كلية الزراعة – جامعة واسط
قسم التربة
المرحلة الرابعة
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.1

تعريف – نبذة تاريخية  -اھمية دراسة احياء التربة المجھرية

يمكن ان يعرف علم األحياء الدقيقة أو علم الجراثيم )في بعض المصادر العلمية(  Microbiologyبانه العلم
الذي يختص بدراسة الكائنات الحية الدقيقة )وحيدة النواة ومتعددة األنوية ٰ
وكذلك عديمة النواة كالفيروسات بما
فيھا بعض حقيقيات النوى مثل الفطريات واألوليات إضافة إلى بدائيات النوى مثل البكتيريا وبعض الطحالب(
والنشاط الذي تقوم به وعالقتھا بالكائنات الحية االخرى كاالنسان والحيوان والنبات .
يھدف علم األحياء المجھرية في التربة  Soil Microbiologyإل ى الكش ف ع ن التح والت المرتبط ة بنش اطات
ھ ذه األحي اء ونتائجھ ا المتبادل ة م ن جھ ة وإل ى دراس ة تأثيراتھ ا ف ي النبات ات والوس ط ال ذي تع يش في ه م ن جھ ة
أخرى.
تحتوي التربة على أعداد كبيرة من الكائنات الحية المتباينة في حجمھا الذي يراوح بين خاليا مجھرية مف ردة يق ل
قطرھا عن ميكرون واحد ،وحيوانات صغيرة ،كما تختلف ھذه األحياء في أشكالھا وأنواعھا وتبعيتھ ا التص نيفية،
ويحوي المتر المكعب الواحد من تربة خصبة نحو 1210كائن حي.
مكونات التربة:
 -1المادة المعدنية :الحبيبات الصخرية المفتتة باإلضافة الى العناصر المعدنية مثل الكربون والبوتاسيوم
والفوسفور والحديد وغيرھا.
 -2المادة العضوية ) : (Organic materالناتجة من تحلل المواد العضوية  +المواد العضوية الجديدة.
وتعتبر اغنى طبقة بالعناصر الغذائية لألحياء الدقيقة المستوطنة بالتربة.
 -3ھواء التربة :الفراغات البينية بين حبيبات التربة.
 -4مياه التربة بأنواعھا.
 -5األحياء الدقيقة :يزيد في األراضي الزراعية مقارنة باألراضي البور ألنھا تحتوي على نسب عالية من المواد
العضوية ومن أمثلة الكائنات الحية الدقيقة الفطريات والبكتيريا والنيماتودا.
نبذة تاريخية عن تطور علم أحياء التربة المجھرية
علم أحياء التربة المجھري ة  : Soil Microbiologyھ و ف رع م ن ف روع عل م األحي اء المجھري ة يتن اول
دراسة جميع مجاميع األحياء المجھرية الموجودة في التربة ) بكتريا  -فطريات  -طحالب  -فيروسات  -ابتدائيات
الترب ة ( وك ذلك التف اعالت والتح والت الت ي تق وم بھ ا ھ ذه األحي اء ف ي الترب ة )تحل ل الم ادة العض وية وتح والت
النتروجين والفسفور والكبريت والحديد والمنغنيز( وكذلك العالقات المتبادلة بين ھذه األحياء.
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وتعرف التربة من الناحية البايولوجية بأنھا الطبقة العلوي ة الھش ة م ن القش رة األرض ية أو البيئ ة الت ي توج د
فيھا المجاميع المختلفة من األحياء المجھرية المسؤولة عن العديد من التحوالت التي تحدث في التربة والتي ت ؤثر
بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حياة اإلنسان.
قسم من ھذه التحوالت تكون ذات تأثير ايجابي مثل تحلل المخلف ات العض وية والحيواني ة والنباتي ة ومخلف ات
اإلنس ان الت ي تص ل الترب ة م ع تحري ر العناص ر الغذائي ة المختلف ة الموج ودة فيھ ا وبش كل ج اھز للنب ات  .والقس م
اآلخر ذات تأثير سلبي في حياة النبات وھذه تش مل التف اعالت الت ي تح ول العناص ر الغذائي ة الج اھزة للنب ات إل ى
صورة غير جاھزة إضافة إلى األمراض التي تسببھا بعض األحياء المجھرية.
يمكن ان نقسم المرحلة التاريخية لعلم احياء التربة الى مرحلتين  ،كاالتي:
 خالل الفترة )(1600 - 1920
)- A. V. Leeuwenhock (1673
اكتش ف ووص ف االحي اء المجھري ة م ن خ الل المجھ ر البس يط ال ذي ص نعه بق وة تكبي ر  300-200م رة .
والحظ الكائن ات الدقيق ة وحركتھ ا وال ذي اطل ق عليھ ا الحيوان ات الص غيرة ” “animalculesوالت ي تع رف
االن البروت وزوا والفطري ات والبكتري ا .وق ام الول م رة بعم ل رس ومات لالحي اء الدقيق ة )البروت وزوا
والفطريات والبكتريا(.
)- Robert Hook (1635-1703
طور المجھر المركب المزود بعدسات متعددة ووصف العديد من االحياء المجھرية .
)- J. B. Boussingault (1838
ذكر ان النباتات البقولية يمكن ان تثبت النتروجين الجوي و تزيد محتوى التربة من النتروجين .
)- J. Von Liebig (1856
ذكر ان النترات تتكون في التربة بسبب اضافة االسمدة النتروجينية في التربة.
- S. N. Winogradsky
اكتش ف ن وع ذاتي ة التغذي ة  autotrophicف ي البكتري ا واكتش ف التح ول الم ايكروبي لعنص ر النت روجين
والكبريت  .عزل الول مرة البكتريا المحللة للنترج ة ووض ح دور ھ ذه البكتري ا ف ي عملي ة النترج ة )(1890
ووضح ايض ا دور االحي اء ح رة المعيش ة  Clostridium pasteuriamumف ي تثبي ت النت روجين الج وي
) (1893ولذلك اعتبر ” اب علم احياء التربة المجھرية“
تمكن الع الم الروس ي ع ام  1891م ن ع زل األجن اس البكتيري ة المس ؤولة ع ن عملي ة أكس دة االموني وم وھ ي
بكتريا جنس  Nitrosomonsوبكتريا جنس  Nitrobacterالتي تقوم بأكسدة النتريت إلى نترات .
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الحظ ا العالم ان منت ز و جلويس نك  Muntz & Schloesingع ام  1877ب ان عملي ة النترج ة ) ھ ي
أكسدة االمونيوم إلى نترات( وھي عملية حيوية اليمكن أن تتم اال بواسطة األحياء المجھرية في التربة.
)- W. B. Leismaan (1858) and M. S. Woronin (1866
اوضحا ان العقد الجذرية في النباتات البقولية تتكون بواسطة نوع معين من البكتريا
)- Jodin (1862, France
اعطى اول دليل عملي حول تثبيت عنصر النتروجين بواسطة االحياء المجھرية
)- Robert Koch (1882
طور تقنية تخطيط اطباق البتري لعزل انواع خاص ة م ن البكتري ا ف ي الترب ة  ،وض ع فرض يات ك وخ القام ة
عالقة بين العائل والممرض والمرض
العالم االلماني سجل طريقته لتحضير المزارع البكتيرية على االوساط الغذائية الصلبة  ،وقد كانت ھذه قفزة
نوعية في مضمار التقنيات الحياتية اذ انھا جعلت عملية عزل سالالت نقية من البكتريا عملية سھلة .وقد
حصل على جائزة نوبل عام 1905م.
)R. Warington (1878

-

اظھر ان النترجة في التربة ھي عملية حيوية ميكروبية
- B. Frank
ا( اكتش ف ع ام  Actinomycetes 1886والج نس ” “Frankiaوال ذي يش جع تك وين العق د الجذري ة ف ي
النباتات غير القولية  (2 .اطلق في عام  1885مصطلح ” “ Mycorrhizaعل ى تش ارك الفطري ات الحقيقي ة
التعايشية مع جذور النبات.
وفي عام  1885اثبت العالمان ولفورث و ھيلرجيل  Wilforth & Hellrigelأن البقوليات تأخذ النتروجين
الج وي بواس طة البكتري ا الموج ودة ف ي داخ ل العق د الجذري ة وتحول ه إل ى مركب ات نت رو جيني ة  ،أم ا الع الم
الھولندي بيجيرنك  Beijerinckفقد استعمل األوس اط الغذائي ة الغني ة المنتخب ة للحص ول عل ى مزرع ة نقي ة
م ن البكتري ا المس ؤولة ع ن تك ون العق د والت ي تع رف باس م  ، Rhizobiumولق د س مى عملي ة التثبي ت ھ ذه
بالتثبيت التعايشي للنتروجين ألنھا عملية تعايشية بين البكتريا والنباتات البقولية .وھناك نوع آخر من التثبي ت
لغاز النتروجين يسمى بالتثبيت الالتعايشي Non-Symbiotic N2 fixation
)- H. Hellriegel and H. Wilfarth (1886
اظھر ان نمو النبات ات غي ر البقولي ة يتناس ب بش كل مباش ر م ع كمي ة النت روجين المجھ زة ،بينم ا ف ي النبات ات
البقولية التوجد عالقة بين كمية النتروجين المجھزة و مدى نمو النبات
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)- M. W. Beijerinck (1888
ع زل بكتري ا العق د الجذري ة ف ي م زارع نقي ة م ن العق د الجذري ة ف ي النبات ات البقولي ة وس ماھا Bacillus
 radicolaواعبر باب ببئة االحياء المجھرية.
)- Beijerinck and Winogradsky (1890
ا( اكتش ف ع ام  Actinomycetes 1886والج نس ” “Frankiaوال ذي يش جع تك وين العق د الجذري ة ف ي
النباتات غير القولية  (2 .اطلق في عام  1885مصطلح ” “ Mycorrhizaعل ى تش ارك الفطري ات الحقيقي ة
التعايشية مع جذور النبات.
)- Beijerinck and Winogradsky (1890
طور طريقة زراعة بعض االوساط المتخصصة لعزل احياء التربة  ،واثبت ان تحول عنصر النتروجين م ن
الطبيعة بشكل كبير يتم بفعل نشاط العديد من احياء التربة المجھرية ولذلك اعتبر رائد علم بكتريا التربة
)- Omeliansky (1902
وجد ان التحلل غير الھوائي للسليلوز يتم بواسط بكتريا التربة
)- J. G. Lipman and P. E. Brown (1903, USA
درس عملية النشدرة  ammonificationللمركبات النتروجينية العضوية بواسطة احياء التربة المجھرية.
)- Hiltner (Germany, 1904
اطلق مصطلح " "Rhizosphereللداللة على تلك المنطقة من التربة التي تتعرض لت اثير ج ذور النبات ات
)وھي المنطقة التي تتصل فيھا التربة مع جذور النباتات(
)- Russel and Hutchinson (1909, England
اثبت اھمية التوازن بين البروتوزوا والبكتريا وفعاليتھا في التربة
)- Rayner (192I) and Melin (1927
نفذ دراسات عديدة حول Mycorrhiza
 خالل الفترة ) -1921القرن العشرين(
- S. A. Waksman
نشر كتاب ”مبادئ علم احياء التربة المجھرية“ وشجع البحث في موضوع احياء التربة ) .(1972كم ا درس
دور التربة كمصدر لتضاد االحي اء م ع اح د احي اء الترب ة  (1942) actinomycetesواكتش ف ان المض اد
الحيوي  Streptomycinينتج بواسطة .(1944) Streptomyces griseus

مقرر مادة “احياء التربة المجھرية" – الدكتور أزھر حميد الطائي 2019‐2018

5

)- Van Niel (1931USA
درس البكتريا ذاتية التغذية كيميائية  chemoautotrophicوالبكتريا المعتمدة على الضوء
)- Bortels (1936
اظھر اھمية عنصر الموليبدينيم في تسريع تثبيت النتروجين بواسطة العقد في البقوليات
)- Alien et al (1980
اقت رح ان فطري ات  (VAM) Mycorrhizaتحف ز نم و النب ات بواس طة الت اثيرات الفس يولوجية اكث ر م ن
زيادة امتصاص النتروجين .
)- Jensen (1942
طور طريقة لدراسة تكون العقد الجذرية على الوسط الغذائي في انابيب االختبار .
)- Barbara Mosse and J. W. Gerdemann (1944
اش ار ال ى وج ود فطري ات

) Mycorrhiza (vesicular-arbuscular Mycorrhizaم ن ج نس

) (Glomus, Aculoporaفي جذور المحاصيل الزراعية والتي تساعد على ذوبات الفسفور
)- Starkey (1945
درس دور البكتريا ) (Bacillus and Clostridiumفي تحول عنصر الحديد
)- Carnham (1960 USA
اكتشف تثبيت النتروجين بواسطة الفطر . Clostridium pasteurianum
)- R J Swaby (1970, Australia
طور منتج اطلق عليه " "Biosuperيضم الصخر الفوسفاتي والكبريت وبكتريا  Thiobacillusواس تخدم
لتحسين قدرة النبات على امتصاص عنصر الفسفور .
- Louis Pasteur
اثبت دور احياء التربة في تغيرات العناصر الكيميائي ة الحياتي ة  .واظھ ر ايض ا ان تحل ل البقاي ا العض وية ف ي
التربة يعتمد على طبيعة المادة العضوية والظروف البيئية.
وضح بأن األحياء المجھرية تسبب التخمر وال تعفن والتحل ل للم واد العض وية كم ا أك د عل ى الطبيع ة الحيوي ة
لعملي ات تح ول الم ادة العض وية ف ي الترب ة وان األحي اء المجھري ة ھ ي الت ي تعم ل عل ى معدن ة المخلف ات
العضوية ذات المصدر الحيواني والنباتي وكذلك ھي التي تحول العناص ر الغذائي ة إل ى ص ور ج اھزة للنب ات
وبالعكس.

مقرر مادة “احياء التربة المجھرية" – الدكتور أزھر حميد الطائي 2019‐2018

6

)- Fritch, fogg & Stewart (UK) and lyengar (India
درس اذابة عنصر الفسفور بواسطة الطحالب
- James Trappe and Don Marx
اعمل على المايكوريزا الداخلية  ectomycorrhizaواستعمار جذور اشجار الغابات .
 .2مجاميع أحياء التربة المجھرية Soil Organisms
تتكون التربة من نظام بيئي  Soil ecosystemوھ ذا النظ ام يتك ون م ن ج زء عض وي Organic phase
وجزء العضوي  Inorganic phaseوجزء أخر يسمى الجزء الحيوي )المادة الحية ف ي الترب ة( Biological
 phaseويش كل الج زء العض وي والج زء الالعض وي المص در األساس ي للك اربون والطاق ة والعناص ر الغذائي ة
الضرورية لنمو الجزء الحيوي وتكاثره في التربة.حيث يتكون الجزء الحيوي الموجود في التربة مما يأتي:
القسم االول  :مجاميع رئيسية من األحياء :قسم من ھ ذه المج اميع أحي اء مجھري ة ال ت رى ب العين المج ردة تشم ـل
البكتريا ) بضمنھا البكتريا الخيطية( – الفطريات -االبتدائيات – الخمائر – الطحالب -الفيروسات.
القسم الثاني :مجاميع األحي اء الت ي ت رى ب العين المج ردة وتش مل الدي دان األرض ية -الدي دان الس لكية -النيم اتودا-
النمل والخنافس وغيرھا.
فضال عن اإلحياء المجھرية تحتوي التربة على عدة انواع من الكائنات الحية التي تساھم جميعھا في الحفاظ
على خصوبة التربة فالمجموعة الجذرية للنباتات وبعض الحيوانات كالديدان والنيماتود والحشرات جميعھا تعمل
على اختراق التربة لتكسر التكتالت وتفكك التربة وتساعد على تھويتھا حيث تتداخل االحياء المجھرية مع ھذة
الكائنات الحية الراقية وتساھم في الحفاظ على نوعية التربة .
ان اكثر االحياء المجھرية في التربة ھي البكتريا وتليھا الفطريات والطحالب ثم االبتدائيات .
 -1البكتيريا :تعتبر من أكبر المجموعات المتواجدة في التربة و تقسم الى قسمين رئيسيين:
 -1بكتيريا أصلية مستوطنةIndogenous bacteria :
ھي توجد في التربة مستوطنة ومتأقلمة بصفة دائمة حيث تتكاثر بھا وتساھم في نشاطاتھا الكيموحيوية .
 -2البكتيريا الوافدةInvaders bacteria :
ھي األنواع القادمة الى التربة مع المياه )الجرف( أو أنسجة ومخلفات النباتات أو نقل التربة .وھي تظل حية
ونشطة لفترة وجيزة وقد تنقرض بعد ذلك ألسباب منھا:
-1ألن قدرتھا التنافسية قليلة

 -2عدم مقدرتھا على التكيف على البيئة الجديدة

مقرر مادة “احياء التربة المجھرية" – الدكتور أزھر حميد الطائي 2019‐2018

7

ان اكثر انواع البكتريا الموجودة في التربة عددا ھي االنواع التابعة لجنس  Arthrobacterحيث تشكل نسبة
 %35-5من مجموع البكتريا والباقي ھي انواع البكتريا التابعة الجناس Pseudomonas ,Clostridium
Mycobacterium ,Bacillus ,Micrococcus ,Flavobacterium, Chromobacterium
 -2الفطريات - :تعتبر المسؤول األول عن تحلل المواد العضوية في التربة.
 يزيد أعدادھا وتنوعھا عند اضافة السماد األخضر للتربة. رطوبة التربة يعتبر من العوامل المحددة النتشار الفطريات )عندما تقل الرطوبة يؤدي الىانخفاض اعداد وأنواع الفطريات في التربة(.
 البعض ممرض للنبات وله القدرة على البقاء في حال غياب المحصول األصلي والظروف غيرالمالئمة كاألجسام الحجرية ) (Sclerotiaومن الفطريات التي تبقى لمدة طويلة في التربة في
غياب المحصول Fusarium, Rhizoctonia, and Phytophthora
 ھناك بعض األنواع مفترسة او متطفلة ولھا أھمية في التوازن البيئي الطبيعي لألحياء الدقيقة فيالتربة.
البعض مفيد للنبات كالفطريات التي تنمو على جذور بعض النباتات كالبقوليات )فطريات الميكوريزا
 ( Mycorrhizaتعيش معيشة تكافلية فالنبات يمد الفطر بالفيتامينات واألحماض األمينية التي ال يستطيع
تخلقھا ،أما الفطر يساعد النبات ويحفز الجذور على امتصاص المواد الغذائية والعناصر العضوية .وتوجد
على شكلين  :االول ھو في حال نمو الفطر على الجذور من الخارج يسمى ارتباط المايكورايزا الخارجي
) (A) Ectomycorrhizal associationوھي عالقة تشجع على امتصاص العناصر الغذائية ويحدث
غالبا على جذور اشجار الغابات وخاصة الصنوبر والبلوط والزان  ،اما الشكل الثاني وھو نمو الفطر داخل
انسجة النبات في الجذور يسمى ارتباط المايكورايزا الداخلي (B) Endomycorrhizal association
وھو منتشر في اشجار الفواكه والحمضيات والبن والعديد من البقوليات.
 .حين ان اغلب الفطريات الموجودة في التربة تعود الى اجناس Aspergillus , Mucor,Trichoderma ,
. Penicillium
 Actinomycetes -3وھي مجموعة من البكتيريا و الفطريات الخيطية التي تعيش في الطبقة
السطحية من التربة لھا دور في تحلل المواد العضوية.
 البعض يسبب أمراضا ً للنبات مثل مرض جرب البطاطس - .البعض يفرز مضادات حيوية تقضىعلى أنواع ممرضة أخرى في التربة .ويعود معظم البكتريا الخيطية الى اجناس ، Streptomyces
. Nocardia
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كما توجد الطحالب واالبتدائيات في التربة وخاصة الترب الرطبة ولكن اعدادھا وانواعھا تختلف كثيرا فمثال
الطحالب الخضراء المزرقة تزداد اعدادھا بعد فصل الربيع ذي االمطار الغزيرة .
أشكال األحياء المجھرية وتوزيعھا في التربة:
1ـ األوليات  :Protistsكائنات أولية ميكرونية الحجم تتميز بانخفاض مستوى التعضّي والتميّز فيھ ا ،ت ؤدي دوراً
رئيسيا ً في التحوالت البيوكيمياوية وتسھم في تحطيم المواد العضوية وإعادة العناصر المعدنية.
2ـ طالئعي ات الن وى  :Procaryotesنواتھ ا غي ر محاط ة بغش اء ن ووي تش مل البكتري ا وھ ي الكائن ات األص غر
حجم ا ً واألكث ر ع دداً وتنوع ا ً م ن ب ين أحي اء الترب ة ،وتتك اثر رئيس يا ً باالنش طار ،خالياھ ا مك ورة أو عص وية أو
حلزونية تعيش منفردة أو متجمعة.
3ـ الفيروس ات  :Virusتنتش ر الفيروس ات ف ي الترب ة ولكنھ ا س رعان م ا تفق د ق درتھا عل ى الحي اة بس بب ت وافر
شروط غير مناسبة لھا في التربة كغياب المضيف وكونھا إجبارية التطفل.
4ـ حقيقيات النوى  :Eucaryotesتكون نواتھا محاطة بغشاء نووي وھي وحيدة الخلية أو خيطية متع ددة الخالي ا
واس عة االنتش ار ف ي الترب ة .وتش مل الفطري ات  Fungiوالطحال ب  Algaeواألولي ات الحيواني ة Protozoa
والفطريات رمية أو متطفلة .أما الطحالب فتوجد في التربة على شكل خاليا مفردة أو مستعمرات أو تكون خيطي ة
الش كل ،وھ ي إم ا متحرك ة أو غي ر متحرك ة تح وي ص بغات التمثي ل الض وئي ،وھ ي أكث ر انتش اراً ق رب س طح
التربة .ويمكنھا أن تعيش رمية عند توافر الطاقة المناسبة .أما األوليات الحيوانية فھي وحيدة خلي ة تع يش ح رة أو
متطفلة أو رمية على المادة العضوية المتحللة أو مفترسة للبكتريا أو األحياء الدقيقة األخرى.
5ـ الفون ا الدقيق ة  :Microfaunaحيوان ات ص غيرة مجھري ة تش مل األولي ات الحيواني ة وبع ض الدي دان الخيطي ة
 Nematodaالص غيرة والدي دان المس طحة الص غيرة الحج م وال دوارات ،ويتغ ذى معظ م أفرادھ ا عل ى األحي اء
الدقيقة وبعضھا ر ّمي.
وف ي الترب ة أيض ا ً بع ض الحيوان ات الص غيرة والكبي رة م ن الالفقاري ات مث ال دي دان األرض وكثي رات األرج ل
)أم األربع واألربعين( والحلزون وبعض الحشرات ومن الفقاريات مثال بعض األفاعي والعظايا والخلد والفئ ران
وغيرھا.
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التوزع في التربة :يشمل التوزعين الرأسي واألفقي
 1ـ التوزع الرأسي :تتوزع أحياء التربة بصورة غير متجانسة في قطاع التربة الرأسي نحو األعل ى واألس فل ،إذ
يتركز معظمھا في طبقة البقايا العضوية ،وھي الس نتمترات الخمس ة العلوي ة ف ي أراض ي الغاب ات أو الطبق ة الت ي
تلي السطح مباشرة في األراضي األخرى .وقد قدر أن نحو  ٪90منھا تنتشر في الطبقة العلوية.
 2ـ التوزع األفقي :يختلف ھذا التوزع تبعا ً الختالف محتوى التربة من المواد العضوية ولمستوى جفاف األرض
أو غمرھا بالماء كما يؤثر وجود النبات أو المحصول في أع داد األحي اء وأنواعھ ا المنتش رة ف ي المح يط الج ذري
.rizosphere
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العوامل المؤثرة في أنواع األحياء المجھرية وتوزيعھا في التربة
1ـ ن وع الترب ة :تختل ف أحي اء الترب ة وأش كالھا وأع دادھا بحس ب تركي ب الترب ة الميك انيكي ،وتك ون الت رب
المتوسطة القوام أغنى باألحياء الدقيقة من الترب الرملية أو الطينية الثقيلة.
2ـ الضوء :يفضل معظم أحياء التربة االبتعاد عن الض وء ماع دا بع ض الطحال ب واألش نيات الت ي تفض ل الع يش
على سطح التربة أو قربه.
 3ـ التھوية :معظم أحياء التربة من األنواع الھوائي ة الت ي ال تنم و إال بوج ود الھ واء  aerobicوبعض ھا الھ وائي
 anaerobicيتوقف نموه بتوافر الھواء ،وبعضھا اآلخ ر اختي اري ينم و بوج ود الھ واء أو غياب ه .وتختل ف أع داد
ھذه األحياء وأشكالھا وتوزعھا في الترب تبعا ً لدرجة تھويتھا.
 4ـ الرطوبة :يعد وجود الرطوبة ضروريا ً ألحياء التربة ،إال أنھا تختلف في مدى تحملھا للجف اف .وتوج د عالق ة
وطيدة بين رطوبة التربة ودرجة تھويتھا وتأثيرھما المشترك في األحياء جميعا ً.
5ـ الح رارة :توج د أحي اء الترب ة وخاص ة الدقيق ة منھ ا ف ي جمي ع ت رب الع الم ،ويع د معظمھ ا محب ا ً للح رارة
المنخفضة أو المتوسطة إال أن األنواع المحبة للحرارة العالية متوافرة في بع ض الت رب الغني ة ب المواد العض وية،
ويزداد دورھا الفعّال بعد التعقيم الحراري الجزئي للترب.
 6ـ درجة الحموضة :إن الترب ذات  pHالمتعادل ھي األغنى باألحياء من حيث الع دد والتن وع .وتختل ف أن واع
األحياء الدقيقة في التربة بحسب درجة حموضتھا.
 7ـ نوع المغذيات وكميتھا :تكون أحياء التربة إما مفترسة وإما متطفلة وإما ر ّمية ومتعايشة .وتوج د أن واع تك ون
تغذيتھا الذاتية ضوئية أو كيمياوية أو متباينة الضوئية وترتبط كثافتھا بمدى توافر غذائھا الخاص بھا.
وتعد أحياء التربة المجھرية من أھم المجاميع ألنھا تشترك بالعديد من العملي ات والوظ ائف المھم ة ف ي الترب ة
مثل:
 .1تش ترك أحي اء الترب ة المجھري ة ف ي تح والت العناص ر الغذائي ة مث ل النت روجين والفس فور والحدي د والمنغني ز
والكبري ت حي ث تق وم بتحوي ل العناص ر م ن الص ورة غي ر الج اھزة أو غي ر الذائب ة إل ى الص ورة الج اھزة
لالمتصاص من قبل النبات أو بالعكس.
 .2على الرغم من احتواء التربة على أحياء مجھريه متطفلة عل ى ج ذور النبات ات ولك ن الج زء األكب ر م ن أحي اء
التربة المجھرية المستوطنة في التربة تقوم بتحلي ل الم واد العض وية النباتي ة والحيواني ة األص ل وتك وين م ادة
عضوية نھائية تسمى الدبال  Humusوناتج التحليل عبارة عن عناصر غذائية مختلفة.
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 .3تقوم أحياء التربة المجھرية بتحويل العديد من المواد العضوية السامة إلى مواد غير سامة فھي تشترك بتحلي ل
بقايا المبيدات واألسمدة وتحويلھا إلى مواد غي ر س امة وب ذلك فاألحي اء المجھري ة تس اھم بتخل يص الترب ة م ن
الملوثات.
 .4تحس ين تركي ب الترب ة م ن خ الل زي ادة ثباتي ة التجمع ات م ن خ الل اإلف رازات الت ي تق وم بإفرازھ ا األحي اء
المجھرية في التربة.
 .5أن ح والي  %70م ن الك اربون العض وي يرج ع إل ى الھ واء الج وي كغ از ث اني اوكس يد الك اربون م ن خ الل
النش اطات الحيوي ة لألحي اء المجھري ة الموج ودة ف ي الترب ة أي أن أحي اء الترب ة المجھري ة لھ ا دور مھ م ف ي
دورة الكاربون في الطبيعة.
 .6يستخدم العديد من أحياء التربة المجھرية في مقاومة األمراض النباتية والحشرات بايولوجيا.
 .7تعد أحياء التربة المجھرية مفتاحا لتكوين ونشوء التربة فھي احد عوامل تكوين التربة.
أما دور أحياء التربة المجھرية في نشوء وتكوين التربة فيكون من خالل ما يأتي:
 .1تقوم أحياء التربة المجھرية بإنتاج األحماض الكاربونية العضوية التي تحفز تجوية مادة األصل للتربة وتحرر
محتوياتھا وعناصرھا من خالل إذابة المعادن وتكوين مركب ات مخلبي ة م ع بع ض العناص ر الغذائي ة كالحدي د
والمنغنيز والنحاس فتزيد من جاھزيتھا في التربة.
 .2تق وم أحي اء الترب ة المجھري ة بالمس اھمة بال دورات الحيوي ة الص غرى للك اربون واألوكس جين والھي دروجين
والنتروجين والفسفور والكبريت والعناصر الص غرى مم ا ي ؤدي بم رور ال زمن إل ى أغن اء الطبق ة العلي ا م ن
التربة بالمواد العضوية صعبة التحلل.
 .3لألحياء المجھري ة دور مھ م ف ي عملي ات تك ون الترب ة حي ث يتج اوز تأثيرھ ا مح يط الترب ة إل ى الم اء الج وفي
والجو.
 .4أن لألحياء المجھرية وخاصة الفطريات والبكتريا قدرة كبيرة في تحلل المعادن األولي ة واخ ذ م ا تحتاج ه منھ ا
من العناصر لبناء أجسامھا وبذلك تحول ھذه المعادن إلى معادن ثانوية.
 .5تقوم أحياء التربة المجھرية بتحليل البقايا النباتية والحيوانية وتحويلھا إلى ثاني اوكسيد الكاربون والماء ورم اد
ودبال مما يؤدي إلى تحرير الطاق ة الشمس ية الت ي خزن ت بواس طة النبات ات الس تخدامھا ف ي تحلي ل الص خور
وتكوين الدبال.
 .6كما تساھم األحياء المجھرية في تثبيت النيت روجين وأكس دة االموني ا وكبريتي د الھي دروجين واخت زال مركب ات
حامض الكبريتيك والنتريك وترسيب مركبات الحديد والمنغنيز من محاليلھا وھي بھذا تس اھم مس اھمة كبي رة
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في العمليات الجيو كيميائية للعناصر الكاربون والھي دروجين واألوكس جين والنت روجين والكبري ت والفس فور
والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد وتقوم أيضا بتك وين الفيتامين ات وأنزيم ات واألحم اض االميني ة وغيرھ ا م ن
المركبات ذات الفعالية البايوكيميائية العالية.
منطقة الريزوسفير Rhizosphere zone
تعريفھا :ھي المنطقة )البيئة( القريبة جداً )المحيطة( من جذور النبات في التربة.
مميزاتھا :غنية جداً بنشاط الميكروبات الحية الدقيقة )بكتيريا ،فطريات ،Actinomycetes ،نيماتودا وغيرھا(
منطقة الريزوسفير تتكون من منطقتين رئيسيتين ھما:
 -1المنطقة الداخلية )المالصقة ألسطح جذور النبات مباشرةً( Rhizosphere
 -2المنطقة الخارجية القريبة من الجذور ) غير مالصقة بالجذور(Rhizoplane .
يتأثر نشاط ھذه الميكروبات وعددھا في ھذه المنطقة بعوامل منھا:
-1نوع النبات المزروع
-2عمر النبات
 -3نوعية التربة.
عامة افرازات الجذور تؤدي الى تنشيط او تثبيط الميكروبات السائدة في ھذه المنطقة .أي عمليتي تضاد ) نتيجة
افراز سموم او مضادات حيوية( وتعاون بين المجموعات الميكروبية في ھذه المنطقة.
فوائد ھذه المنطقة :أثبتت الدراسات العلمية واألبحاث المتخصصة ان ھناك ارتباط بين الميكروبات التي تنشط
في ھذه المنطقة ومناعة كثير من النباتات لبعض األمراض التي تنتقل عن طريق التربة.
 غالبية الميكروبات في منطقة الريزوسفير غير ممرضة للنبات. عملية افراز السموم والمضادات الحيوية قد يكون له دور ھام في الحد من امراضية بعض المسببات المرضيةالمستوطنة في التربة.
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