او% ـ  العائ@ت التي تضم البكتريا العصوية ،  سالبة لصبغة كرام ، غير مكو

   . متحركة على وجه العموم             

  الخ(يا تتراوح من العصوية الى البيضوية الكبيرة وتقوم :   Azotobacteraceaeعائلة  -1
  . Azotobacterبتثبيت النيتروجين الجوي بصورة ذاتية واھم اجناسھا ھو جنس  

تحتوي على اشكال مختلفة ، وتقوم بتثبيت :    Rhizobiaceaeعائلة   -2           الخ(يا عصوية وقد 

ل                  .   Rhizobiumجوي واھم اجناسھا ھو النيتروجين ا

  يقوم عدد من افرادھا بتخمير الكاربوھيدرات ،وتتباين :    Enterobacteriaceaeعائلة   -3        

ــــاء                 ال(كتوز، ويعيش بعض اجناسھا في امعــ   افراد ھذه العائلة في قابليتھا على تخمير 

لنبات ، واھم اجناسھا                 لحيوان وا   ا>نسان والحيوان وبعضھا يسبب امراضا ل(نسان وا

  ,Erwinia , Klebsiella , Enterobacter , Escherichia  ,Proteus:   ھي               

                       Serratia , Shigella , Salmonella  .  

  وتوجد   saprophyticبكتريا تعيش بصورة رمية :    Achromobacteraceaeعائلة   -4        

  و   Alcaligenesنادرا ما تحلل الكلوكوز واھــم اجناسھــا .في ا>غذية والتربة والمياه              

             Achromobacter   وFlavobacterium  .  
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ــم اجناسھا. ة غير متحركة ، تسبب ا>مراضعصيات صغير: Brucellaceaeعائلة   -5           اھــ

  . Pasteurellaو   Brucella:  ھي             

ة ، موجبة لصبغة كرام ، غير مكونة للسبورات وعموما    -ثانيا     العائ@ت التي تضم بكتريا عصوي

  .غير متحركة            

  عصيات صغيرة ھوائية او اختيارية ، قد تحوي على صبغات       :  Brevibacteriaceaeعائلة -1      

    Kurthia , Brevibacterium: تعيش على مدى واسع من المواد الغذائية ، واھم اجناسھا           

  عصيات صغيرة او طويلة ، تكون منفردة او في س(سل، تحتاج: Lactobacillaceaeعائلة -2    

او غير ھوائية عدد م�ن اجناس�ھا    يتحم�ل الح�رارة ،   Microaerophilic>وكسجين الى كميات قليلة من ا 

    Lactobacillusاھم اجناسھا 

    3- Propionibacteriaceae   : ــج الرئيسي عند تخمرھا للكاربوھيدرات ھــو حامـــــــض   النات

  :، قليلة الحاجة ل(وكسجين الى غير ھوائية ، اھم اجناسھا   Propionic acidالبروبيونيك         

        Propionbacterium , Butyribacterium  .  

 ,  Corynebacterium: عص�وية ولكنھ�ا غي�ر منتظم�ة ، اھ�م اجناس�ھا :  Corynebacteriaceaeعائلة  -4    

Listeria ,  Microbacterium         .  

ــي العائ@ت التي ت -ثالثا    ضم بكتريا عصوية ، موجبة لصبغة كرام ، مكونة للسبورات وعموما ھــــ

  :متحركة وھي          

ـــــي :   Bacillaceaeعائلة  - ـف   عصويات ھوائية او >ھوائية ، مكونة للسبورات ، توجد عادة 

  ) . >ھوائية (   Clostridiumوجنس ) ھوائية (    Bacillus: التربة ، اھم اجناسھا  

  .العائ@ت التي تضم بكتريا كروية ، موجبة لصبغة كرام ، غير مونة للسبورات وغير متحرة  -رابعا

،            Micrococcus  ،Sarcina: ھوائي�ة او >ھوائي�ة ، اھ�م اجناس�ھا :  Micrococcaceaeعائل�ة   -1   

Staphylococcus  .  
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الخ(ي����ا تن����تظم ف����ي ازواج او س(س����ل طويل����ة او قص����يرة ، تخمــ����ـر        :   Streptococaceaeعائل����ة  -2  

ال(كتيك ، احتياجھا ل(وكسجين قليلة الى ھوائية ، اھم اجناسھا    :السكروتنتج حامض 

        Streptococcus , Diplococcus , Leuconostoc   .  

ـر العائ@ت التي تضم بكتريا كروية ، سالبة لصبغة كرام -خامسا ــــ   ، غير مكونة للسبورات وغيــ

  : متحركة وھي       

  ) ھوائية (   Neisseria: الخ(يا تترتب بشكل ازواج ، اھم اجناسھا :   Neisseriaceaeعائلة  -
  . )>ھوائية (   Veillonellaوالجنس 

ا عل�ى خي�وط   Actinomycetalesاما العائ(ت التي تتبع ال�ى رتب�ة البكتري�ا الخيطي�ة           فانھ�ا تتمي�ز باحتوائھ�

ولكنھ�ا ق�د تن�تج س�بورات الت�ي تنتجھ�ا ا>عف�ان وتس�مى . متفرعة و>تكون سبورات ك�التي تكونھ�ا البكتري�ا الحقيقي�ة 
لس�بورات ) المايسليوم ( اما النمو الخيطي المتفرع .   Conidiaالكونيديات  ( با>ضافة للطريقة الخاصة ف�ي انت�اج ا

لمش�ابھة ل(عف�ان جع) الكونيديات  ) البكتري�ا الخيطي�ة ( ل ھذه البكتريا ذات ع(قة با>عفان ، ل�ذلك تس�مى بالبكتري�ا ا
وتش��ابه البكتري��ا ف��ي كونھ��ا ذات ع(ق��ة بالبكتري��ا الموجب��ة لص��بغة ك��رام وغي��ر مكون��ة للس��بورات وخاص��ة عائل��ة 

Corynebacteriaceae   ـــي   : واھم ھذه العائ(ت ھ

واھم اجناس�ھا ھ�و . افراد ھذه العائلة تكون خ(ياھا متفرعة بصورة بدائية :   Mycobacteriaceaeعائلة  -1
Mycobacterium  البكتريا التابعة لھذا الجنس تكون . والذي يشابه البكتريا الحقيقية ذات الشكل العصوي

، مس�بب  عصوية رفيعة وعلى ھيئة خيوط ونادرا ماتكون متفرعة ، موجبة لصبغة كرام ، >تنتج الس�بورات
  .  Mycobacterium tuberculosisمرض السل يعود الى ھذا الجنس وھو 

من ممي�زات ھ�ذه العائل�ة تكوينھ�ا للمايس�ليوم الحقيق�ي وال�ذي يتج�زا خ�(ل :   Actinomycetaceaeعائلة  -2
تض�م ھ�ذه . مراحل النمو المتاخرة الى اجزاء عصوية او كروية واجناس�ھا تك�ون رمي�ة وتع�يش ف�ي الترب�ة 

(   Nocardiaاو احتياجات�ه ل(وكس�جين قليل�ة ، و) >ھوائي�ا (  Actinomycesالعائل�ة جنس�ين مھم�ين ھم�ا 
 ) .ئيا ھوا

تكون مايسليوم حقيقيا ايضا ولكنه >يتجزا الى اجزاء عص�وية او كروي�ة :   Streptomycetaceaeعائلة  -3
كونيديات في نھايات الھايفات  ـي . ، بل تنشا ال   :تضم ھذه العائلة ث(ثة اجناس يمكن تميزھا كا>ـت

         Streptomyces  :الھايفات  تتكون الكونيديات على شكل سلسلة في نھاية.  

         Micromonospora   : 0م 65ــ  55الكونيديات منفردة ، >ينمو على حرارة  .  

         Thermoactinomyces  : 0م 65ــ 55يشبه الجنس السابق ولكن ينمو على حرارة .  
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4- Actinomycetaceae   : ا للس�بورات فض�( ع�ن طبيع�ة تختل�ف ع�ن الع�ائ(ت الس�ابقة ف�ي طريق�ة تكوينھ�
ف�ي ط��رف الھايف�ات ، وتتح�ررمن العلب��ة  Sporangiaالس�بور ، اف�راد ھ��ذه العائل�ة تك�ون علب��ة الس�بورات 

  .ذات الشكل العصوي  Sporangiosporesاسبورات تسمى السبورانجيويبور 
ل�ى        فانھ�ا تتمي��ز بالش�كل العص��وي او ش�كل الض��مة او  Pseudomonadalesرتب��ة ام�ا الع��ائ(ت الت�ي تتب��ع ا

اغلب ا>نواع تك�ون س�البة لص�بغة ك�رام ومتحرك�ة وتك�ون اس�واطھا ع�ادة قطبي�ة ، >تن�تج . الحلزوني او البيضوي 
عضھا مرضية تس�بب امراض�ا للنبات�ات والحيوان�ات ، بعض�ھا لھ�ا القابلي� ة عل�ى السبورات ، بعض ا>نواع طفيلية وب

  :التركيب الضوئي وبعضھا ا>خر ذاتي او عضوي التغذية واھم عائ(ت ھذه الرتبة ھـي

   Nitrifyingتسمى افراد ھذه العائلة ببكتريا النترجة :   Nitrobacteraceaeعائلة  -1         

           Bacteria   لكروية او الحلزونية   ى اسواط ، تحتوي عل.وتضم انواعا مختلفة كالعصوية او ا

  تضم بكتريا .غير مكونة للسبورات ، سالبة لصبغة كرام ، ھوائية ومعضمھا ذاتية التغذية            

لنترجة مجموعتين                :ا

 Nitrosococcusو  Nitrosococcus europaeaا>ن�واع الت�ي تؤكس�د ا>موني�ا ال�ى نتري�ت مث�ل  -ا            

nitrosus                 .  

  ھذه     .    Nitrebacter winogradskyiا>نواع التي تؤكسد النتريت الى نترات مثل  -ب           

  .الكائنات توجد عادة في التربة               

معظ�م اف�راد ھ�ذه العائل�ة . تضم ھذه العائلة البكتري�ا المؤكس�دة للكبري�ت:   Thiobacteriaceaeعائلة  -2
 Thiobacillusا بعض ا>نواع القليلة ، م�ن ا>ن�واع التابع�ة لھ�ذه العائل�ة ھ�و ھوائية وذاتية التغذية ماعد

thiooxidans   ا   .ويستطيع ھذا النوع من النمو في وسط ذي حموضة عالية جد
>ف��راد ھ�ذه العائل��ة ش�ك( عص��ويا قص�يرا او متوس��طا او ط��وي( ، :   Pseudomonadaceaeعائل�ة  -3

س��البة لص��بغة ك��رام ومتحرك��ة باس��واط قطبي��ة ، >تن��تج ا>س��بورات وتك��ون ھوائي��ة المعيش��ة وعض��وية 
: التغذي��ة ، ع��دد م��ن انواعھ��ا ين��تج الص��بغات وبع��ض انواعھ��ا يس��بب امراض��ا للنب��ات واھ��م اجناس��ھا 

Pseudomonas     Xanthomonas  , Acetobacter,. 
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