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 :المجھرية  اقسام احياء التربة  .3

  Soil Bacteriaمجموعة بكتريا التربة  -أوال

ة ) عصا(التي تعني باالتينية  Bacteriumجمع لكلمة ) Bacteria(ان مصطلح البكتريا      ات مجھري وھي كائن

ائي المستعرض  ام الثن يا باالنقس ا الجنس اثر معظمھ ى . حية وحيدة الخلية يتك واة تنتمي ال ة الن ات بدائي وھي كائن

ال دائيات ع ل ) Procaryotae(م الب ا بتحلي بعض منھ وم ال ة ، اذ يق ارا بالطبيع ة انتش ات الحي وھي من اكثرالكائن

ى  ه ال د تحويل ه بع تفاد من ذي يس النتروجين الجوي ال ات ب د النب ة عضوية بسيطة لتم واد كيميائي ى م الفضالت ال

ا. احماض امينية وبروتينات ع الكائن ة كما تعمل على تحليل بقايا جمي اربون في الطبيع ة لتستمر دورة الك ت الميت

واد  ل الم ا في تحلي ا نظرا الھميتھ دون وجود البكتري اة تصبح مستحيلة ب ان الحي اة ب اء الحي ويعتقد كثير من علم

  .    العضوية فيما يدخل البعض االخر منھا في انتاج الغذاء وفي العمليات الصناعية المختلفة

تا ھي كائنات حية مجھريه تص     ة البروتس ا ضمن مملك ة وأحيان ة النباتي ا . Protistaنف ضمن المملك قسم منھ

ا  ا م ا ھو متحرك ومنھ ا م تصنع غذائھا بنفسھا بعملية التركيب الضوئي وقسم منھا تحتاج إلى غذاء جاھز ومنھ

ة وتختلف بالشك ة اختياري ة أو الھوائي ة إجباري ل والحجم من ھو غير متحرك بعضھا ھوائية إجبارية أو الھوائي

ة  ا من  Cocciكروي د قطرھ ايكرون  2اليزي ايكرون  1( م ر 10-3= م ى عصوية قصيرة) مليمت أو   Rodsإل

Bacilli اليزيد طولھا عن المايكرون الواحد إلى عصوية كبيرة قد يصل طولھا إلى بضع مايكرومترات.  

واع وتوجد في التربة عادة الكروية الصغيرة والعصوية ھي السائدة في      ا األن ارا أم معظم الترب وأكثرھا انتش

  .وھي غير شائع وجودھا في التربة Spirillaالحلزونية 

ة من      اربون والطاق يد الك اني اوكس اربون من ث ى الك تحتوي جميع الترب على بكتريا ذاتية التغذية تحصل عل

ة ) Photoautotrophs(ضوء الشمس  ذ) Chemoautotrophs(وأخرى عضوية التغذي ة ك لك توجد في الترب

ة  رارة العالي ا الح ا تالئمھ طة  Thermophilesبكتري رارة المتوس ا الح رى تالئمھ ة  Mesophilesوأخ وثالث

ا وتوجد  Psycherphilesتالئمھا الحرارة المنخفضة  ة لھ ر مكون كما توجد بكتريا مكونة للسبورات وأخرى غي

دة لل ليلوز أو مؤكس ات في التربة أيضا بكتريا محللة للس رات والكبريت ة النت روجين أو مختزل ة للنت كبريت أو مثبت

  .والحديديك
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  :بيئياً ) البكتريا(تقسيم أحياء التربة المجھرية 

   -:ألحياء التربة المجھرية Winogradskyتقسيم العالم الروسي وينوكرادسكي 

  :ھي يقسم أحياء التربة المجھرية حسب طبيعة وجودھا في التربة إلى مجموعتين و

  األصلية(أحياء التربة المجھرية المستوطنة (Autochthonous microorganisms  

ا دور  واع الترب ولھ ة وتوجد في كل أن دائمي ھي الترب وھي األحياء المجھرية التي يكون موطنھا األصلي وال

ي أ اء ف ذه األحي د ھ د توج ة وق ي الترب دث ف ي تح ة الت ة الحيوي رات الكيميائي ي التغيي ي ف اكنة أساس وار س ط

ا  كالسبورات التي تصبح فعالة عند توفر الظروف المالئمة لنشاطھا من جديد أو قد تكون موجودة على ھيئة خالي

  .خضرية فعالة في التربة

  أحياء التربة المجھرية الدخيلةAllochthonous microorganisms  

ا عن طر ة أم ى الترب ه إل ة بالمخصبات العضوية أن ھذا النوع من األحياء المجھرية يجد طريق ة الترب يق معامل

اه المجاري أو  ة بمي وث الترب ق تل ة أو عن طري واد معدني ات الخضراء أو م ا النبات ق إضافة بقاي سواء عن طري

وي  ت الحي اءة التثبي ع كف ة لرف د الجذري ا العق ات كبكتري ة البقولي د زراع ة عن ى الترب اف إل ي تض اء الت األحي

  .للنتروجين

     

  التربة المجھرية اعتمادا على المتطلبات الحراريةتقسيم أحياء 

ة  اء المجھري وع من األحي ة وان لكل ن اء الترب ة ألحي ات الحيوي تعد الحرارة عامال أساسيا يتحكم في جميع العملي

د  دى وق ذا الم ارج ھ وي خ اط الحي ا بحيث يتوقف النش دى حراري معين ه م ا أن ل و كم ى للنم رارة مثل ة ح درج

اء التر ذي وضعت أحي ى والمدى الحراري ال ا لدرجة الحرارة المثل ة مجاميع رئيسية تبع ى ثالث ة إل ة المجھري ب

  -:يمكن إن تنمو فيه

  األنواع المحبة للحرارة المعتدلةMesophiles  

ين  ا ب أن معظم أحياء التربة المجھرية تعد من األنواع التي تعيش في حرارة متوسطة وتكون الدرجة المثلى لھا م

  .م 45ْ – 15ويمكنھا النمو في درجات الحرارة ما بين  م 35ْ – 25

  األنواع المحبة للبرودةPsychrophiles 

ل عن  و بصورة أفضل في درجات الحرارة التي تق ائع  ْ 20وھي األحياء التي تنم اء ش وع من األحي ذا الن م وھ

و في در. الوجود في التربة ع وھناك العديد من أحياء التربة لھا القدرة على النم جات الحرارة المنخفضة التي تق

 .م 5ْمابين درجة االنجماد و 
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  األنواع المحبة للحرارة العاليةThermophiles  

ة  ْ 65 – 45ھذه األنواع من األحياء تكون واسعة االنتشار وتنمو في درجات حرارة مابين  واع محب م وبعض األن

  .م 80ْللحرارة العالية والتي تصل أحيانا إلى 

 

  اء التربة المجھرية بالنسبة لحاجتھا لألوكسجينتقسيم أحي

ذا  ة مجاميع رئيسية واألساس في ھ ى ثالث ة إل ة المجھري اء الترب أن وجود األوكسجين أو عدم وجوده يقسم أحي

  :التقسيم يعود بالدرجة الرئيسية إلى طبيعة نظم إنتاج الطاقة والمجاميع ھي

  األحياء الھوائية اإلجباريةObligate anaerobes   

دما تكون  دة وعن ات لغرض األكس ائي لاللكترون تقبل نھ وھي األحياء المجھرية التي تحتاج إلى األوكسجين كمس

اري  وائي اإلجب وع الھ اء . ھذه ھي الوسيلة الوحيدة إلنتاج الطاقة فان ھذا الكائن الحي يكون من الن أن اغلب أحي

ا األج ة عليھ ن األمثل وع وم ذا الن ن ھ ة م ة المجھري ة الترب اس البكتري و  Nitosomonasو  Thiobacillusن

Nitrobacter.  

  األحياء المجھرية الالھوائية االختياريةFacultative anaerobes  

وھي األحياء المجھرية التي تحصل على الطاقة بغياب األوكسجين ويمكنھا النمو أيضا في وجود األوكسجين أي 

  .Pseudomonasو  Bacillusجوده مثل االجناس البكترية أنھا تستطيع النمو بوجود األوكسجين أم عدم و

  األحياء المجھرية الالھوائية اإلجباريةObligate anaerobes  

د  وھي األحياء المجھرية التي لھا نظام أنتاج الطاقة الذي اليحتاج إلى األوكسجين وعلى الرغم من األوكسجين يع

ان بعض الكائ ات ف تفادة من بعض مستقبال شائعا وكفوءا لاللكترون ى االس درة عل ا الق ة لھ واة البدائي ات ذات الن ن

وية  رون الالعض تقبالت اإللكت ة(مس از ) المعدني روز وغ يد النت اني اوكس ا وث ى اموني رات إل زل النت إذ تخت

ة  ة اإلجباري ا الالھوائي طة البكتري روجين بواس د  Pseudomonas dentrificansالنت رات اح د النت ث تع حي

تقبالت ات  مصادر مس ون الكبريت ن أن تك ا أو يمك ذه البكتري ات لھ ات إذ )  SO4(االلكترون تقبل لاللكترون مس

ة  ة اإلجباري ا الالھوائي دات بواسطة البكتري ى كبريتي زل إل أو يمكن أن  Desulfovibrio desulfuricansتخت

ان بواس ى غاز الميث زل إل ات إذ يخت تقبل لاللكترون اربون مس يد الك اني اوكس ة يكون غاز ث ا الالھوائي طة البكتري

  .Methanobacteriumاإلجبارية جنس  
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  تقسيم أحياء التربة المجھرية بالنسبة لمصدر الطاقة والكاربون

  :بالنسبة لمصدر الكاربون إلى

   أحياء ذاتية التغذيةLithotrophs or Autotrophs  

  .للكاربونوھي األحياء المجھرية التي تستعمل غاز ثاني اوكسيد الكاربون مصدر 

  أحياء التربة المتباينة التغذيةHeterotrophs   

  .وھي األحياء المجھرية التي تستعمل المركبات العضوية مصدرا للكاربون

  :بالنسبة لمصدر الطاقة إلى 

  أحياء ضوئيةPhototrophs  

  .وھي األحياء المجھرية التي يكون فيھا الضوء مصدرا للطاقة

  أحياء كيميائيةChemotrophs  

  .ھي األحياء التي تؤكسد المركبات العضوية أو المعدنية لتحصل على الطاقة الالزمة للعمليات الحيوية المختلفةو

  :للتداخل بين مصدر الكاربون والطاقة إلى أربعة أقسام ھي بالنسبة 

  أحياء ذاتية التغذية ضوئيةPhotoautotrophs  

اربون والضوء مصدر  وھي األحياء المجھرية الشبيھة بالنباتات إذ تستعمل اربون كمصدر للك يد الك اني اوكس ث

ة  Rhodospirilliumللطاقة وھذه تضم جميع الطحالب وقسما من البكتريا مثل جنس  ا األرجواني وكذلك البكتري

Purple bacteria  والبكتريا الخضراءGreen bacteria.  

  أحياء ذاتية التغذية كيميائيةChemoautotrophs  

ة مصدر وھي األحياء الم ات المعدني جھرية التي تستعمل ثاني اوكسيد الكاربون مصدرا للكاربون وأكسدة المركب

ة العضوية األخرى ات الخلي ى مركب ه إل م تحويل وز ث ى كلوك اربون إل يد الك اني اوكس ل ث ة لتحوي ة الالزم . للطاق

ى  دورھا إل ة االقتصادية والتي تقسم ب اس البكتري ددا من األجن ذا القسم ع ى أساس ويشمل ھ مجاميع أخرى عل

  :مركبات العناصر التي تقوم بأكسدتھا للحصول على الطاقة وھي

  نس ل ج ة مث ى الطاق ول عل ت للحص ات النتري ى ايون وم إل ات االموني د ايون ي تؤكس ا الت البكتري

Nitrosomonas كما في المعادلة اآلتية: 

NH4  + 11/2O2  ---------  NO2  + 2H+ + H2O + 66 cal. 

 يا التي تؤكسد ايونات النتريت إلى ايونات النترات للحصول على الطاقة مثل جنسالبكتر  

               Nitrobacter   كما في المعادلة اآلتية:  

NO2-  + 1/2O2   ----------  NO3- + 17.2 cal. 
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 البكتريا التي تؤكسد مركبات الكبريت إلى ايونات الكبريتات للحصول على الطاقة مثل جنس  

 Thiobascillus كما في المعادلة اآلتية:  

S + 11/2O2  + H2O -------------  H2SO4  +  energy 

  البكتريا التي تؤكسد ايونات الحديدوز المضافة إلى التربة بشكل كبريتات الحديدوز  إلى رواسب من

    Ferrobacillus.ھيدروكسيد الحديديك للحصول على الطاقة مثل جنس 

Fe+2  -----------  Fe+3 + energy 

  أحياء التربة المجھرية المتباينة التغذية الكيميائيةChemoheterotrophs 

ات  ع الفطري ة وتشمل جمي اربون والطاق ات العضوية مصدرا للك تعمل المركب ي تس ة الت اء المجھري وھي األحي

ذه  ة لھ اس البكتري  Rhizobiumالمجموعة ھي واالبتدائيات ومعظم البكتريا وجميع االكتنيومايستات ومن األجن

يا والجنس  ايتروجين تعايش يا والجنس  Azotobacterالمثبت للن ايتروجين التعايش  Pseudomonasالمثبت للن

ذي من  Micrococcusالذي يختزل النترات إلى غاز النتروجين والجنس  P. denitrificansومن أنواعه  وال

  .المحللة للسليلوز Cytophageالمحللة لليوريا والجنس  M. ureaأنواعه 

  أحياء متباينة التغذية ضوئيةPhotohetrotrophs  

ذا     ع ضمن ھ ائن حي يق ة أي ك ى أالن في الترب م يكتشف حت يم ول وضعت ھذه المجموعة لغرض أكمال التقس

  .التقسيم

  

ى بة إل مين بالنس ى قس ة إل ا الترب م بكتري اله إذ تقس يمات أع ى التقس افة إل رى إض يمات أخ اك تقس ا تك ھن وينھ

  : السبورات

   Spore formersالبكتريا المكونة للسبورات  .1

  .Clostridiumوجنس  Bacillusمثل بكتريا جنس 

 Non spore formersبكتريا غير مكونة للسبورات  .2

  .وكذلك توجد في التربة بكتريا موجبة وسالبة لصبغة كرام. وتشمل جميع األجناس األخرى
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  صنيف البكتريا الصفات العامة المعتمدة في ت

  culture charactersالصفات المزرعية  - 

درجات الحرارة واالوكسجين والعناصر الغذائية ونوع (وتمثل احتياجات البكتريا المزرعية للنمو التكاثر 

  ).االوساط الغذائية

  morphological characters الصفات المظھرية  -

  .ونتائج التصبيغ ونوع الحركة وعدد االسواط وموقعھا الصفات التي تتعلق بحجم وشكل الخلية البكتيرية

   biochemical charactersالصفات البايوكيميائية  -

الصفات االكثر دقة وتخصصا حيث تمثل نواتج العمليات االيضية ووجود وفقدان انزيم ما من االنزيمات 

  .البكتيرية لنوع معين من االنواع االخرى 

  serological charactersالصفات المصلية  -

وھي صفات . وھي صفات او طبيعة االنتيجينات السطحية والتي تظھرھا االجسام المضادةالمناسبة والمحددة لھا

  .دقيقة ومتخصصة

   molecular charactersالصفات الجزيئية  -

  . DNAوھي الصفات ذات الصلة بمكونات الحامض النووي 

  

 Bacterial Growthنمو البكتريا 

والناتجة عن الزيادة في حجم الخاليا  Cell massالنمو بشكل عام على انه الزيادة في الكتلة الحيوية يعرف     

ويمكن ان يعرف ايضا على انه الزيادة المنتظمة الحاصلة . الفردية او الزيادة  في عددھا او في الكتلة او كليھما 

تريا تمر بحالة نمو متوازن بقياس كمية الزيادة في يمكن ان يقاس معدل النمو لبك. في كل المكونات الكيميائية ،

وان مقدرة الخلية على النمو والتكاثر تتوقف كثيرا على كفاءتھا في تكوين مواد . اي مكون كيميائي لھا 

بروتوبالزمية جديدة من مصدر الغذاء المحيط بھا وبمساعدة جھازھا االنزيمي الخلوي والسيطرة عليه بالنظام 

  .ةالوراثي للخلي

بعد تضاعف الخلية البكتيرية في حجمھا وفي كمية مكوناتھا فانھا سوف تنقسم الى خليتين متشابھتين     

Daughter cell  وفي عملية االنشطار الثنائي البسيطSimple binary fission  ويسمى الزمن الالزم النقسام

ويقاس نمو  doubling timeالتضاعف او بزمن  generation timeالخلية الواحدة الى خليتين بزمن الجيل 

البكتريا بداللة الزيادة في عدد الخاليا بدال من الزيادة المعنوية في حجم الخلية او الكائن المجھري وبالتالي يقاس 

  .من خالل الحجم الكلي لھا populationبنمو الجماعة 
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وية سواء للخلية الواحدة او لمجاميع الخاليا للداللة على الزيادة في الكتلة الخل growthان استخدام كلمة نمو     

  . لالشارة الى الزيادة في عدد الخاليا نتيجة االنقسام  reproductionالمكونة للمستعمرة، واستخدام كلمة تكاثر 

  

  مراحل نمو البكتريا 

ل او اطوار نمو تمر الخاليا البكتيرية عند تلقيحھا في وسط غذائي معقم وتحت الظروف المثالية باربع مراح    

  : وھي 

 Lag phaseطور التطبع او التكيف   .1

والذي تكون سرعة النمو فيه صفر ،  Initial Stationary phaseيسمى احيانا بطور االستقرار االبتدائي 

وتستعمله الخلية لبناء االنزيمات الضرورية لتمثيل الوسط الغذائي والظروف الجيدة ، يكون حجم الخاليا فيه 

تزداد سرعة استھالك . ا فان عليھا ان تكبر في الحجم كي تنقسم فيما بعد والتحدث فيه زيادة في العدد صغيرا لذ

وتزداد . الخاليا لالوكسجين ولثاني اوكسيد الكاربون واالمونيا كما تزداد فعاليتھا مثل التنفس والبناء وغيرھا

  .ازموزيحساسية الخاليا للعوامل الفيزيائية الخارجية من حرارة وضغط 

 Exponential phase (Log)طور النمو اللوغارتمي  .2

وتكون . يبدا عندما تشرع الخاليا باالنقسام بسرعة منتظمة وتكون فيه سرعة النمو ثابتة وجميع الخاليا حية

االضافة في بروتوبالزم الخاليا ذات عالقة ثابتة مع العدد لذا فان قياس اي من العاملين يعطي فكرة عن الزيادة 

ويكون النمو في ھذا الطور متوازنا يتحدد بوفرة العوامل . الحاصلة في النمو والتي تكون زيادة لوغارتمية

وفي الواقع يكون عدد الخاليا الحية في ھذا الطور يتساوى مع العدد الكلي لھا وذلك الن نسبة . الغذائية والوراثية

  .الخاليا الميتة تكون واطئة جدا

يا في ھذا الطور يتاثر كثيرا بالعوامل البيئية المختلفة  فھو قد يطول او يقصر بالنسبة ان معدل انشطار الخال

كما ان الصفات التشخيصية المعتمدة في تشخيص االنواع . للنوع البكتيري الواحد اعتمادا على ھذه العوامل 

  .     الطور البكتيرية مثل الفعاليات العضوية والكيميائية الحيوية تستقى جميعا من خالل ھذا

 Stationary phaseطور النمو الثابت  .3

بعد مرور بضع ساعات او حتى مرور ايام على بدء الطور اللوغارتمي ، تبدا الخاليا بمواجھة صعوبات كثيرة 

. يكون فيه مقدار الزيادة في عدد الخاليا الحية مساويا لعدد الخاليا التي تموت ، لذا تكون المحصلة النھائية ثابتة

د سببه الى قلة المواد الغذائية من جھة والى ارتفاع تركيزالمواد السامة المطروحة خارج الخلية من جھة يعو

ويدخل الزرع البكتيري الى ھذا الطور تدريجيا نتيجة . يتحدد زمن ھذا الطور بالعامل المحدد للنمو . اخرى

  .ة المتركزة في الوسط للفروقات الموجودة في قدرة الخاليا على تحمل تاثير المواد السام
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  Death phaseطور االنحدار او الموت  .4

عندما تزداد الظروف البيئية قسوة ، يتغلب معدل موت الخاليا على معدل انشطارھا وھكذا تدخل المزرعة 

البكتيرية في طور الموت الذي يحدث فيه ھبوط واضح في االعداد الحية للبكتريا فتكون سرعة موت الخاليا 

  .، اما كتلتھا فتبقى ثابتة اال اذا حدث تحلل للخاليا لوغارتمية

ومما الشك فيه ام ھناك ظروفا كثيرة يعزى اليھا موت الخاليا البكتيرية اال ان اھمھا ھو نفاذ المواد الغذائية 

  .الرئيسة وتجمع المواد التالفة والسامة مثل الحوامض

  

 

  :العوامل المؤثرة في وجود البكتريا في التربة

  :دة العضويةالما .1

ة أي تستعمل          ة التغذي ا عضوية متباين ة بأنھ اربون والطاق ة تصنف بالنسبة لمصدر الك معظم بكتريا الترب

المادة العضوية في بناء بروتوبالزم الخلية وان أعداد البكتريا وكتلتھا الحية في التربة المعدنية تتناسب طرديا مع 

ة الترب الغني ا في  محتوى المادة العضوية ف داد البكتري ادة أع ذلك يالحظ زي ا ول رة من البكتري دادا كبي تحوي أع

رة  Rhizosphere) منطقة الرايزوسفير(الطبقات السطحية من التربة  ادة العضوية وكث ويعود ذلك إلى كثرة الم

ة ة أن أي عملي رازات أخرى وبصورة عام ات وإف و وفيتامين ة ومنظمات نم  إفرازات الجذور من أحماض اميني

  .تزيد من المصدر العضوي في التربة سوف تزيد من أعداد بكتريات التربة

  :العناصر الغذائية .2

ى  ادة العضوية فھي بحاجة إل ى الم ة إضافة إل ة المختلف ى العناصر المعدني البكتريا كأي كائن حي آخر بحاجة إل

تتأثر أعداد . والمولبيدنوم وغيرھا  النتروجين والفسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والحديد
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بكتريا التربة تأثرا مباشرا بإضافة األسمدة المعدنية وفي بعض األحيان يكون لألسمدة النتروجينية تأثير سلبي في 

 .بعض األجناس من البكتريا وذلك بسبب الحموضة التي تنتج من أكسدة االمونيوم إلى نترات بعملية النترجة

  :رطوبة التربة .3

ا تحتا داد البكتري ؤثر في أع ة ت ج البكتريا إلى الرطوبة لبناء بروتوبالزم الخلية وللتكاثر والنمو وان زيادة الرطوب

ة  ا الھوائي و البكتري إذ توفر ظروفا الھوائية تساعد على نمو البكتريا الالھوائية فقط وان أفضل رطوبة مالئمة لنم

  .للتربة أما جفاف التربة فله تأثير سلبي في أعداد البكتريامن السعة التشبعية % 70 – 50ونشاطھا يكون مابين 

  :درجة الحرارة .4

ة ولكل جنس من  ة ونشاط أنزيمات الخلي ات الحيوي ؤثر في الفعالي تعد درجة الحرارة من العوامل المھمة التي ت

ره وه وتكث ؤثر في نم ا ت ك فأنھ ه وإذا ازدادت أو انخفضت عن ذل ة ل ا . البكتريا درجة حرارة مالئم معظم بكتري

و في درجة  ْ 35 – 25التربة تقع ضمن المدى الحراري المتوسط وأفضل نمو يكون لھا ما بين  ا أن تنم م ويمكنھ

ين  ْ 45 – 15حرارة  ا ب ا م و ھ  – 45م وقسم من البكتريا تفضل درجات الحرارة المرتفعة التي تعطي أفضل نم

  .م 40ْم وقسم منھا التنمو عند درجة حرارة اقل من  60ْ

  :التربة) حموضة(درجة تفاعل  .5

د  ة وعن ا المعروف واع البكتري و معظم أن ة لنم داھا  pH 5.0 – 5.5تعد درجة الترب المتعادلة ھي المالئم دأ أع تب

ات  pH 4بالنقصان وعند  ى الفطري ا تتغلب عل ول ان البكتري ة يمكن الق يقل عددھا بشكل ملحوظ وبصورة عام

  .5.5اقل من  pHال وتتغلب الفطريات على البكتريا عددا ووظيفة عند أو أكثر قلي pH 7عددا ووظيفة عند 

  :العمليات الزراعية .6

ة  دادھا فھي تحسن تركيب الترب ة وأع ا الترب و بكتري عمليات حراثة التربة لھا تأثير مباشر أو غير مباشر في نم

ة ونفاذيتھا وبذلك تساعد على حركة الھواء والماء وتوفر ظروف ھوائية تساعد على  ا الھوائي داد البكتري زيادة أع

ا  دا للبكتري ذائيا جي درا غ وفر مص ة فت ل الترب ال داخ ات واألدغ ا النبات ب بقاي ى قل ا عل ة أيض ل الحراث ا تعم كم

  .وبصورة عامة تكون أعداد البكتريا أكثر في التربة المحروثة وكذلك الترب المزروعة

  :عمق التربة .7

ة ال ادة تتركز البكتريا بشكل كبير في الطبق ا مع زي ة وقلتھ د سطح الترب ادة العضوية عن ادة الم سطحية بسبب زي

ا  الكاربونعمق التربة إضافة إلى قلة األوكسجين وزيادة ثاني اوكسيد  داد البكتري وفي الترب العضوية تكون أع

  .سم من السطح 160كبيرة جدا حتى على عمق 
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  :ملوحة التربة .8

بي على األحياء المجھرية وبصورة عامة يمكن القول ان البكتريا يمكن كلما زادت ملوحة التربة كان لھا تأثير سل

 .م من التوصيل الكھربائي/ديسي سمنز 8أن تتحمل تراكيز عالية من الملوحة نوعا ما حتى 

  :فصول السنة .9

يل تزداد أعداد البكتريا في فصلي الربيع والخريف بسبب درجة الحرارة المالئمة ووجود الرطوبة وبقايا المحاص

تاء  ك ففي فصلي الش ى العكس من ذل ة وعل اء المجھري التي تقلب في التربة وتصبح فيما بعد غذاءا جاھزا لألحي

  . والصيف تبقى البكتريا حية ساكنة أو قليلة النشاط لتقاوم فترة البرودة أو االنجماد أو الحرارة العالية

 

 -  Fungi الفطريات - ثانيا 

او متعددة الخاليا  Monocellularھرية حقيقية النواة وحيدة الخلية كائنات مج Fungiالفطريات     

Multicellulars  والفطريات التمتلك القدرة على . ، التحتوي على الكلوروفيل ولھذا فھي متباينة التغذية

اھري والفطريات متباينة من ناحية شكلھا الظ. الحركة اال انھا تكون السبورات وان خالياھا محاطة بجدار خلوي

وان كثير منھا احياء مجھرية تنمو على شكل خلية واحدة منفردة او على شكل خيوط متشابكة تسمى الغزل 

وقد يكون الغزل الفطري مقسم  hyphaeويسمى الخيط الواحد من جسم الفطر بالھايفا  Myceliumالفطري 

تكون غير مقسمة بحواجز او قد  septate hyphaeوبذلك تسمى الھايفات  septaبحواجز مستعرضة تسمى 

  .تبعا لصفوف الفطريات وھو يساعد في تقسيمھا non-septateمستعرضة 

  :وھي اما ان تكون ) عضوي(ان الفطريات تحتاج الى غذاء جاھز 

  Saprophytesالمترممات   . أ

 .وھي التي تعيش على المواد المتفسخة في التربة ومن الفضالت الحيوانية والنباتية

   Parasitesالمتطفالت   . ب

والتي تسبب ضعفھا ) نباتات ، حيوانات ، االنسان(وھي المسببة لالمراض نتيجة مھاجمتھا لالحياء االخرى 

 :بصورة عامة وتدھورھا وتقسم حسب مستوى المعيشة الى 

1.  

 Obligate parasitesاجبارية التطفل  .2

د العائل فانھا تموت في فترة وھي المسببات المرضية التي التعيش االعلى النسيج الحي وفي حالة عدم وجو

  .وجيزة واليمكن تنميتھا على اوساط غذائية صناعية في المختبر اال ماندر
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 Obligate saprophytesاجبارية الترمم  .3

وھي االحياء التي بشكل رمي وبصورة اجبارية طيلة فترة حياتھا ويمكن تنميتھا على اوساط غذائية صناعية 

  .ن الناحية المرضيةفي المختبر وتعتبر غير مھمة م

  :وھناك حالتان وسيطتان بين المتطفالت والمترممات االجبارية وھما

- Facultative saprophytes -  وھي المسببات المرضية التي تعيش متطفلة في اغلب ادوار

حياتھا وجزء من دورة حياتھا تعيش بشكل رمي ، وھي تميل الى المتطفالت االجبارية اكثر 

 .جباريةمما للمترممات اال

- Facultative parasites -  وھي المسببات المرضية التي تعيش معظم حياتھا بصورة رمية

 .وجزء من دورة حياتھا تعيش بشكل متطفل على النبات

 Symbiosis التعايش  .4

وھي ظاھرة يعيش فيھا كائنين بحيث يعتمد كل منھما على االخرويستفاد منه ويدعى اي من ھذين الكائنين  

Symbiont .  

(A) تعريف التكافل: 

 .تجمع بين كائنين حيين وتكون نتيجتھا تبادل منفعة بين الكائنين) Union(التكافل ھو عبارة عن رابطة   

بين مختلف الكائنات ولكن في ) Association(أو الجمعيات )  Union(ھناك أنواع كثيرة من الروابط   

   .Microorganismsيق أغلب األحيان يكون حد الكائنين عبارة عن كائن دق

(B) أنواع الروابط التكافلية: 

  :أھم الروابط الموجودة ھي التي تقوم بين  

(a)  Bacteria  ونباتات فصيلةLeguminasae  وتسمى برابطةNodosity  

(b)  Actinomycetes   ونباتاتAlnus   وتسمى برابطةActinorrfiza.  

(c) Cyanophyceae  ونباتاتCycas. 

ولكن الرابطة التي تھمنا نحن  Prokaryotesظ فإن معظم الكائنات الدقيقة تقع تحت مجموعة وكما نالح  

 .ھي الرابطة التي تربط بين

(d)  Fungi   ومعظم النباتات الوعائية وتسمى برابطةMycorrhization. 

   .Eukaryotesوھنا نالحظ أن الكائن الدقيق ھو   
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  Symbiosis التكافل

  األنواع تنطوي على الغذاءمعظم التداخالت بين 

  .التنافس للحصول على نفس مصادر الغذاء -               

 أكل المنافس  - اإلفتراس   -             

  تجنب أو الھرب من االفتراس  -             

  التداخالت غالبا ما تكون قصيرة  -             

 ") العيش معا("يسمى عالقة التكافل عندما يعيش نوعين مجتمعين معا لفترات طويلة ھذا 

  ....في العالقة التكافلية  

 Amensalism  :خر اليحدث به تغييرسلبيا في حين الكائن اال رالكائن الحي يتاث  

 Commensalism  :احد الكائنين يتاثر ايجابيا في حين االخر اليحدث به تغيير  

 Competition :بيا كال الكائنين يستفادون او يتاثرون سل 

 Predation :احد الكائنين يتاثر ايجابيا واالخر يتاثر سلبيا  

 Mutualism  :الكائنات يتاثران ايجابيا  

  

  mutualismتبادل المنافع 

  mutualismالعالقات التكافلية في األنواع المستفيدة ھي تباد المنفعة 

  ھناك المئات من األمثلة

 photobiontو) الفطريات المياه والمغذيات( mycobiontمشاركة مفيدة بين  -lichenاالشنات  -   

 2طبقتين (عادة  trilayered. والتي يمكنھا البقاء على قيد الحياة وحدھا) التركيب الضوئي –الطحلب (

  ).1الفطرية ، طبقة الطحالب 

   -  Mycorrhizae  -  فطريات تمتص المياه والمغذيات ، النبات يوفر الغذاء.  

 NH3الى   N2البكتريا المستعمرة للجذور ، تحويل  –نيتروجين ثبيت الت -   
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 Structure and Morphology of Fungiالشكل الخارجي وتركيبه  

وھي شبكة ) Mycelia(تعتبر الفطريات اكثر تعقيدا وحجما من البكتريا فنراھا تنمو على شكل مايسيليا     

وتقسم بعض الھايفات الى قطع بواسطة . تحاط بالجدار الخلوي كثيرة التشعب والتشابك تتكون من الھايفات التي

اال ان ھذه الخلية قد . حيث تمثل كل قطعة من ھذه القطع خلية متكاملة) Septa(جدران عرضية تدعى الحواجز 

التحتوي على نواة وقد تحتوي على اكثر من نواة واحدة ، اذ ان ھذه الحواجز تحتوي على فتحات من السعة 

  .    يح حرية للنوى حرية الحركة مابين القطع القطع او الخاليا بحيث تت

 كائنات حية غير الذاتية التغذية (heterotrophic)  أقوى جھاز إنزيمي في الكائنات الحية تحلل به لھا

  .المواد العضوية كلھا وتنتج األحماض العضوية المفتته للصخور

 متر من الخيوط ) 100(إلى ) 10(ربة يحتوي من بالدراسة والبحث وجد أن كل جرام واحد من الت

  .كيلوجرام فطر في كل ھكتار من سطح التربة) 5000(إلى ) 500(أي ما يعادل من  ،الفطرية

لذلك , يؤثر محتوى رطوبة التربة على انتشار الفطريات وعملھا بالتربة مثلھا مثل جميع الكائنات الحية  •

إلى زيادة أعداد  ؤدي التحسن في مستوى الرطوبة ينخفض نشاطھا بانخفاض درجة الرطوبة وي

  .ومع ذلك فإن بعض ھذه الفطريات يعمل في الظروف شبه الجافة, الفطريات

وتوجد أكبر كثافة عددية لھا في  ،تنتشر الفطريات بأعداد كبيرة في الطبقة السطحية لألرض الزراعية  •

  .أراضي المراعي

طبقات ما تحت التربة إلى عمق يصل ألكثر من متر حسب المادة  تحتفظ الفطريات بأعدادھا الكبيرة في  •

  .العضوية في التربة

تتكافل بعض الفطريات مع بعض جذور األشجار الكبرى مكونة شبكة كبرى من الخيوط الماصة التي  •

  ).Mycorrhiza( تساعد النبات على امتصاص الماء والنمو والتكاثر وتسمى ھذه فطريات 

والنشا ) Pectine(والبكتين ) Hemicellulose(و )Cellulose(تحليل السليلوز تقوم الفطريات ب •

)Starch ( واللجنين)Legneine(،  وتقوم بتحويل البقايا النباتية والحيوانية إلى دبالHumus.  
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  :Soil Fungi التربة  فطريات

 .بشديدة االختالف في الحجم والبناء ما بين أحادية الخلية إلى فطر عش الغرا

 :العوامل المؤثرة

  انخفاض الـ ”تفضل زيادة حموضة التربةpH“. 

 المادة العضوية. 

 الفطريات ھوائية إجبارية، فالرطوبة العالية تؤدي إلى تقليل . الرطوبة والتھوية

  .أعدادھا

  الحرث وقلب التربة(خدمة التربة.( 

  أمالح األمونيوم(األسمدة.( 

 الحرارة. 

 اھمية الفطريات

 زيادة الحموضة”تحليل المادة العضوية في الظروف الصعبة  قدرتھا على“. 

 تحليل أجزاء المادة العضوية الصعبة مثل اللجنين. 

 :من أنواع الفطريات

  Penicillium.  ،Aspergillus.، Fusarium.  ،Mycorrhizae.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




