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 المقدمة
, يولوجيا الزراعية يهدف هذا الكتاب إلى تعريف الطالب بأسس علم الميكروب

التةةةه تهةةةتم  دراسةةة  نور الكاة ةةةاي ال يةةة  الد يةةةة  , وهةةةو  اةةةد العلةةةوي التطايةيةةة  الها ةةة 
بغةةةةةري تعالةةةةةيم اةسةةةةةت ان   ةةةةة  , فةةةةةه الماةةةةةاةي الزراعيةةةةة  الم تل ةةةةة ( الميكروبةةةةةاي)

 .وال د    نشاط الميكروباي الضار  والو اي    ها, الميكروباي الم يد 
الةةةةةدر  علةةةةى فهةةةةم , نراسةةةةتذ لهةةةةذا المةةةةةررونأ ةةةة   ت يكتلةةةةب الطالةةةةب بعةةةةد 

ويتعلم كي ي  اسةتممار األنةواا الم يةد    هةا فةه  يةان  , األنشط  الم تل   للميكروباي
كمةةةا يكتلةةةب الةةةةدر  علةةةى ت  يةةةذ  اةةةد المشةةةروعاي , اإلنتةةةال الزراعةةةه باةةةون  عاليةةة 

ب وعلةى الاانة. الزراعي  الصغير  الته تعتمد على نشةاط بعةا الميكروبةاي الم يةد 
األخر يلتهدف الكتاب  ت ي هم الطالب  سااب وطرق انتشار الميكروباي المرضي  

ويةةةتعلم كي يةةة  الو ايةةة    هةةةا للم افالةةة  علةةةى الصةةة   العا ةةة  ,  و اللةةةا    و الضةةةار 
 .واماي  اإلنتال الزراعه والايئ  بشك  عاي, وسال   المياه واألغذي  واأللاات

ثةم تتةوالى , عا ة  للكاة ةاي الد يةة وياد  الكتاب بالتعرف على ال صةاة  ال
للتعةةةةةرف علةةةةةى نور الميكروبةةةةةاي فةةةةةه ت لةةةةةي  , الموضةةةةةوعاي التطايةيةةةةة  بعةةةةةد  لةةةةة 

وكي يةة  اةسةةت ان  المملةةى  ةة  الم ل ةةاي الزراعيةة   واسةةط  , خصةةوب  التربةة  الزراعيةة 
, وتوضةةيا ال كةةر  األساسةةي  لمةةا يعةةرف بالزراعةة  ال يويةة   و العضةةوي , الميكروبةةاي
وبةةةةةةاي فةةةةةةه إنتةةةةةةال األسةةةةةةمد  العضةةةةةةوي  وال يويةةةةةة  والمايةةةةةةداي ال يويةةةةةة  ونور الميكر 

 .ةست دا ها فه تل  الزراع 
كمةةةا يشةةةم  الكتةةةاب لةةةرت  الةةةا لطةةةرق ت ةيةةة   يةةةاه الشةةةرب و عالاةةة   يةةةاه 

واإلااطة  بأسةااب و الةاهر التلةول وال لةان الميكروبةه لوغذية  واأللاةات , الم ل اي
 داي بعةةا الميكروبةةاي فةةه ت ويةة  المةةوان و يضةةاك كي يةة  اسةةت, وكي يةة  الو ايةة    هةةا

إلنتةةةةةال  ةةةةةوان  اي  يمةةةةة  , ال ةةةةةاي  و الم تاةةةةةاي المانويةةةةة  الزراعيةةةةة  رخيصةةةةة  الةةةةةمم 
 . م  الك ول واألاماي العضوي  وال مير  والاروتي  الميكروبه, ا تصاني  كاير 

يتضةةةةةم  الكتةةةةةاب جةةةةةزو عملةةةةةه  تكا ةةةةة  يوضةةةةةا الطةةةةةرق , باإلضةةةةةاف  لةةةةةذل 
 ةةةةم  هةةةةم اةختاةةةةاراي والت لةةةةيالي , عا ةةةة  الميكروبيولةةةةوجىاألساسةةةةي  المتاعةةةة  فةةةةه  

وكي يةةة  إجةةةراو بعةةةا , واألغذيةةة  واأللاةةةات, الميكروبيولوجيةةة  للتربةةة  الزراعيةةة  والميةةةاه
 .الت مراي الص اعي  

 ,,وهللا الموفق, ونأمل أن يحقق الكتاب ما نصبوا إليه
 المؤلفان

  



 الباب األول
 علم الميكروبيولوجيا أساسيات

Fundamentals of Microbiology 
هو فرا    العلوي ال يوي  ي ت   microbiologyعلم الميكروبيولوجيا 

 دراس  الكاة اي ال ي  الد ية , الته ة ترى بالعي  المارن  ولك  يمك  رؤيتها 
واألاياو . باةستعان  بالميكروسكوب اتى يمك  تكايرها والتعرف على خصاةصها

      الكاة اي  م  الاكتريا وال طرياي والط الب الد ية  تشم   اموع   تااي
 .والاروتو وا وال يروساي

ونالرًا لصغر اام األاياو الد ية  فإت اإلنلات لم يتعرف عليها إة   ذ 
 روت  ليل  ع د ا تعلم كيف يص م العدساي و ت ياعلها  تداخل  ب يث تعطه 

ر وساة  الا ث العلمه تكايرًا يك ه لرؤي  هذه الكاة اي, وبمرور الز   وتطو 
ا ناني  در  العلماو على استكشاف المزيد     سرار الكاة اي ال ي  الد ية  
وطايع  األنوار الته تلعاها فه ايا  اإلنلات, وبالتاله تأسلت فروا   تل      
هذا العلم   ها  ا ي ت   دراس  ك     هذه الكاة اي على اد  للتعريف 

 ا يع ه  دراس  التطايةاي العملي  لهذه الكاة اي فه ب صاةصها الم تل  , و  ها 
و   هذا الم الور فإت علم الميكروبيولوجيا يمك  .  اال  عي      ااةي ال يا 

 ت يةلم است انًا إلى نوا الكاة  الذي يع ه  دراستذ  م  علم الاكتريا 
Bacteriology علم ال طرياي ,Mycology وعلم الط الب ,Algology علم ,

 و است انًا إلى المااةي  Virology, علم ال يروساي Protozoologyولياي األ
 Medicalالتطايةي  الته يلت دي فيها هذا العلم  م  الميكروبيولوجيا الطاي  

Microbiology  يكروبيولوجيا الترب  ,Soil Microbiology يكروبيولوجيا  ,
 Dairyت ,  يكروبيولوجيا األلااFood Microbiologyاألغذي  

Microbiology يكروبيولوجيا المياه والمااري  ,Water and Sewage 

Microbiology  الميكروبيولوجيا الص اعي ,Industrial Microbiology ,
 .Microbial Geneticsوراث  األاياو الد ية  

 :علم الميكروبيولوجيا الزراعية وأهميته التطبيقية
 Agricultural Microbiology يمم  علم الميكروبيولوجيا الزراعي 

فرعًا رةيليًا    فروا علم الميكروبيولوجيا ألنذ يضم  اموع  المعارف الته ت دي 
الماال الزراعه بص   عا    م   يكروبيولوجيا الترب  واألغذي  واأللاات والمياه 
والم ل اي الزراعي  باإلضاف  لميكروبيولوجيا الزراع  العضوي  وهو ال را الذي 



ى فه الو ت ال اضر باهتماي كاير    الااامي  على  لتوى العالم, وتشير ي ال
. ك  هذه المااةي إلى  همي  الدور الذي تلعاذ األاياو الد ية  فه الماال الزراعه

وإت كات الهدف    نراس  علم الميكروبيولوجيا هو التعرف على طايع  
لا اإلنلات ورفاهيتذ  و وخصاة  األاياو الد ية  وفهم الدور الذي تلعاذ لصا

األضرار بذ اتى يمك  الت كم فه نشاطها لتعاليم اةست ان     األنواا الم يد  
  ها  و تةلي  الضرر الذي تلااذ األنواا الضار    ها, فهذا  ا يهدف إليذ علم 
الميكروبيولوجيا الزراعي  ب يث يمك  ت ةيق اةست ان  الةصوى    األاياو الد ية  

وب  الترب  وإنتاجي  الم اصي  ال ا ي  عليها وتةلي  األضرار الم تم  لت لي  خص
 ت تلااها هذه الكاة اي فه األغذي   و األلاات  و  ياه الشرب للوصول فه ال هاي  

وس شير فيما يله للاوانب الم يد  . لغذاو ص ه آ    م ال  اظ على الايئ 
 .والضار  لواياو الد ية  فه الماال الزراعه

 :الجوانب المفيدة: الا أو 
تلعب الميكروباي الدور الرةيله فه ت ل  الموان العضوي     بةايا نااتي   -1

 و ايواني  فه الترب   و الا ار والم يطاي وعملي  الت ل  هذه ة غ ى 
فلو ت يل ا عدي وجون الميكروباي فإت الموان . ع ها ةستمرار ال يا 

ي  وبةايا ال يواناي سوف تتراكم العضوي  الته تتراكم بعد اصان الم اص
كما . باستمرار وبعد فتر  تغطه األري الزراعي  وتصاا الزراع   لت يل 

 ت ت ل  هذه الموان العضوي  يؤني إلى ت ول كمير    الع اصر 
الموجون  فه هذه الموان إلى صور  صال   لتغذي  ال ااتاي كما يؤني إلى 

لمعروف فه ت لي  ص اي والذي لذ نوره ا Humusتكوي  الدوبال 
الترب  الطايعي  والكيماوي  ويعتار   زناً  لغذاو ال ااي, وت ل  الموان 
العضوي  فه الترب  ب ع  األاياو الد ية  يلعب الدور األكار لل  اظ على 
توا ت نور  الكربوت فه الطايع  وهذا التوا ت هو األساس ةستمرار ال يا  

الال ي لعملي   CO2لت  ذ    الة على األري ب يث يتم تعويا  ا ي
فعملياي اةاتراق وت  س الكاة اي  Photosynthesisالتممي  الضوةه 

  ا الازو األكار    الة %( 11اواله )إلى الاو  CO2تعيد بعا الة 
CO2   فإنذ يعون خالل عملياي ت ل  الموان العضوي  و كلدتها  واسط

 .الميكروباي
   الع اصر الغذاةي  الموجون  فه األري  الميكروباي  ت وي  كميرتةوي  -2

   صورتها العضوي  غير الصال   إلى صور  صال   ةست ان  



فالع اصر الغذاةي  فه الصور  العضوي  غير  الةم  عان  . ال ااتاي
 ي ت ولها  Mineralizationلتغذي  ال ااتاي وتةوي الميكروباي بمعدنتها 

سهل  اةست ان   واسط  ال ااتاي,    صورتها العضوي  إلى صور   عدني  
كما  ت كمير    الع اصر المعدني  تكوت فه صور  غير  اةا  فه 
األري ويلعب ال شاط الايولوجه للميكروباي نورًا فه ت ولها إلى صور  

 . اةا 

تةوي بعا  نواا الميكروباي  تمايت ال يتروجي  الاوي فه األري  ما  -3
ي لل ااتاي و     مل  هذه يزيد     لتوى هذا الع صر الضرور 

كما  ت بكتريا العةد الاذري  التابع  لا س  Azotobacterالميكروباي الة 
تمات ال يتروجي  فه العةد الاذري  لل ااتاي الاةولي   ما  Rhizobiumالة

 .ياعلها ة ت تال إلى تلميد نيتروجي ه كما تزيد    خصوب  األري

 Growthنتال   الماي ال مو كمير     يكروباي الترب   انر على إ -4

regulators الته تزيد    إنااي الاذور ونمو ال ااي. 

تلت دي الميكروباي فه إادال تغيراي  رغوب  فه األغذي  و  مل   ل   -5
وإنتال اللا   Yeastsعديد  و  ها ت مير العاي   واسط  ال مير  

 واسط   Silageالزباني والم لالي وا ظ العلف األخضر فه صور  
وكذل  التغيراي  Lactic acid bacteriaبكتريا اا ا الالكتي  

المرغوب  الته ت دثها الميكروباي  ث او تلوي   نواا الاا  
 .الخ...الم تل   

إنتال كمير    الموان الكيماوي   اي األهمي  الص اعي  والطاي  والزراعي   -6
واةسيتوت,    خالل الت مراي الميكروبيولوجي   م  إنتال الك ول وال   

الايوتانول و اماي الايوتري  والالكتي  واللتري  والاروبيوني , وإنتال 
ال يتا ي اي واإلنزيماي وإنتال المضاناي ال يوي  الم تل    اي الةيم  

 .الكاير  فه عالل األ راي المعروف  وكذل  إنتال األ صال واللةاااي

عصر ال اله  عةون على  م ت ا م      الغذاو فه العالم فإت األ   فه ال -7
الميكروباي فه ا   شكل  الغذاو وخصوصًا  شكل  نة  الاروتي , و همي  
الميكروباي تأته     نها سريع  ال مو جدًا ايث يمك   ت تتضاعف فه 
ظرف اواله ساع   و      ي ما ال ااتاي وال يواناي ت تال إلى لهور 

روباي  ت تا ه  جلا ها لمضاع   اامها  و و نها, ويمك  لكمير    الميك



    وان بليط  فةد   ك  ع  طريق الميكروباي إنتال  روتي  لذ  يم  
 .غذاةي  عالي  لتغذي  اإلنلات وال يوات

 :الجوانب الضارة: ثانياا 
تلاب بعا  نواا الميكروباي فةدانًا للع اصر الغذاةي  بالترب   م   -1

 .كتريا الم تزل  للكاريتايالاكتريا الم تزل  لل تراي والمطلة  لو وي والا
تلاب بعا  نواا الاكتريا   راضًا ها   لل يواناي وال ااتاي  ما يلاب  -2

 .خلاةر كاير 

 Antagonistic Effectبعا  نواا الميكروباي لها تأثير تضاني  -3
 .لميكروباي الترب  األخرى الم يد  لل ااي

شروباي تلاب بعا  نواا الميكروباي فلاًنا لوغذي  واأللاات والم -4
المص ع  والطا ج   ما يلاب خلاةر كاير  كما يلتلزي ات ا  ااتياطاي 

 .كاير  لم م نمو هذه الميكروباي  و الت ل    ها فه األغذي 

ويؤني تعاطه  Toxinsيلاب نمو الاكتريا فه األغذي  تكوت سموي  -5
األغذي  الته ت توي على هذه اللموي إلى ظهور  عراي التلمم على 

 .ا, وبعا  نواا هذه التلمماي  ميت لإلنلات   يت اوله

 الخصائص العامة للكائنات الدقيقة

General Characteristics of Microorganisms 
على الرغم    اختالف األاياو الد ية  ع  بعضها الاعا    ايث 
الشك  وال ام وتركيب ال اليا إة  نها جميعًا ة يمك  رؤيتها  و تمييز  جزاةها إة 

ت داي الميكروسكوب والغالاي  العالمى    هذه الكاة اي وايد  ال لي   م  باس
ولك   yeastوال مير   protozoa, والاروتو وا eubacteriaالاكتريا ال ةيةي  

و عالم الط الب  fungiه اك  يضًا كاة اي ن ية  عديد  ال اليا  م  ال طرياي 
algae  وبعا الاكتريا الرا ي   م  بكتريا ال ديدiron bacteria  كما  ت بعا

 م   non-cellular organismsالكاة اي الد ية   د ة تمتل  تركيب خلوي 
وعلى الرغم    صغر اام خلي  الكاة  الد يق  ةارن  بال لي  ال ااتي  . ال يروساي

 و ال يواني  فإت هذه ال لي  تمم  واد  كا ل  تتلم بك  الص اي ال يوي  وتةوي 
لته يةوي  ها ال ااي وال يوات الته تتمايز  نلاتهما ايث يةوي ك     س األنشط  ا

نليج  وظي   خاص  بذ  م   نلا  الةشر  والل او وال شب فه ال ااي وال ليج 
العضله فه ال يوات ف اليا الكاة اي الد ية  لها تركيب   اةه وكيمياةه   دن 

باألنشط  األيضي  المميز  ياعلها  انر  على الت  س, التغذي , والتكاثر, والةياي 



للكاة اي األكمر ر يًا ولك  تتم ك     هذه العملياي    خالل  نالم  فليولوجي  
 ميز  لها و   المعروف  ت ال اليا ال يواني  ة ت توي على بالستيداي خضراو 
وبالتاله فال يوات ي ص  على الكربوت والطا      الموان العضوي  فه اي  

الطا      ضوو الشمس وعلى الكربوت    ثانه  كليد  ت ص  ال ااتاي على
الكربوت نالرًا ةاتواو خالياها على الاالستيداي ال ضراو الته تةوي بعملي  التممي  
الضوةه   ا الكاة اي الد ية  فاعضها ي توي على كلوروفي  بكتيري ناخ  تركيااي 

ل إلى  وان غير خاص  وبالتاله تلتطيم است داي الطا   الضوةي  وبعضها ي تا
عضوي  بليط   م    الت ال شانر  و بعا األ الت المعدني  األخرى لل صول 

 .على الطا   والاعا اآلخر ي تال لموان عضوي  لل صول على الطا  
و د  نى ظهور الميكروسكوب اإللكترونه فه   تصف الةرت العشري  

إلى اكتشافاي ها    لف  ر   411والذي يلتطيم تكاير األلياو لدرج  تص  إلى 
 تعلة  بالتركيب الداخله لل اليا, ايث  وض ت الدراساي  نذ يمك  تةليم 
الكاة اي ال ي  جميعها إلى  اموعتي    او على تركياها ال لوي فال لي  األكمر 

, وتشم  Eucaryotesتعةيدًا وتطورًا وت توي على نوا  اةيةي  تلمى  اموع  
وكذل  ال طرياي و عالم الط الب والاروتو وا,   ا إ ا ال يواناي وال ااتاي الرا ي  

 ي  ت المان  ال ووي    تشر  )كانت ال لي  بليط  التركيب وت توي على نوا   داةي  
 Procaryotesفتلمى  اموع  ( فه سيتوبال ي ال لي  وغير   اط  بغشاو نووي 

ال ضراو وكانت تعرف سابةًا بالط الب )وهه تضم الاكتريا والليانوبكتريا 
 (.المزر  

وضعي  الكاة اي الد ية   ي  ( 1لك  )ويوضا الشك  الت طيطه التاله 
 .الكاة اي ال ي  األخرى    خالل ال صاة  التركياي  المميز  لها

وعمو ًا فةد  كدي وساة  الا ث العلمه الته  ك ت اإلنلات    نراس  
   الص اي المشترك   الكاة اي الد ية  على الملتوى الازيئه,  ت ه اك عديداً 

األساسي  لاميم الكاة اي, و ت اةختالفاي الواض    ي ها  ا هه إة نتال عملياي 
التطور الذي لهدتذ هذه الكاة اي على ا تدان تاري ها الطوي  لمواو   التغيراي 

 .ال ان  فه الالروف الايئي  والمعيشي  على هذا الكوكب
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 وضع التقسيمي للكائنات الدقيقة بين الكائنات الحية األخرى ال :(1)شكل 
 

وة د ه ا  ت نشير إلى  ت الكاة اي الد ية  تتميز بةدرتها العالي  على 
التأ لم اللريم  م الالروف الايئي  وهذه ال اصي  تاعلها  كمر الكاة اي انتشارًا 

ي الد ية  ب كم و كمرها تأثيرًا فه الوسا الذي تعيش فيذ ولك  بعا الكاة ا
نشاطها وطايع   عيشتها تكوت  كمر تأثيرًا  و ارتااطًا بال شاط الزراعه  و الغذاةه 
   غيرها  م  ال طرياي والاكتريا,  ي ما يكوت الاعا اآلخر  كمر ارتااطًا بالايئ  

 . م  الاروتو وا والط الب



 ملخصال
 علم الميكروبيولوجيا وأهميته

 الدقيقة الخصائص العامة للكائنات
 :تعريف علم الميكروبيولوجيا

هةةو فةةرا  ةة  العلةةوي ال يويةة  ي ةةت   دراسةة  الكاة ةةاي  لوجيةةاو الميكروبيعلةةم 
ال يةةة  الد يةةةة  التةةةه ة تةةةرى بةةةالعي  الماةةةرن  ولكةةة  بالميكروسةةةكوب , وهةةةى تشةةةم  
الاكتريةةا وال طريةةاي والط الةةب والاروتةةو وا وال يروسةةةاي , ويةلةةم هةةذا العلةةم اسةةةت انًا 

لكةةاة  الةةد يق  و للماةةال التطايةةةه الةةذي يلةةت ان خاللةةذ  ةة  هةةذه الكاة ةةاي  و ل ةةوا ا
تم ةةةم تأثيراتهةةةا الضةةةار  , وهةةةذا الم هةةةوي يممةةة  هةةةدفًا  ساسةةةيًا ت ةةةدرل ت تةةةذ  ضةةةموت 

فعلةةم . الدراسةة  بكةة  فةةرا  ةة  فةةروا هةةذا العلةةم سةةواو بصةةور   االةةر   و غيةةر  االةةر  
ن  الةصةوى  ة  األايةاو الد يةة  لت لةي  الزراعي  يهدف إلى اةست ا لوجياو الميكروبي

خصوب  الترب  وإنتاجي  الم اصي  ال ا ي  وتةلي  األضرار الم تم   ت تلااها هةذه 
الكاة اي فةه األغذية   و األلاةات  و  يةاه الشةرب للوصةول فةه ال هاية  لغةذاو صة ه 

 .آ    م ال  اظ على الايئ 
 :أهمية الكائنات الحية الدقيقة

اوانةةةب الم يةةةد  والضةةةار  للكاة ةةةاي الد يةةةة  , فمةةة  الاوانةةةب عمو ةةةًا تتعةةةدن ال
الم يد   درتها على ت لي  الموان العضوي  وإعان   ا  ها  ة  ع اصةر غذاةية  للتربة  

الم طلةق  ة  عملية   CO2 م الم افال  على اتزات نور  الكربوت فه الطايع  ب ع  
طيم الكاة ةاي الد يةة  الت لة  والةذي يممة  األسةاس لعملية  التممية  الضةوةه كمةا تلةت

تيلير الع اصر الغذاةي  الموجون  بصور  غير  يلر  لل ااي, وكذل  تمايت األ وي 
الاوى وإفرا    الماي ال مو الته تشام نمو ال ااي, كما  ت هذه الكاة اي تلةت دي 
فةه  اةةال التصة يم الغةةذاةه وإنتةال  ةةوان  اي  همية  صةة اعي   مة  اةيمةةانول وال ةة  

 ., و يضًا كغذاو لإلنلات وال يواتواما اللتري 
  ةةةا الاوانةةةب الضةةةار  لهةةةذه الكاة ةةةاي فتةةةتل   فةةةه  نهةةةا  ةةةد تلةةةاب فةةةةدانًا 
للع اصةةةر الغذاةيةةة  بالتربةةة   و تضةةةان الكاة ةةةاي األخةةةرى الم يةةةد   ةةةم إاةةةدال   ةةةراي 
لإلنلات وال يوات وال ااي  و إفلان األغذي  الته يت اولها اإلنلةات سةواو باعلهةا فةه 

 .صال   لالست داي  و بإنتال سموي تؤنى إلى وفا     يت اولها صور  غير



 :الخصائص العامة للكائنات الحية الدقيقة
الكاة ةةاي ال يةة  الد يةةة  وإت كانةةت صةةغير  ال اةةم ووايةةد  ال ليةة  غالاةةًا  إة 
 ت هةةةذه ال ليةةة  تممةةة  واةةةد  كا لةةة  تتلةةةم بكةةة  الصةةة اي ال يويةةة  كمةةةا فةةةه الكاة ةةةاي 

يمةةةةًا  ةةةة  ال اايةةةة  التركيايةةةة  فهةةةةه  ةةةةانر  علةةةةى التةةةة  س, والتغذيةةةة , األكمةةةةر ر يةةةةًا وت ال
 .والتكاثر والةياي بك  األنشط  األيضي  المتعارف عليها

و ةةةد  ظهةةةري وسةةةاة  الا ةةةث العلمةةةه المتةد ةةة   ت الكاة ةةةاي ال يةةة  جميعهةةةا 
 مة  ال اةاي, ال يةوات, ) Eucaryotesتةلم بص   عا   إلى كاة ةاي اةيةية  ال ةوا  

 Procaryotes, وكاة ةةةاي  داةيةةة  ال ةةةوا  ( عالةةةم الط الةةةب, والاروتةةةو وا ال طريةةةاي,
كما  ت اةختالفاي الواض    ي  هذه الكاة اي تممة  (  م  الاكتريا والليانو بكتريا)

نتةةةةال عمليةةةةاي التطةةةةور التةةةةه  هةةةةا لمواةمةةةة  التغيةةةةراي ال ةةةةان  فةةةةه الالةةةةروف الايئيةةةة  
 .والمعيشي  على هذا الكوكب

 أسئلة
كروبيولوجيا ثم نا ش األهمي  التطايةي  للميكروبيولوجيا عرف علم المي -1

 .الزراعي 
 .ا كر فه نةاط الاوانب الم يد  والضار  للكاة اي الد ية  -2

  ا هه ال صاة  العا   المميز  للكاة اي الد ية ؟ -3
 



 البكتريا
Bacteria 

 :الصفات العامة للبكتريا
ة ترى بالعي   Procaryotesالاكتريا كاة اي اي  ن ية   داةي  ال وا  

المارن     ترى بالميكروسكوب وهه تتصف    س ص اي الكاة اي ال ي  األخرى 
 binary م  ال مو والت  س والتكاثر والتغذي , تتكاثر باإلنةلاي الم اةه الاليا 

fission  وة ت توي على نوا  اةيةي  ولك  ت توي على كرو وسوي وااد   تشر فه
 .ط بغشاو نووي الليتوبال ي غير   ا

تكان الاكتريا  ت توجد فه ك  األ اك ,  ي فه  :تواجد وانتشار البكتريا
الترب  الزراعي  والماو والهواو اتى  ت األ اك  ال الي     الاكتريا هه الته يمك  
اصرها  م  ني و نلا  اإلنلات وال يوات اللليم وفوهاي الاراكي  ال شط  والموان 

 .ميكروباي واألنواي واألوانه المعةم الكيمياةي  الةاتل  لل
و   األسااب الته تاع  الاكتريا     كمر األاياو الد ية  انتشارًا فه الطايع   ا 

 :يله
 .صغر اامها المت اهه -1
 .سرع  تكاثرها -2

 .ت وا غذاةها ايث تلتطيم ال صول على غذاةها     صانر  تااي   -3

 .يش فيهااتلاا وت وا الالروف الايئي  الته تلتطيم  ت تع -4
 :المستعمرات البكتيرية

 ي   توي  على )ع د نمو خلي  بكتيري  على سطا  يئ  غذاةي  صلا  
تتكوت تامعاي    ال اليا  اي لك   ميز, تلمى الملتعمر  الاكتيري , ( اآلجار

ويمك  رؤيتها فه هذه ال ال   وضوت بالعي  المارن , و لتعمراي ال وا الوااد 
 .الخ... اي    ايث الةطر واللوت واةرت اا ولك  ال اف تكوت  تشا ه  فه الص 

يمك  ت ديد لك  الاكتريا واامها ونالاي  :الشكل المورفولوجي للبكتريا
تامعها بعد عم  ت ضيراي   ها وصاغها وف صها ت ت الميكروسكوب وتشم  

- :األلكال المورفولوجي  للاكتريا  ا يله
  وال  و فه لك  سا ه  و  وفيذ تتامم ال اليا فه: الشك  الكروي  -  

 .رباعه  و  كعاه  و ع ةوني
ويكوت  صيرًا وطوياًل,  تارثم  و غير  تارثم,    رن  و : الشك  العصوي  -ب 

فه سالس , و د يأخذ  لكال  تعدن   و يأخذ لك  عصوي خيطه  و 



عصوي هالله, و د تتامم ال اليا بشك  غير   تالم لتأخذ لك  ال روف 
 .الصي ي 

ويكوت     ه, الزونه, الةه,  و الزونه طوي  : زونهالشك  ال ل -ل 
 . لتف اول   ور

 م   لااه ال طرياي و لااه الط الب والاكتريا  اي : الشك  ال يطه -ن 
األلكال ( 2)ويوضا لك  . الغالف و اي ال يوط الطويل  والمرن 
 .المورفولوجي  ونالم تامم ال اليا الاكتيري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمورفولوجية ونظم تجمع الخاليا البكتيريةاألشكال ا(: 7)شكل 
 

فه المزارا الةديم   و ع د تغير الالروف الايئي   :التغير في شكل البكتريا
تأخذ ال لي  الاكتيري   لكاًة غير   تالم  وت تلف ع  لكلها األصله المميز لها 

 .ساع  24الذي تالهر بذ فه المزارا ال ديم  الته عمرها اواله 
 :لبكتيريةحجم الخلية ا

نالرًا لصغر ال ام المت اهه ل اليا الاكتريا فإت الواد  الملت د   فه 
ويلاوي جزوًا     لف  μوير ز لها بالر ز  Micron ياسها تلمى الميكروت 

 .   الملليمتر( 10111)
ويةاس اام ال لي  الاكتيري  ت ت الميكروسكوب باست داي عدس  ولري   

يا الاكتريا ت اوتًا كايرًا فه اامها وبالذاي فه  يكرو تري  خاص  وتت اوي خال

 



ضعف طول خاليا  111طول ال لي , ويص  طول بعا ال اليا إلى اواله 
 نواا بكتيري   خرى, وعمو ًا تكوت ال اليا ال ديم   اي اام  كار    ال اليا 

 .المل  
% 55-71وهه ت توي  101الكماف  ال وعي  للاكتريا اواله  :وزن البكتريا

 .جراي 12-11×  2 و ت الاكتريا العصوي   توسط  ال امو   و نها  او,  
ال لا   ي   لاا  اللطا إلى الو ت فه  :عالقة سطح الخلية بوزنها

الاكتريا كاير  جدًا  ةارن   اةي  األاياو, وعلى ساي  الممال فإت هذه ال لا  تلاوي 
لذل  . ل  اإلنلاتفه اا 1024 ي ما تلاوي  E. coliفه اال  بكتريا  51111

فالاكتريا . تزنان ك او  وسرع  ال شاط ال يوي للاكتريا  درج  هاةل   ةارن  بغيرها
 ر   در و نها خالل  1111تلتطيم  ت ت ل  وتلتهل  كمي     اللكر تلاوي 

 ر   1111ساع     الز    ي ما ي تال اإلنلات ليلتهل  كمي     اللكر تعانل 
 (.س   25)  ساع 251111 در و نذ إلى 

بعا الاكتريا  ت رك  وبعضها ليس لها الةدر  على  :حركة البكتريا
ال رك , و عالم الاكتريا المت رك  عصوي   و الزوني  و عالم غير المت رك  

 :وتوجد عمو ًا ثالل  نواا    ال رك . كروي 
ت تشر على ( فالجالي)وهه ع  طريق  سواط طويل  : ال رك  بال الجالي (1)

وي تلف عدن ونالاي تو يم تل  ال الجالي الب نوا الاكتريا  سطا ال لي 
وهه    الص اي الما ت  المميز  ل وا ( 3)كما هو  وضا فه لك  

 .الاكتريا

وتتم ع  طريق   ذباي جلم ال لي  الاكتيري  وت دل : ال رك  اإلنزة ي  (2)
 (.Myxobacteria م  )ال رك  اةنزة ي  على األسطا الصلا  

وت دل نتيا  ارك  نوراني  لالم الميكروب اول   وره : ريمي ال رك  الا (3)
 (.Spirochetes م  )ويتم  ل  فه الوسا اللاة  

 
 
 
 

 
 نظم توزيع الفالجالت على سطح الخلية البكتيرية(: 1)شكل 

 
 فالجال وااد  خصل  طرفي  

 طرفي 

 خصلتي  طرفيتي 

 فالجالي   يطي 



 تركيب الخلية البكتيرية
Bacterial Cell Structure 

وك  ( 4انالر لك  )وبالست تتركب ال لي  الاكتيري     الطاة  اللط ي  والاروت
 :  هما ي توي على  اموع     المكوناي ال لوي  كما يله

 Bacterial Surface الطبقة السطحية: أوالا 
وهه تشم  ال الجالي والالله والكابلول والادار ال لوي والمكوناي المالث  
  األولى ة تمم   كوناي ثا ت  فه ك   نواا الاكتريا وال الجالي تمم   عضاو

لل رك , والالله هه  واةد  صير  تلاعد ال لي  على التامم و يضًا تلعب نورًا فه 
التزاول  ي  الاكتريا, والكابلول هه طاة  هال ي  ت يا بال لي  وت ميها    

   % 21الا اف   ا الادار ال لوي فهو يتكوت    طاة  صلا  تمم  اواله 
وهو  Mureinعةد يلمى الميوري  الو ت الااف لل لي  ويدخ  فه تركياذ  ركب  

يعطه ال لي  الشك  المميز لها ويةاوي الضغوط اإلسمو ي  الته  د تتعري لها 
 .ال لي  وهو الملئول ع  إياا ي   و سلاي  الصاغ لاراي

 Protoplastالبروتوبالست  :ثانياا 
 وهو ك   ا يةم ناخ  الادار ال لوي ويشم  الغشاو الليتوبال  ه والاروتوبال ي

بما فيذ     كوناي ال لي  الم تل   والغشاو الليتوبال  ه هو غشاو  رت يمم  
   الو ت الااف لل لي  ويتكوت    ال ل وليايداي والاروتي  وهو % 15اواله 

الملئول ع  ال  ا ي  اةختياري  للموان    وإلى ال لي  ويله الغشاو الليتوبال  ه 
ان  ال ووي  وهه عاار  ع  كرو وسوي وااد الليتوبال ي الذي     هم  كوناتذ الم

غير   اط بغشاو نووي وهو الملئول ع  التضاعف ونة   DNA كوت    جزئ 
 .الص اي الوراثي     جي  إلى آخر

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تركيب الخلية البكتيرية(: 1)شكل 



 ,Clostridiumبعا الاكتريا تكوت جراثيم ناخلي   م   :الجراثيم الداخلية

Bacillus, Sporosarcina  وهه  اد طرق ا ظ ال وا وليلت طرية     طرق
 endosporeوالارثو   الاكتيري  . التكاثر  م   ا ي دل فه ال ماةر وال طرياي

وهه تتكوت    . لها الةدر  على  ةاو   ال رار  والا اف والكيماوياي واإللعاا
ل  نل      جلم كميف لذ جدار سمي  ي توي على ك   كوناي ال لي  بما فه  

وت توي على  روتي  جاف % 15كرو وسوي ال لي  ونلا  الرطوب   ها اواله 
 Dipicolinic acid ةاوي لل رار  باإلضاف  إلى  ركب خاص بالارثو   يلمى 

 د (  Sporangiumال لي  المتارثم  تلمى )و وضم الارثو   ناخ  ال لي  
 و  يضاوي  و اسطوانه, تكوت وسطي   و طرفي   و  رب طرفيذ ولكلها كروي 

و د تكوت   ت     و غير   ت   , وع د توفر الالروف الم اسا  تاد  الارثو   فه 
 .اإلنااي لتكوت خلي  خضري  جديد 

 طرق التكاثر في البكتريا
Methods of Bacterial Reproduction 

يتم التكاثر فه الاكتريا ة ج ليًا و ت كات ه اك طرق ةنتةال الص اي 
اثي   ي  ال اليا الم تل   كما يوجد نوا بليا    التمييز فه الا س ولك  ة الور 

 .توجد نور  ج لي  تؤني إلى تكوي   ياوي بالملتوى الموجون فه الكاة اي األر ى
يتم التكاثر الالج له فه الاكتريا بعد  طرق هه اةنةلاي الم اةه الاليا 

( 5)اراثيم اةساوراناي  ويوضا لك والتارعم وتكوي  الاراثيم الكونيدي   و ال
 .خطواي اةنةلاي الم اةه كممال للتكاثر الالج له فه الاكتريا

 
 
 
 
 

 مراحل االنقسام الثنائي البسيط للبكتريا(: 5)شكل 
  ا بال لا  لالت اناي الوراثي  الته تتم  ي  ال اليا الم تل   فهه تتم بعد  

- :هطرق  ي  ال اليا الم تل   وراثيًا وه
وفيذ ي تة  جزو    المان  الوراثي  الته  Transformationالت وي   -1

ت رري    خلي  على صور   اةا  إلى خلي   خرى نوت اتصال  االر 
 . ي  ال ليتي 

 

Cell wall Plasma membrane 



وفيذ تت ق المان  الوراثي     خالل اةتصال  Conjugationاة ترات  -2
 .الماالر  ي  ال اليا

ايث يةوي ال ال ب م  جزو  Transductionال ة   واسط  الاكتريوفال  -3
 .   المان  الوراثي     خلي  ألخرى 

 .هذه األنواا الم تل   لالت اناي الوراثي ( 6)ويوضا لك  
 
 
 
 
 

 
 أنواع االتحادات الوراثية بين خاليا البكتريا(: 1)شكل 

 

 منحنى نمو البكتريا
Growth Curve of Bacteria 

زيان  المتوا ن  فه ال ام  و الو ت  و يعرف ال مو بص   عا   بأنذ ال
العدن, وال لي  الاكتيري  ع د ا تتغذى تغذي  كافي , ت ت الالروف الايئي  الم اسا  

 :فإنها ت مو بطريةتي 
 .نمو فه ال ام,  ي تزنان كمي  الاروتوبال ي ويكار اام ال لي  -1
ا الاكتيري  ت شا فه عملي  اةنةلاي, والتكاثر, وبالتاله تزنان  عدان ال الي -2

 .binary fissionع  طريق اةنةلاي الم اةه الاليا 
يمم  العال    ي  لوغاريتم عدن  Growth curveوع د رسم     ى لل مو 

ال اليا الاكتيري  على الم ور الصاني والز   على الم ور اللي ه تالهر  ربع  
- :وهه كاآلته( 7) طوار كالماي   فه لك  

 

وفيذ تكوت ال اليا كاير  ال ام, ويزنان الت  س : Lag phaseالطور الالجه  -1
 .ويالهر الاروتوبال ي  تاانس

وفيذ يكوت لوغاريتم عدن : Logarithmic phaseالطور اللوغاريتمه  -2
ال اليا  م الز   خطًا  لتةيمًا, ويمات عمر الاي , وتص  سرع  التكاثر 

 .أل صاها

اليا  تاانل  فه ال ام وفيذ تالهر ال : Stationary phaseالطور الما ت  -3
 .والشك , وتالهر الموان الم زن , كما تالهر الاراثيم فه األنواا المتارثم 

   

 ال ة   واسط  الاكتريوفال اة ترات الت وي 



وفيذ يزنان  عدل الموي ع   عدل التكاثر : Decline phaseطور الهاوط  -4
 .ويصاا  عدل الموي لوغاريتميًا ثم تموي ال اليا وتت ل   اتياً 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 البكتريا منحنى وأطوار النمو في(: 2)شكل 
 

 تغذية البكتريا
Nutrition of Bacteria 

بأنها تل  العملي  الته تدخ  بموجاها الع اصر  Nutritionتعرف التغذي  
   الوسا الم يا إلى ناخ  ال لي , ايث تلتعم  فه  Nutrientsالغذاةي  

ال شاط ال لوي  م  ال مو والتممي  الغذاةه, وبال لا  ل وا هذه الع اصر فإت 
وت ص  . يكروباي ة ت تلف كميرًا ع  بةي  الكاة اي ال ي  فه ااتياجها لهاالم

الاكتريا على غذاةها    الوسا الم يا  ها ع  طريق اةنتشار الغشاةه و ل  
ت ول الموان غير الذاةا  إلى  وان  اةا   Exoenzymesبإفرا  إنزيماي خارجي  

 .تمر خالل الغشاو الليتوبال  ه
ا إلى  كوناي  يئي   ممل  فه  صدر كربوت   اسب لل صول ت تال الاكتريو 

على الطا   الال    لعملي    او  كوناي ال اليا و صدر   وته و صدر فوس اته, 
هذا باإلضاف  إلى األ الت المعدني  وعوا   ال مو, كما ت تال  يضًا إلى ظروف  يئي  

 .  اسا   ممل  فه الرطوب  ونرج  ارار  واموض    اسا 

 



- :مصادر الكربون والطاقة إلىالحتياجاتها من وتقسم البكتريا بالنسبة 
ت ص  على الطا      الضوو وعلى الكربوت     :بكتريا ممثلة للضوء -1

   الاو وتةوي بعملي  التممي  الضوةه لتكوي  المان  العضوي   CO2الة 
 .ولك  ت ت ظروف ة هواةي 

 وهه إ ا  :بكتريا كيميائية التغذية -2

ت ص  على  Chemolithotrophic  للموان المعدني   ممل -  
الطا       كلد   ان   عدني  وعلى  صدر الكربوت فه صور  

 .,  و الكربونايCO2 عدني   م  

ت ص  على  Chemooorganotrophic ممل  للموان العضوي   -ب 
 .الكربوت والطا   الال    لها     كلد   ان  عضوي  كربوني 

- :لد  المان  العضوي  بأاد الطرق اآلتي وتتم عملي  هدي  و  ك
وفيها يكوت الملتةا  ال هاةه  Aerobic respirationالت  س الهواةه  -1

 .لإللكتروناي هو األكلاي 
ويتم ت ت ظروف ة  Anaerobic respirationالت  س الالهواةه  -2

 .هواةي  ويكوت الملتةا  ال هاةه لإللكتروناي عاار  ع    الت  عدني 

وفيذ يكوت الملتةا  ال هاةه لإللكتروناي عاار   Fermentationالت مر  -3
 .ع   ركااي عضوي 



 ملخصال
 البكـتريـا

 :الصفات العامة للبكتريا
ة ترى بالعي   Procaryotesالاكتريا كاة اي اي  ن ية   داةي  ال وا  

الها المارن     ترى بالميكروسكوب وت تشر انتشارًا واسعًا فه الطايع  وتتااي   لك
المورفولوجي     الشك  الكروي, والعصوي الةصير  و الطوي  إلى الشك  
ال لزونه, و د يتغير لك  ال اليا بةدي المزرع   و  تغير الالروف الايئي , ونالرًا 
ألت ال لا   ي   لاا  اللطا إلى الو ت فه الاكتريا كاير  جدًا  ةارن   اةي  

 .نشطتها ال يوي   ةارن  بغيرها    الكاة اياألاياو فإنها تتلم بك او  عالي  فه  
وتت رك الاكتريا إ ا باألسواط الته تتو ا بألكال   تل   على سطا ال لي   و 

 .بال رك  اإلنزة ي   و الاريمي 
 :تركيب الخلية البكتيرية
جزو    الطاة  اللط ي  لل لي  الاكتيري , و د ت توى هذه تمم  األسواط 
اةد  صير  تعرف بالالى والته تلاعد ال لي  على اةلتصاق الطاة   يضًا على  و 

بالعاة   و  ث او التزاول و د ت اط ال لي  بطاة  لزج  تعرف بالكالول  يليها الادار 
ال لوي كطاة  صلا  ت توى على الميوري  ثم الغشاو اللتوبال  ه الملئول ع  

ى الليتوبال ي المان  ال ووي  ال  ا ي  اةختياري  للموان    والى ال لي  , وت تشر ف
 .DNAالمتممل  فى كرو وسوي وااد    

 :الجراثيم البكتيرية
تتميز بعا األج اس الاكتيري  بةدرتها على تكوي  الاراثيم الداخلي  وهى 
تتكوت     روتي اي جاف   ةاو   لل رار  ويتااي   وضم الارثو   ناخ  ال لي , 

 .  ت   وكذل   ا إ ا كانت   ت     و غير 
 :طرق التكاثر ومنحنى نمو البكتريا

تتكاثر الاكتريا ةج ليًا باةنةلاي الم اةى الاليا  و التارعم  و تكوي  
الاراثيم الكونيديذ  و اةساوراناي     ا بال لا  لالت اناي الوراثي  فتتم  ي  خلي  

واسط   ان   و خرى  لتةالي  بعد  طرق   ها الت وي  , اة ترات  و ال ة   
الاكتريوفال ويتميز ال مو الاكتيرى بمروره بأربع   طوار  ميز  تالهر ع د تتام 
    ى ال مو فى الايئ  الم اسا  وهى الطور الالجئ, الطور اللوغاريتمى, الطور 

 .الما ت, طور الهاوط



 :تغذية البكتريا
ايث  تتااي  الاكتريا فى ااتياجاتها الغذاةي  الال    لل مو, ايث تةلم   

طرية  اصولها على الكربوت والطا   إلى بكتريا  ممل  للضوو , بكتريا كيمياةي  
التغذي  والتى ت ةلم  دورها إلى بكتريا  ممل  للموان المعدني  و خرى  ممل  للموان 
العضوي  , ويضاف إلى المصانر الكربوني   صدر   وتى و صدر فوس اتى 

 مو وظروف   اسا     ايث نرج  ال رار  باإلضاف  لو الت المعدني  وعوا   ال
 .والرطوب  وال موض 

 أسئلة
ا كر ال صاة  العا   للاكتريا ثم  ي  األسااب الته تاعلها  كمر  -1

 .الكاة اي انتشاراً 
 .وضا بالرسم األلكال المورفولوجي  ونالم التامم الم تل   ل اليا الاكتريا -2

وو نها و همي   ل   نا ش العال    ي   لاا  سطا ال اليا الاكتيري  -3
 .تطايةياً 

  ا هه الطرق الم تل   ل رك  الاكتريا؟ -4
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 الفطريات
Fungi 

 :الصفات العامة للفطريات
يز  وجون تتم Eucaryotesال طرياي كاة اي اي  ن ية   اي نوا  اةيةي  

جدار صلب يتكوت إ ا    اللليولو   و الكيتي  وهه إ ا وايد  ال لي  كما فه 
و اموعها  hyphae و توجد ال اليا فه خيوط تلمى الهي اي  yeastال مير  

وال اليا  fungal thallus و المالول ال طري  myceliumيطلق عليذ  يلليوي 
المارن  ولك  بعا ال طرياي لها الةدر   ال رني   و الهي اي ة يمك  رؤيتها بالعي 
 و تكوت  ث او تكاثرها  fungal tissuesعلى تكوي   ا يعرف باألنلا  ال طري  

وهه ترى بالعي  المارن   م  فطر  fruiting bodies ا يعرف باألجلاي الممري  
وة ت توي ال اليا ال طري  على  truffle و الكمأ   mushroomعيش الغراب 

 ي ت ص  على غذاةها  Chemoorganotrophsي  وبالتاله يطلق عليها كلوروف
   ت لي  الموان العضوي  كما  نها تتكاثر ج ليًا وة ج ليًا ونالرًا لتميز هذه 
الكاة اي الد ية   هذه الماموع     ال صاة  فإنها وضعت فه علم خاص 

 .Mycologyيطلق عليذ علم ال طرياي 
 :تواجد وانتشار الفطريات

يةدر العلماو عدن األنواا ال طري  الموجون  على سطا الكر  األرضي  
فةا % 7نوا و ت الذي تم تعري ذ   ها اتى اآلت ة يتعدى  105110111ب واله 

وت تشر هذه األنواا فه الهواو, الترب , المياه, األغذي , األنلا  ال يواني  وال ااتي  
ار  درتها على ت م  الالروف غير و ما يلاعد ال طرياي على اةنتش. المصاب 

 .المالةم   تكوي  الاراثيم  و األجلاي ال اري 
 :أهمية الفطريات

ال طرياي لها  همي  ا تصاني  نالرًا لتعدن  نوارها فه المااةي الم تل   
- :سواو بالللب  و اإليااب كما يله

 :الدور اإليجابي -1
رًا لةيا ها  ت لي  الم ل اي تلعب ال طرياي نورًا ها ًا فه خصوب  الترب  نال -  

 .ال ااتي  وال يواني  و عدنتها وإنتال الدوبال

بعا ال طرياي يلت دي كغذاو لإلنلات  م  فطرياي عيش الغراب وفطر  -ب 
 fodderالكمأ  و  ها  ا يلت دي كغةذاو لل يةوات  م   نواا    ال مير  

yeast كروبه, كما  ت بعا ال طرياي تلت دي فه إنتال الاروتي  المي



الدهوت الميكروبي  وتلوي  بعا  نواا الاا  وإعطاةها نكه   ميز   م  
 .الاا  الرك وري والكمماري

   ال طرياي  ا يلت دي إلنتال بعا الموان ال يوي   م  اإليمانول  -ل 
 .األاماي العضوي , ال يتا ي اي, اإلنزيماي, المضاناي ال يوي 

 .ي  والوراثي تلت دي بعا ال طرياي فه الدراساي الا م -ن 

 .لاعا ال طرياي نورًا ها ًا فه المكاف   ال يوي  -هة
 :الدور السلبي -7

يلاب عدن    ال طرياي   راضًا لل ااي وال يوات واإلنلات, و    -  
ال طرياي الته تصيب ال ااي فطرياي الاياي الزغاه, والاياي الد يةه 

كاير  واألصداو والت  ماي وفطرياي الذ ول والته تلاب خلاةر 
للم اصي  الزراعي  كما  ت فطرياي الع   تلاب خلاةر كاير   ث او ت زي  

 .الم تااي الزراعي 

   ال طرياي  ا يلاب   راضًا جلدي  و ايانًا تهاجم الكاد والط ال فه  -ب 
 .اإلنلات

 .تلاب بعا ال طرياي فلان الموان الغذاةي  وتلممًا لإلنلات وال يوات -ل 

 تركيب الفطريات
Structure of Fungi 
 و  coenocytic hyphaeالهي اي ال طري    ا غير  ةلم  وتلمى 

وفه هذه ال ال  ناد  ت ال لي  إ ا  ت ت توي على نوا   septate hyphae ةلم  
,  و عديد    األنوي  انالر (Dicaryon) و نواتي   (Monocaryon)وااد  
 و المالول ال طري  myceliumوالهي اي ال طري  والته تكوت الميلليوي ( 5)لك  

fungal thallus  تتميز فه  عالم ال طرياي إلى جزو خضري يمت  الموان
الغذاةي  وجزو للتكاثر ويطلق عليها فه هذه ال ال  فطرياي اةيةي  اإلثمار 

Eucarpic fungi  ولك   ايانًا ناد  ت الازو ال ضري كلذ  و جزو   ذ يت ول
 Halocarpicل  فطرياي كلي  اإلثمار إلى  عضاو تكاثر وتلمى فه هذه ال ا

fungi . وعمو ًا يتميز نمو ال طر بأنذ  مهapical growth  ي يتم    الازو 
 .الطرفه للهي ا

وال طر الوااد  د يالهر بأكمر    لك  ت ت ظروف  عي   وتلمى هذه 
, وتلتطيم بعا ال طرياي تكوي  عديد    التراكيب Dimorphismالالاهر  بالة
ل اص  والته   ها  عضاو اةلتصاق واة تصاص واألجلاي ال اري  ال ضري  ا



وال اال الميلليو ي  والريزو ورفاي وال شي  الممري  واألغل   الميلليو ي  واألجلاي 
 .والته يؤني ك    ها نورًا   دنًا خالل نور  ايا  ال طر. الممري 

 
 
 
 
 
 
 

 
 أنواع الهيفات الفطرية(: 8)شكل 

 
 فطر والخميرةتركيب خلية ال

Structure of Fungal and Yeast Cell 
   جدار خلوي يتركب   ا    ( 9)تتركب خلي  ال طر كما فه لك  

اللليولو   و الكيتي  والغشاو الليتوبال  ه وهو غشاو لاذ    ذ ويتكوت  ساسًا    
اللياوبروتي  وي توي على فوس اي واما الرياونيوكلي  وستيروةي, وي يا 

- :الليتوبال  ه بالليتوبال ي والذي ي توي  داخلذ على الغشاو
ال وا  وهه تتكوت    جزةيي   ادهما  كمر كماف  ويلمى ال وي  وهه  -1

ت توي على نلا  عالي     الاروتي  والليايداي وهه  لئول  ع  تكوي  
وت اط ال وا   Nucleoplasmالرياوسو اي والازو اآلخر ل اف ويلمى 

وهه  RNAو د ت توي على كمي      DNAا     بغالف وتتكوت ال و 
ت ةلم إ ا انةلاي  يتو ي فه ال اليا ال ضري   و انةلاي  يو ي فه اال  

 .ال اليا الا لي 
واد   و ع   رياًا    الغشاو  24 – 4الميتوكوندريا ويتراوت  عدانها     -2

 .الليتوبال  ه وهه ت توي على إنزيماي األكلد  واةختزال

  

 



 .إلندوبال  ي , وتلعب نورًا فه تارعم خاليا ال مير الشاك  ا -3

 .ال ايااي الده ي  والاليكوجي  -4

 .ال او  وت توي  داخلها على إنزيماي الت ل  الماةه -5

 
 
 
 
 
 
 

 تركيب الخلية الفطرية(: 9)شكل 
 

 تغذية الفطريات
Nutrition of Fungi 

- :التغذي  كما يلهتتغذى ال طرياي بعد  طرق و د تشتق تلميتها    طايع      
 Saprophytic fungiالفطريات المترممة  -1

تةوي  ت لي   Exoenzymesتةوي هذه ال طرياي بإفرا  إنزيماي خارجي  
المركااي العضوي  ال يواني  وال ااتي  وت ويلها إلى  وان بليط  تلتطيم است دا ها 

 . االر  كمصدر غذاةه لها
 Parasitic fungiالفطريات المتطفلة  -7

ايوات  و )وهه الته تلتطيم  ت ت مو على  و ناخ   نلا  الكاة  ال ه 
ب يث تلت يد    هذه المعيش  لل صول على  صدر غذاةها وي تج ع   ل  ( نااي

 Parasiteويلمى ال طر فه هذه ال ال  باسم الط ي   Diseaseادول المري 
 .Hostوالكاة  الذي ي مو  داخلذ باسم العاة  

 Symbiotic fungiالمتكافلة  الفطريات -1
هه ال طرياي الته تعيش على جذور بعا ال ااتاي كه ت ص  على 
بعا ااتياجاتها الغذاةي    ها, وفه ن س الو ت تمدها بالع اصر الغذاةي     

وفه  mycorrhizal fungiالترب , و     مل  هذه ال طرياي فطرياي الميكوريزا 
فه ترب  غير خصا  فإت ا تصاصها للع اصر  بعا األايات ع د ا ت مو ال ااتاي

 .الغذاةي     الترب  يتو ف على اإلصاب   هذه ال طرياي
وت تال ال طرياي إلى الكربوت وناةمًا تأخذه     صانر عضوي  لذل  

  ا األ وي فتلتطيم  ت  Chemoorangotrophicيطلق عليها عضوي  التغذي  



  وهه  يضًا ت تال إلى الكاريت ت ص  عليذ   ا     صانر عضوي   و  عدني
وال وس ور والاوتاسيوي والمغ ليوي وال ديد والزن  وال  اس والكوبلت والمولادنم 

 .وبعا ال ماةر وال طرياي ت تال إلى بعا ال يتا ي اي وعوا   ال مو األخرى 
 التكاثر في الفطريات

Reproduction of Fungi 
الةدر  على ال مو والتكاثر, ايث تتميز ال طرياي بأت  غلب  جزاةها لديها 

يالاظ  ت تلةيا  ي  يئ    اسا  بازو بليا    ال يوط ال طري  ألي فطر يك ه 
- :وتتكاثر ال طرياي فه الطايع  بطرق عديد    ها. لتكوي   لتعمر  فطري  جديد 

ويتم إ ا بالتازة   و اةنةلاي الم اةه الاليا  و التارعم  و  :التكاثر الالجنسي -أ
ع  طريق تكوت الاراثيم الالج لي  وهه  نواا عديد   م  الاراثيم الم صلي  

والاراثيم الكونيدي  كما (  ت رك   و غير  ت رك )والكال يدي  واةساوراناي  
 (.11)هو  وضا فه لك  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 أنواع الجراثيم الالجنسية في الفطريات(: 10)شكل 



والته  sexual sporesتكوي  الاراثيم الا لي  ويتم   :التكاثر الجنسي -ب
تكوت فه الغالب     انتشارًا    الاراثيم الالج لي  ألنها تتكوت ت ت ظروف 
  دن  ع  طريق اند ال نواتي     خليتي   توافةتي , وتوجد   ها عد   نواا 

, Zygospores, والاراثيم الزياي  Oosporesالاراثيم الايضي  : وهه
, والاراثيم الاا يدي  Ascospores( الز ي )األسكي   و والاراثيم 

Basidiospores. 
ويعتار نوا الاراثيم الا لي   اد  هم الطرق الملت د   فه تعريف 

 .ال طرياي وتةليمها
 تقسيم الفطريات

Classification of Fungi 
هه : تةلم ال طرياي تاعًا ل وا التكاثر الا له إلى خمس  اا يم

ايضي  والزياي  واألسكي  والاا يدي  والماموع  ال ا ل  تلمى ال طرياي ال
 .ال طرياي ال ا ص  الته لم يعرف لها طور ج له

تتميز بأت الميلليوي غير  ةلم : Oomycetes الفطريات البيضية .1
والادر ال لوي     اللليلو  وتتكاثر ةج ليًا بالاراثيم اةساوراناي  

اساوراناي  وت توي على عد  فطرياي  المت رك  والته توجد ناخ   كياس
 .ها    م  فطرياي الاياي الزغاه

وتتميز بأت الميلليوي غير  ةلم : Zygomycetes الفطريات الزيجية .2
والادار ال لوي يتكوت     ان  الكيتي , وتتكاثر ةج ليًا  تكوي  الاراثيم 

ي  اةساوراناي  الغير  ت رك  والته ت م  ناخ  األكياس اةساورانا
وتضم  اموع  ها      ال طرياي   ها فطرياي الميكوريزا الداخلي  

 .Absidia, Mucor, Rhizopusوكذل  فطر 

وتتميز بأت الميلليوي  ةلم والادار : Ascomycetes الفطريات األسكية .3
ال لوي يتكوت     ان  الكيتي  والاراثيم الا لي  ت م  ناخ   كياس 

ي  ناخ   جلاي ثمري  و د تتامم األجلاي إسكي  و د تتامم األكياس اإلسك
الممري  ناخ   ا يلمى ال شي  الممري  وتتكاثر ة ج ليًا   ا باةنةلاي 
الم اةه الاليا  و بالتارعم  و  تكوي  الاراثيم الكونيدي   و الاراثيم 
الم صلي   و الاراثيم الكال يدي   و الاراثيم الارعمي  و   ال طرياي التابع  

ويلاب األخير   راي  Erysiphe, Penicillium, Aspergillusلها 
 .الاياي الد يةه



وتتميز بأت الميلليوي  ةلم : Basidiomycetes الفطريات البازيدية .4
والادار ال لوي يتركب     ان  الكيتي  ويوجد نوعي     الميلليوي  وله 

يدي  وي توي على نوا  وااد  وثانوي وي توي على نواتي  والاراثيم الاا  
ت م  ار  على اوا   با يدي  وتتكاثر ة ج ليًا بالتازة  ( الا لي )

والتارعم وبتكوي  الاراثيم الكونيدي  والكال يدي  والم صلي , و    هم 
ال طرياي التابع  لها فطرياي عيش الغراب وفطرياي األصداو وفطرياي 

 .الت  ماي

يلليوي  ةلم وتتميز بات الم: Deuteromycetes الفطريات الناقصة .5
وغير  عروف لها طور ج له وتتكاثر ة ج ليًا  تكوي  الاراثيم الم صلي  
والكال يدي  والكونيدي  والارعمي  وهه تضم  اموع  ها      ال طرياي 

 .Fusarium, Alternaria, Botrytis م  



 ملخصال
 الفطريات

 :الصفات العامة للفطريات
 د تكوت   Eucaryotes  اةيةيال طرياي كاة اي ايذ ن يةذ  اي نواه 

و اموعها يلمى  hyphae يكال ماةر  و فى خيوط تلمى الهي ا  وايد  ال لي
 ةلمذ  و  ةلمذ ل اليا وت ص   غير والهي اي   ا myceliumالميلليوي 

-chemo نها  ي      ت لي  الموان العضوي ال طرياي على غذاةها

organotrophs لياكما  نها تتكاثر ة ج ليا وج . 
 :نتشار الفطرياتا

  واألنلا  والمياه واألغذي  الهواو والترب هف نتشارا واسعاات تشر ال طرياي 
ك     هذه األوساط سواو كات سلاا  و  هفها   ولهذا فأنها تلعب  نوارا   المصاب

 .يااباإ
 :أهمية الفطريات

خصوب  الترب  كما  ت بعضها يلت دي  هتلعب ال طرياي نورا ها ا ف
 نتال بعا الموان الها    م  األيمانول واألاماي  هوال يوات  و ف نلاتغذاو لإلك

الدراساي الا مي   هالعضوي  وال يتا ي اي واألنزيماي والمضاناي ال يوي  وكذل  ف
فاي و   نااي   خرى فأت بعا ال طرياي لآل  والوراثي  و اال المكاف   ال يوي

لات  وكذل  فلان الموان الغذاةي  وتلمماي نتلاب   راضا لل ااي وال يوات واإل
 .نلات وال يوات لإل

 :تركيب الفطريات
يمت  الموان  ي جزو خضر إلى  عالم ال طرياي  هيتميز الميليلوي ف

 عضاو تكاثر وتلتطيم إلى كلذ  ي للتكاثر  و يت ول الازو ال ضر  وجزو  الغذاةي
تصاق و عضاو لتكوي  تراكيب خضري  خاص   م   عضاو اة بعا ال طرياي

ال اري  وال اال الميلليو ي  والريزو ورفاي وال شي  الممري    تصاص واألجلاياة
 .واألجلاي الممري  واألغل   الميلليو ي 

 :تركيب خلية الفطر والخميرة 
اتواو الليتوبال ي على نوا  اةيةي  اتتميز ال طرياي وال ماةر ب

ال او  وي اط الليتوبال ي بغشاو لى إضاف  و يتوكوندريا ولاك   ندوبال  ي  باإل
يتركب  ساسا    اللليلو   و الكيتي   يالذ ي بال  ى يليذ    ال ارل الادار ال لو 

 .وتؤنى ك     المكوناي ال لوي  اللابة  وظي     دن 



 :تغذية الفطريات
 و بالتط         ت لي  الموان العضوي يتتغذى ال طرياي سواو بالتر م  

 تاانل  ي   التكافلي  خ   نلا  كاة   خر  و    خالل المعيشخالل ال مو نا
 . م كاة   خر  الم  ع

 :تكاثر الفطريات
تتكاثر ال طرياي ا ا ةج ليا باألنةلاي الم اةى الاليا  والتارعم  و تكوي  

, الم صليذ , الارعميذ , م  الاراثيم األساورنايذ )الاراثيم الالج ليذ 
, الزيايذ, الايضيذ) و ج ليا  تكوي  الاراثيم الا ليذ ,  (الكونيديذ,الكال يديذ 

 (.الاا يديذ, األسكيذ
 :تقسيم الفطريات

يعتمد تةليم ال طرياي على طرية  التكاثر الا لى ايث توجد خمل  
  الزياي ((Oomycetesال طرياي الايضي    طواةف فطريذ هى طاة  

(Zygomycetes) سكياأل )ِAscomycetes ) الاا يدي (Basidiomycetes )
وهى التى لم يعرف (  Deuteromycetes)  باألضافذ لطاة   ال طرياي ال ا ص

 ةلم  و غير )وتتااي  هذه الطواةف    ايث نوا الميليليوي . لها طور ج لى
 .وطايع  المعيشذ ونوا الاراثيم الالج ليذ التى تكونها(  ةلم

 أســــــــئلة
 .لل طرياي يز   المم  ا كر ال صاة  العا  -1

ا كر هذه . عد    لايإلى الغذاو  على تةلم ال طرياي    ايث اصولها -2
 .  الى طايع  التغذي  فى ك  اال  األ لاي  م اةلار 
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 الفيروسات
Viruses 

 ة للفيروساتالصفات العام
 :ال يروساي هه  جلاي اي  تتصف بال صاة  التالي 

 .ليس لها تركيب خلوي  -1
 . اي تركيب كيمياةه بليا عاار  ع   روتي  واما نووي  -2

ب يث يمك ها المرور    ( نانو تر 1411-21   )صغير  ال ام جدًا  -3
 .المرل اي الاكتيري  كما  نها ة ترى بالميكروسكوب الضوةه

ري  تتكاثر فةا ناخ  ال اليا ال ي  للعاة  فه اي  تكوت  تط الي إجاا -4
 .خا ل  خارل خلي  العاة 

 عالمها يتميز  درج  عالي     الت ص  العواةله  م  فيروساي  -5
ال ااي, فيروساي ال يوات, فيروساي ال شراي, فيروساي الاكتريا, 

 .فيروساي ال طرياي, فيروساي الط الب

 أشكال الفيروسات
  ٍ Shapes of Viruses 

 ظهري صور الميكروسكوب اإلليكترونه  ت ال يروساي تأخذ  لكاًة 
 م  فيروس  و اي  ال يار  Spherical shape  تل    م  الشك  الكروي 

CMV والشك  العصوي ,Rod shape  م  فيروس  و اي  الدخات TMV 
 LMV م  فيروس  و اي  ال س  Filamentous shapeوالشك  ال يطه 

وهو عاار   Tadpoleلك    و  نيا   Bacteriophagesساي الاكتريا وتأخذ فيرو 
 .ع  ر س سداسه  رتاا  ذي  الزونه

  تركيب الفيروسات
Structure of Viruses 

يطلق على جزئ ال يروس الةانر على إادال العدوى اسم فيريوت 
Virion  وهو يتكوت    اا ا نووي إ اRNA  و DNA  وليس كالهما

 كوت    واداي  capsidبغطاو  روتي ه يلمى الكابليد وي اط ال ا ا 
وفه بعا فيروساي ال يوات  capsomersصغير  يطلق عليها الكابلو يراي 

والذي يمم   كونًا  ساسيًا ل دول  envelopeي اط الغطاو الاروتي ه بغالف 
 .العدوى 



 :التركيب البنائي لجزئيات الفيروس -أ
ال يروس نالاي ترتيب واداي  يةصد بالتركيب الا اةه لازةياي

الم يا ب ما  Capsidالمكون  للغطاو الاروتي ه  Capsomersالكابلو يراي 
والميكروسكوب  Xال وا  ال يروسه ايث  ثاتت الدراساي باست داي  لع  

اإلليكترونه  ت هذه الواداي يمك   ت ترتب   الاي ه دسه  عي  يعرف بالا او 
- : نماط   تل   كاآلتهوالذي يأخذ  Symmetryالليمتري 

 Cubic Symmetryالسيمترية المكعبة  -1
وفيها تترتب واداي الكابلو ير لتعطه  وجذ  تلاوي   تعدن  

Polyhedral  تكلب ال يروس لك  الاللور    تالم  األوجذ و     مل  ال يروساي
وكمير     Poliomelitis virusالته لها هذه الليمتري  فيروس لل  األط ال 

يروساي الته تالهر كروي  ع د ف صها بالميكروسكوب اإلليكترونه تكوت فه ال 
 .الوا م  اي سيمتري   كعا 

 Helical Symmetryالسيمترية الحلزونية  -7
وفيها تترتب واداي الكابلو ير فه لك  الزونه اول ال ا ا ال ووي 

 .TMVكما فه فيروس  وا ي  الدخات 
 Complex or Binal Symmetryة مترية المركبة أو الثنائييالس -1

الاكتريوفال )وهه تتمم  فه ال يروساي الته تصيب الاكتريا 
Bacteriophage )  والته تأخذ لك    و  نياTadpole  ايث ت تالم واداي

الكابلو ير فه ر س الاكتريوفال فه لك  سيمتري   كعا  وت تالم فه الذي  فه 
  اا الا او الليمترى فى جزةيايانو ( 11)ويوضا لك  .لك  سيمتري  الزوني 

 ال يروس
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 :التركيب الكيماوي لجزئيات الفيروس -ب
 البروتين الفيروسي -1

   جزئ ال يروس والاروتي  المكوت % 95-41وهو يمم     
تالف ال وا الاروتي ه للكابلو يراي  د يكوت    نوا وااد  و  كمر    نوا واخ

يشم  نوا األاماي األ ي ي  و عدانها ونالاي تعا اها ناخ  اللالس  الااتيدي  
المكون  لها, وعمو ًا فإت الاروتي  ال يروسه لذ وظاةف   دن  يمك  إياا ها فيما 

- :يله
 .اماي  اما ال وا     المؤثراي ال ارجي  -1
 .هو الملئول ع  الت ص  فه اإلصاب  ال يروسي  -2

هو الملئول ع  ال صاة  اةنتياي ي  لازةه ال يروس وبالتاله فهو  -3
يلاعد فه تةليم ال يروساي وكذل  فه ت ضير ال اكلي اي الته توفر 

 .ال ماي     اإلصاب  ال يروسي  وتش ي  الملاب ال يروسه
 حمض النواة -7

ويكوت عاار   Virion   جزئ ال يروس الكا   % 41-1وهو يمم     
وااد    األاماي ال ووي  ي تلف باختالف نوا ال يروس وت توي  غلب ع  نوا 

 RNA و  Double Strandedالمزنول  DNAال يروساي على ال ما ال ووي 
 م بعا اةستم اواي, ايث ت توي بعا األنواا  Single Strandedالم رن 
و د  ثاتت الت ليالي الته  جريت على . الم رن DNAالمزنول  و  RNAعلى 

ل يروساي  ت الغالاي  العالمى   ها ت توي على جزئ وااد    ال ما ال ووي ا
ويكوت طول هذا الازئ ثا تًا ل  س ال وا ال يروسه, غير  نذ يت اوي  ي  األنواا 

المكون   Nucleotidesال يروسي  الم تل      ايث عدن واداي ال يوكلوتيداي 
 .لل ا ا ال ووي 

 Virus Replicationتكاثر الفيروسات 
فه  Replicationيمك  إياا  المراا  الته يمر  ها ال يروس للتضاعف 

- :المراا  اآلتي 
 .اختراق ال يروس ل لي  العاة  -1
 .اإلنزيماي الال    لتكرار ال ا ا ال ووي لل يروس( تكوي )ت ليق  -2

 (.الاروتي + ال ا ا ال ووي )ت ليق  كوناي ال يروس  -3

 .تكوي  ال يروس الكا  الت اي هذه المكوناي  م بعضها ل -4

 .انطالق الواداي ال يروسي  الاديد  -5



ال يواني   –وت تلف عملي  اةختراق  ي    تلف  نواا ال يروساي ال ااتي 
, ايث Injectionفيتم اختراق ال يروساي الاكتيري  ع  طريق ال ة  . الاكتيري  –

 ه خارجها   ا ي ة  ال ما ال ووي إلى ناخ  ال لي   ي ما يال  الغالف الاروتي
ال يروساي ال ااتي  فةد ثات  نها غير  زون   وسيل  خاص  لالختراق, ايث ت تة  
هذه ال يروساي    عاة  آلخر فه الطايع  غالاًا  واسط  ال شراي ال ا ل  الته 
ت ة ها إلى ناخ  ال لي ,  و ع  طريق الاروت الته ت دل لل ااتاي,   ا 

على سطا ال لي  العاة , و    Adsorption  ال يروساي ال يواني  فإنها تد 
وبمارن . Phagocytosisثم تلتهم إلى ناخ  ال لي   واسط   يكانيكي  اةلتهاي 

انطالق ال ما ال ووي ناخ  خلي  العاة  تاد  علمي  تكوي  الاروتي اي ال يروسي  
وتكرار هذا ال ما ال ووي ثم تلت م هذه المكوناي لتكوي  جزةياي ال يروس 

و   ثم ت طلق هذه الواداي ال يروسي  إلى خارل ال لي , إ ا ع  طريق . لكا  ا
 و الت لي  الكا   لل لي  كما هو ال ال فه ال يروساي الاكتيري   و  Lysisاإل اب  

 . واسط  ال رول خالل الغشاو ال لوي كما فه اال  فيروساي ال يوات
 Plant Viruses فيروسات النبات

ل ااتي  عديد    األ راي  م  التاةم ال ةله والت اف تلاب ال يروساي ا
األوراق والمو اي  وال كرو س وتلاب خلار  ا تصاني  كاير  لكمير    الم اصي  
وت دل إصاب  األنلا  ال ااتي  بال يروس    خالل الاروت  و ال دوش الته 

ل ااي تلااها ال شراي  و غيرها كما ساق الذكر, و ظهري الدراساي  ت فيروس ا
و    لهر فيروساي ال ااي الته نرست فيروس  RNAي توي غالاًا على اما 

ويمك  ال صول على هذا ال يروس    عصير ال ااي  TMV و اي  الدخات 
ي يطذ غطاو  روتي ه لذ سيمتري   RNAالمصاب ولكلذ عصوي وي توي على 

و  ص ر  وهه بةم خضراو فات    ( المو اي )الزوني , ويلاب  الهر التار ش 
 .على األوراق ال ضراو

 Animal Virusesفيروسات الحيوان 
وهه تلاب عدن    األ راي ال يروسي  فه اإلنلات  م  األن لونزا 
وال صا  ولل  األط ال وغيرها, وفه ال يوات ال مى الةالعي  وجدري الاةر 

 .وخالفذ
 RNAعلى ساي  الممال كروي ي توي  Influenzaوفيروس اإلن لونزا 

لذ ن س  envelope اط بغالف  روتي ه  و سيمتري  الزوني  و غلف بغالف  
وهو يلاب سيول  فه الموان الم اطي  الماط   لتاويف . تركيب غشاو خلي  العاة 



األنف ويماا عملياي التممي  الغذاةه لل اليا المصاب , وال يروس لذ ص اي 
ك ذ ي دل تغيراي اةنتاي   ي يتكوت لذ  جلاي  ضان  فه ني المصاب, ول

 لتمر  فه امضذ ال ووي وبذل  يأخذ  لكاًة عديد , تلاعده على تكرار اإلصاب  
 . ر   خرى و د ي تشر بصور  وباةي 

 Bacteriophagesفيروسات البكتريا 
وهه كما ساق الذكر ال يروساي الته تهاجم الاكتريا, وت توي على 

DNA  و RNA  كعا  فه   طة  الر س )كا  والغطاو الاروتي ه لذ سيمتري   ر 
والشك  المورفولوجه  ميز  ر س  ضلم  داخلذ ال ا ا ( والزوني  فه الذي 

ال ووي و ي  خيطه يلاعده فه اةلتصاق بلطا ال لي  الاكتيري  وهو  ذل  يشاذ 
 :, وعمو ًا يوجد نوعي     هذه ال اجايTadpole  و  نيا  
 :Virulent phagesالفاجات العنيفة  -1

تلاب ت ل  ال اليا الاكتيري  الته تصياها بمع ى  نها تزي  تعكير وهه 
خالي     ال مو على المزارا  Plaquesالمزارا الاكتيري  اللاةل , وتكوت بةم ل اف  

 .الصلا 
 :Temperate phagesالفاجات المعتدلة  -7

وهه ة تؤني عان  إلى ت ل  ال لي  الاكتيري  ولك  ي د ج اما ال وا  
كر وسوي ال لي , وتكتلب ال لي  فه هذه ال ال  ص اي وراثي  جديد   لل ال  م

راجع  لل ال الذي  د ي  ص  ويلل  ت ت ظروف  عي   سلوك ال ال الع يف 
Virulent phage. 

 يروسات في مجال اإلنتاج الزراعياألهمية التطبيقية للف
تال ال ااته تلعب ال يروساي نورًا ها ًا فه  اال اإلنتال الزراعه سواو اإلن

 و ال يوانه, ايث تلاب   راضًا عديد  لم اصي  ال اوب و  اصي  ال ضر 
وال اكه , كما تلاب   راضًا   تل   للم اصي  الزيتي  والم اصي  اللكري , 

 .باإلضاف  إلى   راي ال يواناي والدواج 
وتلاب األ راي ال يروسي  ان  اضًا كايرًا فه إنتاجي  الم اصي  ال ااتي  

, الب ص ف %51لم تل  , و د يص   عدل هذا اةن  اي إلى  كمر    ا
ال ااي ونوا ال يروس وظروف انتشار المري و دى إتااا نالاي   كم للو اي     

كما تلاب  وبئ  كما ادل  ؤخرًا فه انتشار وباو . انتشار المري و ةاو تذ
 ا ع  طرق انتشار وسيةتصر ال ديث ه. ان لونزا الطيور فه كمير     لدات العالم

 .األ راي ال يروسي  ال ااتي , وكي ي   كاف تها



 الفيروسية في المحاصيل النباتيةطرق انتشار األمراض 
يعتار الادار اللليولو ي ل اليا األنلا  ال ااتي  ااة   وي يم م نخول 

إة  ت ادول  ي جروت  و خدوش على  سطا . ال يروساي إلى ناخ  ال ااي
تي  يعطه ال رص  لدخول ال يروس ناخ  ال لي  ايث يتكاثر فه األعضاو ال اا

ويمك   ت ي تة  ال يروس    ال ااي . الاروتوبال ي ال ه ويلاب اإلصاب  بالمري
- :المصاب إلى ال ااي اللليم بعد  طرق   تل   كما يتضا فيما يله

- :االنتقال الميكانيكي -1
ال ااتاي اللليم  نتيا  ادول  د ي تة  ال يروس    ال ااتاي المصاب  إلى 

جروت  و ثةوب  و خدوش تلااها العملياي الزراعي  الم تل    م  العزيق والشت  
والتةليم و رور العمال  ي  ال ااتاي, وع د ا يلول العصير ال اتج    ال اليا 
الماروا  المصاب   يدي العمال و البلهم واألنواي الملت د   ت ة  هذه الوساة  

إلى ال ااتاي اللليم  عار ال دوش والاروت واألنلا  التال   الته ت شأ ال يروس 
 .   اةاتكاك و ال ل  العمال واست داي األنواي الملوث 

- :االنتقال عن طريق التربة -7
ع د نمو الاذور  د تتمزق بعا الشعيراي الاذري , وبذل  تلما  دخول 

وساي إلى الاذور  يضًا  ث او كما  د تدخ  ال ير . ال يروساي    الترب  إليها
و ما هو جدير بالذكر  د ت ت ظ . إصا تها بال طرياي والكاة اي الد ية  األخرى 

 .ال يروساي ب يويتها لمد  طويل  بالترب   د تص  إلى عد  س واي
- :االنتقال عن طريق البذور -1

  د ت تة  بعا ال يروساي ال ااتي  ع  طريق الاذور, ولو  ت نلا  انتةال
ال يروساي ع  طريق الاذور        طرق اةنتةال األخرى, وتة  نلا  اةنتةال 

 .فه الاذور كا ل  ال ضج ع  الاذور الغض   و ال ضراو
- :االنتقال عن طريق التكاثر الخضري  -1

 د ي تة  ال يروس  ث او تكاثر ال ااتاي المصاب  تكاثرًا خضريًا, وت تشر 
و د يتلاب تطعيم . اا  أل راي الاطاطس ال يروسي  هذه الطرية  ال يروساي المل

نااتاي سليم  بأجزاو    نااتاي ت م  ال يروس إلى انتةال ال يروس إلى ال ااتاي 
 .اللليم 



- :االنتقال بواسطة النباتات المتطفلة -5
 د تاد ال يروساي طريةها    ال ااي المصاب إلى ال ااي اللليم    

 .المتط ل  الته توصلهما بعضهما  اعاخالل  نلا  بعا ال ااتاي 
- :االنتقال بواسطة الحشرات -1

تعتار ال شراي     هم طرق انتةال ال يروساي    ال ااتاي المصاب  إلى 
و د يتم اةنتةال عار ال شراي بطرية   يكانيكي  سريع ,  و يتم . ال ااتاي اللليم 

تعرف ب تر  ال ضان ,  اةنتةال بعد فتر     نخول ال يروس إلى جلم ال شر 
وتعرف هذه الطرية  ةنتةال ال يروس بالطرية  الايولوجي  لاةاو ال يروس فتر  ناخ  

 .جلم ال شر   ا  انتةالذ إلصاب  نااي سليم
- :االنتقال بوساطة النيماتودا -2

 د تلعب ال يماتونا الموجون  فه الترب  الزراعي  نورًا ها ًا فه انتةال العديد 
 .وساي    الترب  إلى ال ااتاي   ال ير 

 مكافحة األمراض الفيروسية للمحاصيل النباتية
Control of plant virus diseases 

يمك  الت كم فه  عدل انتشار األ راي ال يروسي  للم اصي  ال ااتي  إ ا 
ع  طريق و اي  ال ااي    اإلصاب ,  ي  خذ اةاتياطاي الال    لتا ب اإلصاب  

وهه الطرية  األيلر واألسلم, وإ ا بالمةاو   الماالر  ع  طريق عالل    الاداي , 
ال ااي المصاب    خالل الةضاو على ال يروساي المرضي  الته  صا تذ فعاًل 

 .وهه طرية  صعا  وليلت  ضمون  ال تاةج    ال ااي  العملي  والتطايةي 
 :طرق وقاية النبات من اإلصابة باألمراض الفيروسية: أوالا 

 :استعمال تقاوي خالية من الفيروس -1
ياب است داي تةاوي خالي     ال يروس لتا ب انتشار المري, 
وخصوصًا فه اال  ال ااتاي الته تتكاثر خضريًا  م  الاطاطس والموي وكمير    

 .نااتاي الزي   وال اكه 
 :إزالة مصدر اإلصابة -7

تشك  خطور  على  ياب إ ال  ال ااتاي المصاب  فورًا    ال ة  ألنها
ال ااتاي اللليم  المااور  لها, وكذل  ياب إ ال  ال شاةش الته ربما تكوت  صدرًا 

 .إلصاب  ال ااتاي اللليم  بال يروس



 :العزل -1
تلت دي هذه الطرية  فه اال  ااتمال انتةال ال يروس    ص ف    

رب    اةول ال ااتاي إلى ص ف آخر, فمماًل ي صا بعدي  راع  ال اصوليا بالة
الاالنيولس ألت األخير يعتار  صدرًا ةنتةال ال يروس إلى ال اصوليا ع  طريق 

وتةدر  لاف  العزل  ي  ص ف نااي وآخر ب واله  اة   تر على األ   . ال شراي
 .وكلما  اني  لاف  العزل كات  فض 

 :تجنب العدوى من التربة -1
   راعي   وبوو  ياب تا ب  راع  نااتاي  ا ل  لإلصاب  فه ترب

وترك الترب  الموبوو  . بال يروساي المرضي  المت صص  فه إصاب  هذه ال ااتاي
نوت  راع  العواة  الم اسا  ل تر  كافي ,  ما يلاعد على الت ل     ال يروس 

و   الادير بالذكر  ت تطهير الترب  بالا ار يعةمها    ال يروساي, . الموجون  ها
صاني  ت ت ظروف ال ة , ولك ها تلت دي   اات فه ولك ها طرية  غير ا ت

 .الصوب الزراعي 
 :مقاومة الحشرات الناقلة للفيروس -5

نالرًا ألت ال شراي     هم وساة  انتةال ال يروساي    ال ااتاي المصاب  
إلى ال ااتاي اللليم , فإت إبان  ال شراي ال ا ل  لل يروساي يعتار     ناا الطرق 

 .شار األ راي ال يروسي للو اي     انت
 :منع فرص انتقال الفيروس عن طريق العمال -1

يراعى تطهير  ياني العمال واألنواي الملت د   لم م انتةال ال يروس 
 . ث او عملياي تةليم ال ااتاي  و تةطيم الدرناي  ا   راعتها

 :زراعة أصناف نباتية أكثر مناعة ومقاومة للفيروس -2
للو اي     انتشار األ راي ال يروسي  است داي    الوساة  ال اج   

 . ص اف نااتي    يع   و  ةاو   لإلصاب  بال يروساي
 :طرق المقاومة المباشرة لألمراض الفيروسية: ثانياا 

المةصون بالمةاو   الماالر  عالل ال ااي المصاب بالةضاو على 
 م  ( ي35oاواله )ويتم  ل  إ ا باست داي ال رار  . ال يروساي الملاا  للمري

 عا ل  عة   صب اللكر ونرناي الاطاطس, و د  ني هذه المعا ل  إلى ناات 
 .نلاه فه الةضاو على بعا ال يروساي المرضي 

كما تلت دي الموان الكيماوي  المطهر  للت ل     ال يروساي الته  د 
و   تعلق باللطا ال ارجه للاذر  و   الادير بالذكر  ت ااتماةي ناات المةا



الماالر  للةضاو على ال يروساي المرضي  بعد إصا تها لل ااي  ا الت   دون , 
لذل  ي ض  اةعتمان على طرق الو اي     ادول اإلصاب   صاًل واست داي  ذور 

 .ونااتاي خالي     ال يروس  و  ةاو   لذ
 



 ملخصال
 الفيروسات  

 :للفيروسات العامة الصفات
 كيماوى  تركيب و اي خلوى  تركيب لها يسل ايذ  جلاي هى ال يروساي

 وصغير  (RNA  و DNA) نواه  ب ما ي اط  روتي ى غطاو ع  عااره بليا
 عالى ت ص   اي  اجااري و تط الي األلكترونى بالماهر اة ترى  ة ب يث ال ام

 .نياذ    و لك  الى وال يطه والعصوى  الكروى  الشك     ال يروساي  لكال وتتراوت
 :وسالفير  تركيب

 تترتب وهى بالكابلو يراي تعرف   اةيذ واداي    الاروتي ى الغطاو يتكوت 
  ركاذ  و (   لت ) الزونيذ  و  كعاذ تكوت  فةد ال يروس نوا الب ت تلف بليمتري 

 .(بكتيريوفال) الاكتريا فيروساي فى كما ( الزوني+  كعا  ى)
 :الفيروسية المكونات وظيفة

 والت ص  ال واه  اما اماي  ع  الملئول هو ال يروسى الاروتي  يعتار
  فيروسي جزيئاي وتكوي   صاباإل أادالب   ال وا  اما يةوي اي  فى  صاباإل فى

 .الغري لهذا وتوجيهها العاة  خلي  فى الت كم على اعتمانا  جديد
 :الفيروسية اإلصابة ميكانيكية

 ف ى اكترياوال وال يوات و ال ااي فيروساي  ي   صاباإل  يكانيكي  تتااي 
 تدخ  ال يوات فيروساي فأت الاروت طريق ع   ال ااتي  ال لي فيروساي تدخ  اي 
   ال وا  اما ل ة   خاص  يكانيكي  فتمتل  الاكتريا فيروساي   ا لتهاياإل طريق ع 

 ال ااي ب يروساي  صاباإل  عراي وتتااي   الاكتيري  ال لي ناخ   ها ال اص
 ( األن لونزا فيروس  م  نلاتاإل بعضها صيبي تا يمك  خير ألوا ) وال يوات
   ها ت ررها ع د الاكتريا خلي  ت ل  تلاب  ت يمك  بالكتريوفال تعرف الته والاكتريا

 (. عتدل  فاجاي )  ت ل  نوت  كتيري الا العاة  خلي  على ت افظ  و  (ع ي ذ فاجاي)
- :الزراعية المحاصيل في الفيروسية األمراض انتشار طرق 

 طريق ع  الميكانيكه اةنتةال فم ها بال يروساي ال ااتاي إصاب  طرق  نتتعد
 .ال يماتونا ال شراي, المتط ل , ال ااتاي ال ضري, التكاثر الاذور, الترب ,



- :النباتية الفيروسية األمراض مكافحة
    بالو اي  تتعلق األولى ال ااتي  ال يروسي  اإلصاب  لمكاف   طريةتي  ه اك

 تمم  الته ال ااتاي إ ال  ال يروس,    خالي  تةاوي  استعمال خالل    اإلصاب 
 ةنتةال  صدراً  تمم  الته ال ااتاي    بالةرب الزراع  تا ب لإلصاب ,  صدراً 

   م لل يروس, ال ا ل  ال شراي  ةاو   الترب ,    العدوى  تا ب ,(العزل) ال يروس
 و ةاو     اع   كمر نااتي  ص اف   راع  العمال, طريق ع  ال يروس انتةال فرص

 بالةضاو المصاب ال ااي بعالل الماالر  المةاو   فهه الماني  الطرية    ا لل يروس,
 المطهر  الكيماوي  الموان  و ال رار  باست داي إ ا للمري الملاب ال يروس على

 طرق  ناات ااتماةي  ت ايث الو اي  طرق  على اةعتمان ي ض  فإنذ وعمو اً 
 .  دون   ا الت الماالر  او  المة

 
 أسئلة

  ا هه ال صاة  العا   المميز  لل يروساي؟ -1

 و ا هه وظي   ك   كوت؟ –و م يتكوت  Virion ا هو ال يريوت  -2

 ا المةصون بالتركيب الا اةه لازيئاي ال يروس؟ الرت نالم الا او  -3
 الليمتري الم تل  ؟

 .ا كر بإياا   راا  تكاثر ال يروس -4

  اة تصاني  أل راي ال ااي ال يروسي , تكلم ع  الطرق نا ش األهمي -5
 .الم تل   للعدوى 

 Virulent phages( الضاري )ا كر ال رق  ي  ال اجاي الع ي    -6
 .Temperate phagesوال اجاي المعتدل  

ا كر طرق الو اي  والمةاو   الماالر  لو راي ال يروسي  فه الم اصي   -7
 .ال ااتي 



 الطحالب
Algae  

ط الةةب هةةه كاة ةةاي   اةة  للمةةاو ايةةةث تكمةةر فةةه األوسةةاط الماةيةة   مةةة  ال
الميةةةاه العذبةةة  والا ةةةار والا يةةةراي والملةةةت ةعاي والاةةةرك وكةةةذل  علةةةى سةةةطا التربةةة  
الرطا  والص ور المال ل  للمياه وجذوا األلاار و هم  ا يميز هذه الماموع     

  ثانه  كليد الكربةوت والمةاو الكاة اي الد ية   نها  اتي  التغذي  ايث تلتطيم ت وي
إلى  ان  عضوي  فه وجون الضوو    خالل عملي  التممي  الضوةه وفةةًا للمعانلة  

 : اآلتي 
(CH2O) + O2 + H2O  <---- CO2+2 H2O 

وتكتلب الط الب هذه الةدر  نالرًا ةاتواو خالياها على صاغاي ضوةي   همها 
   عملياي التممي  الضوةه % 51اله الكلوروفي  والكاروتي  ويةدر العلماو  ت او 

وت تلف  اااي الط الب . الته تتم على وجذ الكره األرضي  تةوي  ها الط الب
 ختالفًا كايرًا فم ها  ا هو وايد ال لي  ب يث ة يزيد اامذ ع  بضم  يكرو تراي 

األلكال المورفولوجي  ( 12)و  ها  ا يص  طولذ لعد    داي ويوضا لك  
 .لوي لاعا  نواا الط البوالتركيب ال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 فولوجية والتركيب الخلوي لبعض أنواع الطحالبور األشكال الم(: 17)شكل 



و   نااي  التكةاثر تتكةاثر الط الةب خضةريًا وةج لةيًاًن وج لةيًا و ت كانةت 
الط الةب ت صةة  علةةى ااتياجاتهةةا الكربونيةة   ةة  ثةةانه  كلةةيد الكربةةوت الاةةوي فأنهةةا 

 تروجي     األ ونيا  و ال تراي باإلضاف  إلى  ت بعضها  انر على ت ص  على ال
تمايةةةةةةةت   وي الهةةةةةةةواو الاةةةةةةةوي وهةةةةةةةه  ةةةةةةةا تعةةةةةةةرف بالط الةةةةةةةب ال ضةةةةةةةراو المزر ةةةةةةة  

كمةةةا ت تةةةال الط الةةةب  يضةةةًا لل لةةة ور والكاريةةةت باإلضةةةاف  لكميةةةاي ( اللةةةيانوبكتريا)
 .لمولادنيمضئيل     الصونيوي والاوتاسيوي والكالليوي وال ديد والكوبلت وا

وتةلةةم الط الةةب إلةةى طواةةةف   ةةاو علةةى  اموعةة   ةة  العوا ةة   مةة  ااتةةواو 
خالياها علةى نةوا   داةية   و اةيةية , نةوا الصةاغ  الضةوةي , تركيةب الاةدار ال لةوي, 
ال رك , طايع  المةوان الم زنة , طةرق التكةاثر وتشةتم  هةذه الطواةةف علةى الط الةب 

, الط الب ال ضراو, الط الب (وهه  داةي  ال وا  ) و الليانوبكتريا  ال ضراو المزر  
الصةةةةة راو, الط الةةةةةب الذهايةةةةة , الط الةةةةةب ال مةةةةةراو, الط الةةةةةب الا يةةةةة , الةةةةةدياتو اي, 

 نوارًا ها      ال ااي  اة تصاني  وتلعب الط الب ( وهه اةيةي  ال وا  )األيوجلي اي 
- :والايئي   والته يمك  إياا ها فه ال ةاط اآلتي 

 :انب المفيدةالجو : أوالا 
تلت دي بعا  نواا الط الب كغذاو فه العديد    نول ج وب لرق  سيا  م   -1

بعةةةا  نةةةواا الط الةةةب ال مةةةراو والا يةةة  نالةةةرًا ةاتواةهةةةا علةةةى نلةةةب جيةةةد   ةةة  
 . اللكرياي العديد 

يعتاةةةر نمةةةو الط الةةةب سةةةريعًا فةةةه الم يطةةةاي والا ةةةار واألنهةةةار  صةةةدرًا غةةةذاةيًا  -2
 . و الا ري  األخرى  ساسيًا لوسماك واألايا

 .نمو الط الب على سطا الترب  يزيد      توي المان  العضوي   ها -3

الط الب ال ضةراو المزر ة  تتضةم   نواعةًا عديةد   ةانر  علةى تمايةت ال تةروجي   -4
الاةةةوي فةةةه التربةةة   مةةةا يزيةةةد  ةةة    تواهةةةا ال تروجي ةةةه ولهةةةذه الط الةةةب  هميةةة  

ا يزيد    الم صول  ةم تةلية  خاص  فه  زارا األر  ايث تلت دي كلةات  م
 .  عدةي التلميد ال تروجي ه

 . تلت دي الط الب الته تل الها الا ار كلمان بعد غللها    األ الت -5

تلةةت دي العديةةد  ةة  المةةوان الملةةت رج   ةة  الط الةةب فةةه كميةةر  ةة  الصةة اعاي  -6
 :الم يد   م 

اليةةةةون الةةةةذي يلةةةةت رل  ةةةة  بعةةةةا  نةةةةواا الط الةةةةب الا يةةةة   مةةةة  ط لةةةةب  -  
Laminaria. 



التةابم للط الةب  Gellidiumآجار الذي يلةت رل  ة  ط لةب -اآلجار -ب 
 .ال مراو, ويلت دي فه المزارا الميكروبي  والص اعاي الغذاةي 

الترسيااي اللليكاتي  المت ل   عة   ةوي الةدياتو اي والتةه تلةت دي فةه  -ل 
صةةةة اع   رلةةةة اي الميةةةةاه, وكمةةةةوان عا لةةةة  لل ةةةةرار  المرت عةةةة  فةةةةه  فةةةةرات 

 .ص اع   لوات الص  ر المعانت, و 
 : الجوانب الضارة: ثانياا 

نمو الط الب فه خزاناي المياه تلاب تغيرًا فه لوت وطعم وراة   هةذه الميةاه  -1
 . ما ياعلها غير  رغوب  لالست داي اآلن ه

نمةةو الط الةةب ال ضةةراو بغةةزار  فةةه  ةةزارا األر  يكةةوت  ةةا يعةةرف بةةالريم الغيةةر  -2
 . رغوب فيذ

لماةي  ت ر  سمو ًا  د ت زت ناخ   جلاي األسماك  ما بعا  نواا الط الب ا -3
 .يصيب اإلنلات الذي يتغذي عليها بأ راي التلمم

 البروتوزوا
Protozoa 

 Eucoryoticالاروتةةةةو وا عاةةةةار  عةةةة   ايةةةةاو ن يةةةةة  ايوانيةةةة  اةيةيةةةة  ال ةةةةوا  
وايةةد  ال ليةة   ت ركةة  لةةيس لهةةا جةةدار خلةةوي و ةةد تتامةةم ال اليةةا  كونةة   لةةتعمراي 

اسع  اةنتشار خاص  فه األراضه الرطا  والم توي  على  وان عضوي  كما وهه و 
وهةةه . توجةةد فةةه الا ةةار والم يطةةاي والاةةرك والملةةت ةعاي وكةةذل    عةةاو ال يوانةةاي

تأخذ  لكاًة  تعدن  وتتغذي باةنتشار الغشةاةه  و بإلتهةاي الكاة ةاي ال ية  األصةغر 
وتتكاثر الاروتو وا . لإلنلات وال يوات كالاكتريا و  ها  ا هو  تط   ويلاب   راضاً 

بعد  طرق   ها اإلنةلاي الم اةه الاليا والت وص  بةأت ت ةيا ال لية  ن لةها باةدار 
سةةمي  ت ةةت الالةةروف اللةةيئ  ثةةم ت ةلةةم ال ةةوا   عطيةة  عديةةد  ةة  ال اليةةا  ةةم ت لةة  
الالةةروف   ةةا التكةةاثر الا لةةه فإنةةذ ة يكةةوت لةةاةعًا كمةةا هةةو ال ةةال فةةه الطريةتةةةات 

وله والماني  وهو يتضم  اند ال المان  ال ووي  ل ليتي  والته ت ةلم  كون  خاليا األ
وتةلةةةم هةةةذه الماموعةةة  اسةةةت انًا إلةةةى عا ةةة  ال ركةةة  ال شةةةيط  إلةةةى الطواةةةةف . جديةةةد 

Classes   اآلتي: 
 واي األ ةةداي الكا بةةة  وهةةةه تكةةةوت ا تةةةداناي  روتوبال  يةةة  كوسةةةيل  لل ركةةة   -1

 . ب  و    لهر   ملتها األ يااوالته تعرف باأل داي الكا
 . الهد ياي وهه تت رك باألهداب المو ع  على ال لي  كلها  و جزو   ها -2



 Trypanasomeاللةةةةةوطياي وهةةةةةه تت ةةةةةرك بلةةةةةوط وااةةةةةد  و  كمةةةةةر  مةةةةة   -3
 .الملاا  لمري ال وي فه اإلنلات

الارثو يةةةاي وهةةةه غيةةةر  ت ركةةة  غالاةةةًا و تط لةةة  إجااريةةةًا  مةةة  بال  ونيةةةوي  -1
وتةةةةرتاا  هميةةةة  الاروتةةةةو وا عمو ةةةةًا  Plasmodium malariaالمالريةةةةا 

بكونهةةا  ةة  األعةةداو الطايعيةة  للاكتريةةا ايةةث يمك هةةا التهةةاي األنةةواا الم يةةد  
  هةا بالتربة   مةا يةؤثر علةى انتشةار هةذه األنةواا كمةا  ت  ة  الاروتةو وا  ةةا 
يتط ةةةة   لةةةةااًا   راضةةةةًا لوسةةةةماك  و اإلنلةةةةات  مةةةة  المالريةةةةا والدوسةةةة تاريا 

لةةةةةك  وتركيةةةةةب خليةةةةة  األ ياةةةةةا وتكاثرهةةةةةا ( 13) ايايةةةةة  ويوضةةةةةا لةةةةةك  األ
 .باةنةلاي الم اةه الاليا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وتكاثرها باالنقسام ( أ)شكل وتركيب خلية األميبا (: 11)شكل 
( ب)الثنائي البسيط 

 

(ب)  

(   )  



 ملخصال
 البروتوزوا  -الطحالب 

والا يراي الط الب هى كاة اي   اذ للماو ايث تكمر فى الا ار 
على الةياي بعملي  التممي  الضوةى نالرا ةاتواو   والارك وهى  انر  والملت ةعاي

وتتااي   لكال  التى     همها صاغ   الكلوروفي   خالياها على الصاغاي الضوةي
  عديد  صغيره ال ام الى الط الب ال يطي  و اااي الط الب    وايد  ال لي

ج ليا وتةلم لعديد    , ا داي وهى تتكاثر ةج لياال اليا والتى يص  طولها لعد  
وعوا    خرى وعمو ا فأت للط الب  هميذ   الطواةف الب نوا الصاغاي الضوةي

ا ا الاروتو وا فهى  اياو ن يةذ ايوانيذ   والايئي   تصانياة  كايره    ال ااي
ويمم  وايد  ال ليذ ليس لها جدار خلوى  ت ركذ   Eucaryotes   اةيةي  ال وا 

العا   األخير األساسى فى تةليم الاروتو وا الى طواةف  م   واي األ داي 
 ا   الارثو ياي وتتكاثر الاروتو وا ةج ليا,اللوطياي  ,الهد ياي,الكا بذ 

 و الت وص  وترجم  همي  الاروتو وا الى  نها يمك   ت  باةنةلاي الم اةى الاليا
  ها  م  الاكتريا وبالتالى فهى تؤثر فى  ااما تتغذى بالتهاي الكاة اي األصغر

 راضا لوسماك  كما  ت بعضها يلاب   بالترب  الم يد   نتشار األنواا الاكتيري
 . نلات  م  المالريا والدوس تاريا األ يايإللو 
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 الباب الثانى
 ميكروبيولوجيا األراضي
Soil Microbiology 

تعرف الترب  بأنها تل  الطاة     سطا األري الته تكونت ب ع  عوا   
التعري  والعوا   الايولوجي , وهه ت تلف ع  الطاة  الص ري  العمية , فه كونها 

وي تلف . وسطًا صال ًا ل مو ال ااي و ورنًا يعتمد عليذ اإلنلات فه إ دانه بالغذاو
اختالف  ان  األص  الته تكونت   ها, والمو م, تركيب الترب  وخصاةصها ب

 .والالروف الايئي 
 مكونات التربة

 Mineral componentالجزء المعدني  -1
وهو الازو ال اتج    عملي  تعري  الص ور على ا تدان الل ي  ويمم  

( الطي )خليطًا    ال ايااي المعدني  المتامع  والم تل   اامًا    اايااي ن ية  
ويةم  ي هما الللت والر   ال اعم وال ش    ا    ( ال صى)يااي كاير  إلى اا

ال ااي  الكيماوي  فتتكوت اايااي الازو المعدنه  ساسًا    سليكاي األلو  يوي 
 .وال ديد  م  عانت  خرى بكمياي  ليل 

 Organic componentالجزء العضوي  -7
تص  للترب  سواو فه  وهو يتكوت     صانر المان  العضوي  الم تل   الته

صور    ل اي نااتي   و ايواني   و  سمد  عضوي   و    كاة اي الترب  و  ل اتها 
الذي يعتار  Humusوهه كلها تتعري للت ل  الميكروبه  كون   ا يعرف بالدوبال 
 .  زنًا رةيليًا للع اصر الغذاةي  لواياو الد ية  المتوط   بالترب 

 Soil waterمياه التربة  -1
وهو يمو ال راغاي الاي ي  ل ايااي الترب    لب تت اسب عكليًا  م نلب 
الهواو األرضه والماو لذ  همي  كاير  ايث يذيب كمير    الموان غير العضوي  
والعضوي  فياعلها  يلر  لذا يطلق عليذ  يضًا   لول الترب  وعمو ًا تعتار نلا  

 . شاط الميكروبه ونمو ال اايفه الترب  هه ال لا  األ م  لل% 61رطوب  
 Soil airالهواء األرضي  -1

وهو يتكوت  ساسًا    الهواو الاوي ولك  اختلف تركياذ ب ع  ال شاط 
الميكروبه ب يث ي توي بص   رةيلي  على ال يتروجي  الغا ي, واألكلاي  وثانه 

ويشغ    كليد الكربوت ونلب ضئيل     األ ونيا والميمات وبعا الموان المتطاير 



الهواو األرضه ال راغاي الاي ي  ال الي     الماو و يان  نلا  الرطوب  بالترب  تؤني 
 .لليان  الالروف الالهواةي   ما يضر بال شاط الايولوجه الم يد بالترب 

 Soil Microorganismsالكائنات الدقيقة بالتربة  -5
رها الم يد  المتممل  تكتلب الكاة اي الد ية  بالترب   همي  كاير  لتعدن  نوا

فه تيلير الع اصر الغذاةي  وإفرا  الموان المشاع  لل مو وتكوت الدوبال وت تلف 
 نواا و عدان هذه الكاة اي    ترب  ألخرى الب تركيب الترب  والعمق ونرجاي 
ال رار , والرطوب  والتهوي  وال موض  و  تواها    المان  العضوي  ونوا ال ااي 

 نواا الكاة اي الد ية  بالترب  ولك  تعتار الاكتريا  كمر الكاة اي ال ا ه وتتعدن 
إلى  5 11الد ية  توط ًا بالترب  كمًا ونوعًا ويص   عدانها فه الترب  ال صا  إلى 

يااي الصغير  وعمو ًا تتركز الاكتريا فه الغشاو الماةه الم يا بال ا. جم/ 9 11
ونالرًا ألت  عالم الاكتريا ( الريزوس ير)وكذل  فه   طة  جذور ال ااتاي ال ا ي  

هواةي     ايث ااتياجاتها األكلاي ي  فإنها تزنان نلاتها فه الطاة  اللط ي     
الترب  وتة  كلما تعمة ا ويشترك  عها فه هذه ال اصي  ال طرياي ألنها هواةي  

 ل طرياي إلى وتص   عدان ا. اتمي 
جم ترب  وتوجد فه صور  هي اي  و جراثيم ولك ها تلون فه األري / 5 11

ال ا ضي  وتلعب ال طرياي نورًا ها ًا فه ت لي  الموان العضوي  المعةد  الموجون  
بالم ل اي وكذل  فه تاميم اايااي الترب   ما ي ل       او الترب  وتهويتها 

 مري لل ااي والاعا اآلخر يتكاف  تعاونيًا  وبعا  نواا فطرياي الترب  يكوت 
 م جذور كمير    ال ااتاي ال ولي   و األلاار  كونًا  ا يعرف بالميكوريزا 

mycorrhizas   ا الط الب فإنها     انتشارًا بالترب   ةارن  بالاكتريا وال طرياي  
طاة  اللط ي  نالرًا ألنها ت تال لرطوب  عالي  وإ ا وجدي فإنها تتركز  يضًا فه ال

ايث  نها كاة اي  ممل  للضوو وهه إ ا وايد  ال لي   و تكوت خيوط وتص  
وتص  ال يروساي بأنواعها سواو فيروساي ال ااي  و . جم ترب /411 عدانها إلى 

ال يوات  و الاكتريا للترب   م إضاف  الم ل اي ال ااتي  وال يواني  وفه اي  تلاب 
( الاكتريوفال)عديد  لل ااتاي فإت فيروساي الاكتريا ال يروساي ال ااتي    راضا 

تت كم فه انتشار بعا  نواا الاكتريا الم يد  بالترب     خالل ت ليلها ل اليا هذه 
األنواا   ا الاروتو وا فت تشر بالطاة  اللط ي     الترب  ايث تص   عدانها إلى 

إ ا على الموان  جم ترب  ولك ها تزنان فه األراضه الغد   وهه تتغذى/311
العضوي   و التهاي الكاة اي الد ية  األخرى  م  الاكتريا وال طرياي  ما ياعلها 



 يضًا    العوا   المؤثر  فه انتشار الاكتريا بالترب  خاص  و نها تتلم بةدرتها على 
 .الت وص  والاةاو فه الترب  و ةاو   الالروف غير الم اسا  لعد  س واي

 قة في تحوالت العناصر الغذائيةدور الكائنات الدقي
تلعب الكاة اي الد ية  بالترب  نورا ها ا فه ت وي  الموان العضوي  المعةد  
إلى  ركااي  عدني  بليط  صال   ةست ان  ال ااي ويطلق على هذه العملي  

وباةضاف  لهذا الدور األساسه فإت الكاة اي الد ية   Mineralizationالمعدن  
ور المعدني  للع اصر الم تل   ويدخ   ل  كلذ ضم   ا يعرف تت اع   م الص

 ت وةي  و نوراي الع اصر كما فه نوراي الكربوت, ال تروجي  وال وس ور 
 .والكاريت وهه الته تؤثر تأثيرًا  االرًا على نمو وإنتاجي  ال ااي ال ا ه فه الترب 

 
 Carbon Cycleدورة الكربون 

الاالغ  األهمي  لواياو بص   عا  , ألنذ يعتار الكربوت  اد الع اصر 
 ساس   او ال لي , وت توي األنلا  ال ااتي  وال اليا الميكروبي  على نلا  عالي  

   و نها الااف ت ص  عليها    ثانه  كليد % 51-41   الكربوت تمم  
   اام الغا اي فه % 1013الموجون فه الاو والذي يشك  نلا   CO2الكربوت 

 .جو األري
فه الموان العضوي  ال ااتي   CO2و ام  نور  الكربوت تتل   فه تمايت 

فاعملي  . والميكروبي     خالل عملي  التممي  الضوةه ثم انطال ذ ثاني  إلى الاو
التممي  الضوةه الته تةوي  ها ال ااتاي والط الب يت ول ثانه  كليد الكربوت 

 :معانل  اآلتي إلى كربوت عضوي كما فه ال( الالعضوي )الاوي 
 

CO2 + H2O 
ل ي لوروف ك

ء ضو
  (HCHO) + O2 ↑ 

 
غير  اته )ثم ي تة  هذا الكربوت الممات فه ال ااي إلى ال يوات بالتغذي  

الاوي  االر  كما ي ع  ال ااي, وع د  CO2ةنذ ة يلتطيم اةست ان     ( التغذي 
واني  والميكروبي , يصاا    غير إلى الصور  العضوي  ال ااتي  وال ي CO2ت ول 

ولكه تتمك  ال ااتاي    . الممك  لل ااتاي  ت تلتعملذ فه   او خاليا نااتي  جديد 
. CO2  ل , ة د  ت يت ول الكربوت العضوي إلى الصور  الغا ي  األولى  ي 

 .اةتااهاي الم تل   لدور  الكربوت فه الطايع ( 14)ويل   لك  
  



 

 
 ة الكربون في الطبيعةدور (: 11)شكل 

 

 :تحلل المواد العضوية الكربونية بالتربة
تت ل  الموان العضوي  فه الترب   واسط  الميكروباي لل صول على 
الطا   وةست دا ها فه   او  جلا ها, والموان العضوي  الكربوني  الموجون  فه 

ل  كاللكرياي الاةايا ت تلف كميرًا فه سرع  ت للها فم ها الموان اللريع  الت 
الاليط  يليها, اللكرياي المعةد  كال شا واللليلو  والهميلليولو  ثم الموان الاطيئ  

 .الت ل  كاللا ي  والشموا والرات ااي
, H2Oوالموان الكربوهيدراتي  تت ل  فه الترب  بأكلدتها  كلد  كا ل  إلى 

CO2 كلد  تكوت غير ت ت الالروف الهواةي    ا ت ت الالروف الالهواةي  فإت األ
 CH4  ,H2كا ل  لتت ول إلى  اماي عضوي  وك وةي و لدهيداي وغا اي  م  

 ,CO2,  وس شير فيما يله إلى ت ل  بعا الموان الكربوني  الم تل   فه الترب. 
 Hydrolysis of Starch: تحلل النشا -1

 polymer of glucoseيتركب ال شا    واداي عديد     الالوكو  
 م بعضها  روابا جليكو يدي     ال وا  ل ا وهو يتكوت    جزةي  هما و رتاط  

واد   511-211األ يلو  واأل يلوبكتي  واألول يتركب    سالس   لتةيم     
,   ا األ يلوبكتي  فيتركب    واداي جلوكو  4-1جلوكو   ت د   روابا  ل ا 

ريم تأخذ الروابا الوضم  يضًا ولك ها  ت رع  وع د الت  4-1 ت د  فه الوضم  ل ا 
1-6. 



 amylasesوال شا يت ل  بلرع  فه األراضه ب ع  إنزيماي األ يليز 
 و  ةهواةيًا إلى  اماي  H2O  ,CO2ال ارجي  ويكوت الت ل  هواةيًا إلى 

وك وةي وغا اي والميكروباي الم تا  إلنزيم األ يليز كمير  تتضم  ال طرياي 
 .Actinomycetesوالاكتريا والة

 Pectin decompositionتحلل البكتين  -7
يوجد الاكتي  فه الص ي   الوسطى لادر ال اليا ال ااتي  ايث يعم  
كمان  ةام   ي  ال اليا لذل  فإت ت للذ يؤني إلى ت ك  ال اليا ع  بعضها 

, Pectinasesوسرع  ت ل  الاةايا ال ااتي , ويتم الت ل  ب ع  إنزيماي الاكتي يز 
لار  إلى  ت كمير    الاكتريا الممرض  لل ااتاي  انر  على إفرا  هذه وتادر اإل

 Erwiniaاإلنزيماي  ما يؤني إلى سهول  نخولها األنلا  ال ااتي   م  بكتريا 

caratovora  كما  ت . الته تلاب  ري الع   الطري للم اصي  الدرني
أللياف كالاوي والكتات للميكروباي الم لل  للاكتي   همي  كاير  فه تعطي  نااتاي ا

ايث تعم  هذه الميكروباي على إ اب  الموان الاكتي ي  الالام  لولياف فيله  
وهو  Bacillus maceransت ككها, و    هم الميكروباي الم لل  للاكتي  

,  Clostridium pectinovorum يكروب ةهواةه اختياري و يكروبه 
Clostridium felsineum هواةي وهه  يكروباي ة. 

 Cellulose decompositionتحلل السليولوز  -1
يعتار اللليولو  المان  األساسي  الته تكوت جدر ال اليا ال ااتي  لذا يعتار 
ت للذ ال طو  األساسي  فه ت لي  األنلا  ال ااتي  اتى يمك  للموان العضوي  

  ع  واداي واللليولو  عاار . األخرى ناخ  ال اليا  ت تتعري ل ع  الميكروباي
ترتاا  م بعضها  واسط  روابا  polymer of glucoseعديد     الالوكو  

وتلتطيم بعا  Beta 1.4 glucosidic ponds 4-1جليكو يدي     ال وا  يتا 
 Cytophaga يكروباي الترب  ت لي  اللليولو    ها  يكروباي هواةي   م  

 Clostridiumهواةي   م  والاكتريا الال Actinomycetesوبعا ال طرياي والة

dissolvens وهو   ب لل رار  المتوسط  وClostridium thermocellum 
 .وهو   ب لل رار  المرت ع 

 :ويتم ت لي  اللليولو   واسط  الميكروباي على خطواي كاآلته
 جلوكو Cellobiaseسلوبيو  Cellulaseسليولو  



لالوكو  فإنذ يت ل  بالتاله  واسط  الميكروباي الهواةي  إلى وبعد تكوت ا
H2O وCO2  و  واسط  الميكروباي الالهواةي  إلى  اماي عضوي  وك وةي 

 .الخ...  (CO2 , H2 , CH4)و لدهيداي وغا اي 
 Nitrogen Cycleدورة النيتروجين 

فه     المعروف  ت ال يتروجي  يشك  ال لا  الكارى    اام الغا اي
كما  نذ اار األساس فه جزئ الاروتي  المكوت %( 7501)جو األري 

لاروتوبال ي جميم ال اليا ال ي  ويضاف ال يتروجي  للترب  على هيئ   سمد   عدني  
 و فه صور  عضوي   ممل  فه الم ل اي ال ااتي  وال يواني  واألسمد  العضوي  

 .لل يتروجي الت وةي الايولوجي  الم تل   ( 15)ويل   لك  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دورة النيتروجين في الطبيعة( 15)شكل 
 :وتشم  نور  ال يتروجي  بص   عا   نوعي     الت وةي كما يله

 :تحوالت مفيدة: أوالا 
يوجد ال يتروجي  فه المان  العضوي  فه صور   عةد  ة تلتطيم ال ااتاي 

ته ت للها إلى الصور  اةست ان    ها  ا لم تتعري ل ع   يكروباي الترب  ال
المعدني  الذاةا  وهه األ ونيا وال تراي وتلمى عملي  ت ول الموان العضوي  

وهه ت ةلم  Mineralizationال يتروجي ي  إلى الصور  المعدني  بعملي  المعدن  
 :إلى عمليتي   ساسيتي  وهما

وفيها ت ل  الموان الاروتي ي  اتى تتكوت  Ammonificationال شدر   -  
 . ونيااأل

 



ثم إلى  NO2وفيها تتأكلد األ ونيا إلى  Nitrification( نترت )التأ ي  - ب
NO3. 

 :Ammonificationعملية النشدرة  -أ
فه هذه العملي  تةوي الميكروباي الهيتروتروفي  الم لل  للاروتي اي فه 

 :الترب   ت لي  الموان الاروتي ي  المعةد  على خطواي كاآلته
 ←ث اةه الااتيداي  ←عديد الااتيداي  ← اتوت  ← روتيو   ← روتي  

 (.NH3)  ونيا  ← اماي   ي ي  
 :وتلتطيم عديد    الميكروباي الةياي بعملي  ال شدر  و  ها

 Pseudomnas , Proteusبكتيريا هواةي  غير  تارثم   -1
 Bacillus cereus , B. subtilisبكتريا هواةي   تارثم   م   -2

 Clostridium sporogenesبكتريا ةهواةي   م   -3

 Fungi and actinomycetesال طرياي واألكتي و يليتاي  -4
 Nitrification: عملية التأزت -ب

وفيها تتأكلد األ ونيا ال اتا     عملي  ال شدر   واسط   اموع     
 Nitrifying bacteriaالاكتريا األوتروتروفي  المت صص  تلمى بكتريا التأ ي 

 Nitrosomonasخطوتي  األولى يةوي  ها  يكروب  وتتم عملي  التأ ي على
 : ساسًا وفيها تتأكلد األ ونيا إلى نيتريت كاآلته

2NH3 + 3O2 → 2HNO2 + 2H2O + Energy 
وفيها تتأكلد  Nitrobacterوال طو  الماني  تتم  ساسًا  واسط   يكروب 

- :ال يتريت إلى نتراي كاآلته
2HNO2 + O2 → 2HNO3 + Energy 

نالاظ  ت بكتريا التأ ي  يكروباي اوتوتروفي  ت ص  على  وياب  ت
الطا   الال    لها    عملي  التأ ي فةا, كما نالاظ  ت ال يتريت المتكوت فه 
ال طو  األولى ساي لل ااتاي ولك ذ ة يتراكم فه الترب  فامارن تكونذ تةوي الاكتريا 

األراضه إ   ت ال تراي  بأكلدتذ ثاني  إلى نتراي وعملي  التأ ي ها   جدًا فه
 .المتكون  هه  فض  صور  ة تصاص ال ااي للموان ال يتروجي ي 

 Nitrogen Fixationتثبيت النيتروجين 
تلتطيم بعا  يكروباي الترب  الزراعي  است داي ال يتروجي  الاوي فه 
  او  جلا ها ايث تةوي  ت ويلذ إلى  وان  روتي ي  ةست دا ها فه   او 

 ي ويطلق على هذه العملي  عملي  تمايت ال يتروجي  الاوي وهذه الاروتوبال
الميكروباي ع د ا تموي وتت ل  فإت ال يتروجي  الممات فه  جلا ها يت ول إلى 



صور  صال   ةست ان  ال ااي, لذا فإت عملي  تمايت ال يتروجي  الاوي لها  همي  
ب     الموان ال يتروجي ي , كاير  ل صوب  الترب  ايث تؤني إلى  يان    توى التر 

وبذل  تعوي ال ة  ال انل نتيا  لتطاير   الت   ونيا وفه عملياي الرلا 
والصرف و ا يمتصذ ال ااي وتتم هذه العملي   واسط   اموعتي     الميكروباي 

- :هما
 (:ال تكافلية)ميكروبات تعيش حرة في التربة  -أ

وهه هواةي  وبكتريا  ,Azotobacter Azospirillumو همها بكتريا 
Clostridium pasteurianum  وهه ةهواةي. 

 :ميكروبات تعيش معيشة تكافلية -ب
الذي يعيش  Rhizobiumو همها بكتريا العةد الاذري  التابع  لا س 

 م غير الاةولياي,  Frankiaالةو  عيش  تكافلي   م الاةولياي, 
 . م األ وة cyanobacteriaوالة

  Asymbiotic N2-Fixing Bacteriaلألزوت الجوي التكافلياا البكتريا المثبته 
 Azotobacterاألزوتوباكتر 

    هم الميكروباي الممات  أل وي الهواو الاوي و د اكتش ها 
Beijerinck    وهه بكتريا كاير  ال ام وخالياها غالاًا  يضاوي   1911س
لاراي ت توي عان  و د توجد ال اليا فه   وال وهه سالا   mμ 3-2عرضها    

 capsuleعلى  جلاي غير  ا ل  للصاغ و  اط     ال ارل بعلا  سميك    اطي  
والايئ  الممالي  ل موه هه الايئاي ال الي     المصدر ال يتروجي ه  م   يئ  آجار 
المانيتول ال الي     ال يتروجي  وت مو الاكتريا على هذه الايئ   كون   اا يم 

ت ول للوت الداك   تةدي العمر   ا فه  يئ  تذ  طراي الماو ثم   اطي  ل اف  تشا
كوت غشاو  اعد يالهر  وًة بادار الوعاو ثم يكتم  ت االمانيتول اللاةل  فإنه

 Azotobacterويت ول لونذ    األ يا إلى اللوت الا ه كما فه  يكروب 

chroococcum  ولك ذ –وهو ال وا الذي يغلب وجونه فه  عالم األراضه 
 .505 – 702ل موه     pHالاس لل موض  و نلب 

 Clostridium pasteurianumالكلوستريديوم 
وهو  يكروب عصوي  تارثم بارثو    ريا     الطرف تلاب انت اخ 
ال لي  وهو  وجب لصاغ  جراي ويمات ال يتروجي  فه غياب األكلاي  نالرًا ألنذ 

فه الترب  ويت م  ال موض   كمر ةهواةه اتمًا وعلى الرغم     ل  فإنذ يتكاثر 
 .    يكروب األ وتوباكتر, ولذل  فهو  وسم انتشارًا   ذ فه األراضه



 Symbiotic N2-Fixing Bacteriaالبكتريا المثبتة لألزوت الجوي التكافلية 
 التكافل في النباتات البقولية -أ

 Symbiotic N2-Fixing on Leguminous Plants 

تلمى بكتريا العةد الاذري  و Rhizobiumإلى ج س ت تمه هذه الاكتريا 
لل ااتاي الاةولي , ايث تعيش  عيش  تعاوني   و تكافلي   م ال ااتاي الاةولي  فتةوي 
 تمايت األ وي الاوي وتمد بذ ال ااي  ي ما ت ص     ال ااي على الموان 

 وي الاوي إة وة تلتطيم هذه الميكروباي  ت تمات األ. الكربوهيدراتي  الال    لها
وهه ناخ  العةد الاذري   ث او المعيش  التكافلي    ا خارل العةد   ي فه الترب   و 
فه الايئ  الغذاةي  فإت الميكروب يلز ذ  صدر خارجه لل يتروجي  لكه يلتطيم 

 .ال مو
وبكتريا العةد الاذري  بكتريا  ت صص  بمع ى  ت لك  نااي بةوله نوا  و 

م  ت تكوت العةد على جذوره تمات فيها ال يتروجي  الاوي  ي ما سالل   عي   تلتطي
 فال وا الذي يصيب الارسيم ال اا ي . ة تلتطيم سالل   خرى  ل 

R. meliloti  ماًل ة يكوت عةدًا على الارسيم المصري  و يكوت عةد كا ب  ة 
 .يلتطيم تمايت ال يتروجي  فيها

الاكتريا المت صص  الشعيراي  ويتم تكوي  العةد  الاذري  بأت تهاجم
الاذري  لل ااي الاةوله الته ت   ه ت ت تأثير إفرا اي الاكتريا ثم تدخ  الاكتريا 
    وضم اةن  او  كون   ا يلمى ب يا العدوى الته تمر    خاللذ إلى خاليا 
الةشر  ويتشعب ال يا فه   طة  الةشر  اتى يص  إلى الاريليك  ايث تتكاثر 

كاثر سريم  ما يؤني إلى ت ايذ خاليا الةشر  والاريليك  فتت ول إلى الاكتريا ت
خاليا  يرسيتيمي  تتكاثر سريعًا وتكوت انت اخاي تعرف بالعةد الاذري  الته تتص  
بالاها  الوعاةه للاذر  واسط  ازي وعاةي  خاص  و م  رور الو ت ي ت ه خيا 

يتروجي  الاوي, وتلتمر العةد  العدوى وتعيش الاكتريا فه خاليا العةد وتمات ال 
بعد نضاها لمد  اواله ساع   سا يم ثم ت  ار ايث ت رل الاكتريا إلى الترب  

 .لتعيش ار  فيها  و تغزو لعيراي جذري   خرى لل ااي
وبكتريا العةد الاذري  تالهر فه لك  خاليا عصوي   صير  سالا  لصاغ  

لص اعي    ا إ ا عملت لري      جراي ع د عزلها     زارا نا ي  على الايئاي ا
الاكتريا الموجون  ناخ  العةد  الاذري  فإنها تالهر بألكال   تل    م   لكال 

ويلمى هذا الطور لاكتريا العةد الاذري  باسم طور الاكتيرويد  TLYXVاروف 



Bacteroid stage   راا  تكوي  العةد  الاذري  على ال ااي ( 16)ويوضا لك 
 .الاةوله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 Rhizobiumخطوات تكوين العقدة الجذرية في نبات بقولي بواسطة الـ(: 11)شكل 

 
 

وللاكتريا العةدي   همي  كاير  بال لا  لك     ال ااي الاةوله والترب  
الزراعي  فال ااي الاةوله يلتطيم  ت ي مو  دوت ال اج  إلى تلميد نيتروجي ه فه 

مده بااتياجاتذ    ال يتروجي  كما  ت كمي  ال يتروجي  وجون الاكتريا العةدي  الته ت
الممات الزاةد  ع  ااج  ال ااي ت ر  فه الترب   ما يزيد      تواها    الموان 
ال يتروجي ي  وبعد اصان ال ااي الاةوله فإت الاذور بما ت تويذ    عةد غ ي  

ال ااتاي ال ا ي  بعد بالموان ال يتروجي ي  تزيد    خصوب  الترب  ولذل  يالاظ  ت 
ال ااي الاةوله تكوت  غزر نموًا و  صوًة    ال ااتاي ال ا ي  بعد الم اصي  
ال ايلي  لذل  ي صا ناةمًا بات تدخ  الم اصي  الاةولي  فه الدور  الزراعي  

 .للم افال  على خصوب  الترب 



 التكافل في النباتات غير البقولية -ب
Symbiotic Nitrogen Fixation on Non-Leguminous Plants 

تكوت بعا ال ااتاي غير الاةولي  سواو  غطا   و  عرا  الاذور عةدًا 
جذري   انر  على تمايت ال يتروجي  الاوي, و عالم هذه ال ااتاي عاار  ع   لاار 
خشاي   عمر ,   تشر  فه   اك  كمير     العالم و   ال ااتاي  غطا  الاذور 

وهو خشب جيد لوثال  Alnus glutinosaااي األل اس الممات  لل يتروجي  ن
وهو  صد جيد للريات و    عرا  الاذور نااي الليكاس  Casuarinaوالكا واري ا 

Cycas. 
و    ج اس الاكتريا الممات  لو وي الاوي بالعةد الاذري  على  لاار 

لي  غزو التابم لوكتي و يلتاي وتتشابذ عم Frankiaاألل اس والكا واري ا ج س 
 .والاةولياي Rhizobiumالاذور وتكوي  العةد الاذري   م  ا ي دل  ي  الة

و د يص  اام العةد  الاذري  إلى اام كر  الت س كما فه نااي األل اس 
كما ت تلف كمي  ال يتروجي  الممات  الب نوا ال ااي وظروف الترب  ولك ها تتراوت 

ويطلق على ال ااتاي غير . ياهكتار س و / كام نتروجي  211-12عمو ًا    
 .Actinorhizal plantsاسم  (Frankia)الاةولي  المتكافل   م األكتي و يلتاي 

وبال لا  أللاار الليكاس, فةد وجد  ت جذورها ت توي على خيوط    
الممات  لل يتروجي  فه الم طة   ي  الةشر   Anabaena cycadeaeالليانوبكتريا 

 .ورال ارجي  والداخلي  للاذ
 Anabaena-Azolla Symbiosisالتكافل بين السيانوبكتريا واألزوال  -ج

تمايت ال يتروجي  تكافليًا  م  Anabaena azollaeتلتطيم الليانوبكتريا 
نااي األ وة, واأل وة سرخس  اةه ي مو بكمر  على سطا المياه خاص  بالم اطق 

زج  ناخ  فاواي توجد على اةستواةي  ويعيش األنا ي ا تكافليا فه لك  خيوط ل
 .سطا ال   الل له ل ااي األ وة

وبطرق الزراع  الم اسا  فإنذ يمك  است داي األ وة كلمان  خضر, 
و صدرًا لل يتروجي  بأراضه األر  المغمور  بالمياه, ايث تلتطيم األنا ي ا 

  فدات فه  وسم  راع/ كام نيتروجي 251المتكافل   م األ وة  ت تمات اواله 
األر  كما يمك  است داي األ وة  يضًا كغذاو فه عالةق ال يواناي والطيور, وفه 

 .عم  اللمان العضوي الص اعه بالمزارا



 :ثانياا تحوالت ضارة
 اختزال النترات وانطالق األزوت

Nitrate Reduction and Denitrification 
 , لعملياي تتعري ال تراي فه الترب  الزراعي , ت ت الالروف الالهواةي

اختزال  يولوجه,  واسط  الميكروباي الالهواةي  اةختياري , ايث تلت دي هذه 
الميكروباي ت ت الالروف الالهواةي , ال تراي كمصدر لوكلاي  ألكلد  الموان 
العضوي  والمعدني , لل صول على الطا  , وال تراي فه هذه ال ال  إ ا  ت ت تزل 

د نيتروجي ي , ويطلق على هذه العملي  اسم اختزال إلى نتريت  و   ونيا  و  كاسي
ويمك   ت تؤني عملي  اةختزال  Nitrate reductionال تراي  و عكس التأ ي 

إلى انطالق غا  ال يتروجي   االر  وتلمى هذه العملي  انطالق األ وي 
Denitrification   وتعتار هذه العملياي عملياي ضار  ايث تؤني إلى نة

ال    لتغذي  ال ااتاي ال ا ي , وتلتطيم الميكروباي الهيتروتروفي  ال تراي ال
واةوتوتروفي  الةياي بعملياي اختزال ال تراي وانطالق األ وي كما فه المعانةي 

- :التالي 
 :الميكروبات الهيتروتروفية -أ

 :اختزال ال تراي -1
C6H12O6 + 12KNO3 → 12KNO2 + 6H2O  + 6CO2 Energy. 

 األ وي انطالق -2
5CH3-COOH + 8KNO3 → 10CO2 + 4N2 + 6H2O  + 

8KOH+Energy. 
 :الميكروبات األوتوتروفية -ب
 :  اختزال ال تراي -1

S + H2O + KNO3   H2SO4 + 4 KNO2 + Energy 
 : انطالق اة وي  -2

5 S + 2H2O + 6 KNO3   3N2 + K2SO4 + 4KHSO4 + Energy 
و   ال ااي  الايئي  فأت األكاسيد ال تروجي ي  المتكون   ث او عملي  اختزال 

يكوت لها تأثير ضار على طاة  األو وت الته  NO ,NO2 ,N2Oال تراي  م  
يمم  وجونها  انعًا ي د    وصول األلع  فوق الا  لاي  الموجون  بألع  

 : معانةي األتي  الشمس للطا األري كما  وضا بال
NO + O3   NO2 + O2 
NO2 + O3   NO + 2O2 

ونتيا  للتلميد المعدنه الزاةد باألسمد  ال يتروجي ي  يزنان  لتوي ال تراي 
 ت  فه الترب  ويتام  ل  تكوي  ال يتريت واألكاسيد ال تروجي ي  الغا ي  والته يمك 



تص  إلى اإلنلات وال يوات ع  طريق  ياه الشرب وع  طريق ال ضر وال واكذ 
الملوث   ها, ايث تت د  م األ ي اي الموجون  بالالم وتت ول إلى نيترو   ي  

 .الذي يعتار    العوا   الملرط  
 : Sulfur Cycleدورة الكبريت 

الد ية  ايث  يتعري الكاريت لماموع     الت وةي تةوي  ها الكاة اي
. يلتطيم بعضها  كلد  المركااي الكاريتي ,  ي ما يلتطيم الاعا اآلخر, اختزالها

   ايث المعدن  )وتتشابذ الت وةي, الته تةوي  ها الميكروباي فه نور  الكاريت 
,  م تل  الته تةوي  ها الميكروباي, فه نور  ال تروجي  (واألكلد  واةختزال

 .ي الم تل   للكاريت فه الطايع الت وة( 17)ويوضا لك  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :ويمك  تل ي  الت وةي الايوكيمياةي  للكاريت ب ع  الكاة اي الد ية  كما يله
 : معدنة الكبريت العضوي : أوالا 

تت ول الكاريتاي, بالتممي  الغذاةه, الميكروبه وال ااته وال يوانه, إلى 
وتةوي كمير    الميكروباي . اروتي  اماي   ي ي  كاريتي , تدخ  فه تركيب ال

الهيتروترفي , بمعدن  الكاريت العضوي, فه عملي  تشابذ عملي  ال شدر  فه نور  
ال تروجي , ايث تةوي هذه الميكروباي, بما ت ر ه    إنزيماي,  ت لي  الاروتي , 

ل ,  م إن ران األاماي األ ي ي , الته   ها األاماي األ ي ي  الكاريتي , الته تت 
 :وي  رن   ها الكاريت, كما يتضا    الممال التاله

Cysteine + H2O   pyruvic acid + H2S + NH3 

دورة الكبريت في الطبيعة( 12)شكل   



 : أكسدة الكبريت المعدني: ثانياا 
تلتطيم بعا  نواا الاكتريا,  كلد  الكاريت المعدنه, وهو صور  غير 

وهه الصور  الصال   للتغذي , كما  صال   لتغذي  ال ااي وال يوات, إلى كاريتاي
 : يتضا    المعانل  التالي 

2 S + 2 H2O + 3 O2   2H2 SO4 
, Thiobacillus thiooxidansو   الاكتريا الته تةوي  هذا الت اع , 

 . وهه بكتريا هواةي ,  وتوتروفي ,  ؤكلد  للكاريت, و ةاو   لل موض 
 ,.Thiobacillusاكتريا األخرى المؤكلد  للكاريت,  م  كما تلتطيم ال

Beggiatoa spp, Thiothrix  كلد   ركااي الكاريت الم تزل  ,(H2S, SO3
2-

 : ,  م تكوي  كاريت, وكاريتاي كما يله (
Reduced sulfur compounds   SO4

2-
 + S 

 :  اتاختزال الكبريت: ثالثاا 
,  واسط   (H2S)ت تزل الكاريتاي إلى كاريتيد اإليدروجي  يمك   ت

 :  يكروباي الترب , كما يتضا    المعانل  التالي  
CaSO4 + 4 H2O   H2S + Ca (OH)2 + 2H2O 

والاكتريا الته تةوي باختزال الكاريتاي بكتريا ة هواةي  تلتطيم است داي 
 :إللكتروناي, ألكلد  الموان العضوي  كما يلهالكاريتاي كملتةا  ل

Organic acid + SO4
2-

   H2S + CO2 
, وهو Desulfotomaculumو   هذه الاكتريا األنواا التابع  لا س 

, وهو واوي غير Desulfovibrio desulfuricansعصوي  تارثم, و يضًا 
 . تارثم

تزل  للكاريتاي بشك  واضا فه األراضه ويالهر نشاط الاكتريا الم 
المغمور  بالمياه  م  اةول األر  وكذل  فه الرواسب الطي ي  الموجون  بةاا الارك 

 .والملت ةعاي
 :التحوالت البيوكيميائية للعناصر األخرى 

باإلضاف  إلى  ا تةوي بذ  يكروباي الترب ,    ت وةي فه نوراي 
فإت الع اصر األخرى الموجون  بالترب , تتعري الكربوت, وال تروجي , والكاريت, 

.  يضًا لماموع     الت وةي الايوكيمياةي ,      او وهدي,  تأثير الميكروباي
ف تيا  ل شاط الميكروباي الهيتروتروفي  ي لاب ال وس ور     صانره العضوي , 

  كما  م  األاماي ال ووي  وال وس وليايداي    خالل  عدن  تل  الموان العضوي
ت ر  الميكروباي المذيا  لل وس اي    بكتريا و كتي و ليتاي وفطرياي عديد    



المرتاا بأ الت الكالليوي وال ديد . األاماي الته ت ول ال وس ور غير الميلر
واأللو  يوي, إلى فوس ور  يلر لل ااي وتلعب الميكوريزا نورًا رةيليًا فه إ دان 

 .س ور الميلرال ااتاي المتعايش   عها بال و 
باإلضاف  إلى  ل , فإت الاكتريا, ت ول  كاسيد ال ديد والم ا يز غير 
الذاةا  إلى   الت اديدو  و انا و   اةا , و د ي دل العكس  يضًا,  ما يةل     

 .جها ي  هذي  الع صري  لل ااي ال ا ه
  Rhizosphereزوسفير يمنطقة الر 

اي ال ي  الد ية  الموجون  اول يرتاا ال ااي ال ا ه فه الترب  بالكاة 
وتتميز هذه الكاة اي ب واص تاعلها   تل   ع  .   طة  الاذور ارتااطًا وثيةاً 

غيرها     يكروباي الترب , نالرًا ألت ال ااي يههو لها وسطًا فريدًا    نوعذ وفه 
وعليذ فإت نتال هذه العال   . الو ت ن لذ تتأثر الاذور   شاط هذه الميكروباي

وتةلم الم طة  الم يط  بالاذور إلى   طة  . ر تأثيرًا واض ًا على نمو ال ااييؤث
و خرى خارجي  تشتم  على ( Rhizoplane)ناخلي   الصة  ألسطا الاذور 

وتكوت الم طة  األوله  كمر كماف  (. Rhizosphere)  طة  الترب  المااور  
نواتج تمميلها الغذاةه  ونشاطًا    ال ااي  الميكروبي  ايث ت ر  ال ااتاي بعا

إضاف  إلى نواتج  نلاتها المت لل  فه اي  تةوي هذه الميكروباي  اعا التأثيراي 
 .الم يد  للاذور     همها تيلير الع اصر الغذاةي 

و ظهري الدراساي وجون  اتمم كميف جدًا    الميكروباي على سطا 
نشاط هذه الميكروباي الاذور وفه الم طة  الم يط   ها  االر , ويتأثر عدن و 

بعوا   عد    ها نوا ال ااي المزروا وعمره ونوا الترب , ايث ت تلف طايع  
إفرا اي ال ااتاي الم تل   الب تل  العوا  , وبالتاله يمك   ت تؤثر سلاًا وإياا يًا 

 .على نوا الميكروباي اللاةد  فه هذه الم طة 
مرار اال     الت اع  سواو ونالرًا لكماف  هذه الميكروباي فإت ه اك باست

,  ي  الماموعاي Association و تعاوت   Antagonismعلى لك  تضان 
الميكروبي  نتيا  إفرا  بعا الميكروباي لموان   شط  ل مو  يكروباي  خرى,  و 
 وان سا    و  ضاناي ايوي  تةل   و تماا نمو الميكروباي األخرى,  ما ي لا 

وبي   عي  ,  و تماا بعا الملاااي المرضي   ما الماال إلنتعاش  نواا  يكر 
 .يؤني ل ماي  ال ااي    اإلصاب 



 ملخصال
 ولوجيا األراضييميكروب

الترب  هه تل  الطاة     سطا األري المتكون  ب ع  عوا   التعري  
والعوا   الايولوجي  وهه ت تلف ع  الطاة  الص ري  العمية  فه كونها  صا ت 

 .ال اايوسطًا صال ا ل مو 
 مكونات التربة

وهو خليا ال ايااي المعدني  المتامع  وال اتا     : الازو المعدنه .1
 .عملي  تعري  الص ور وهه  تااي   ااما    الطي  لل صى

وهو ناتج ت ل  الموان العضوي  الته تص  للترب     : الازو العضوي  .2
 . صانر   تل    كونًا  ا يعرف بالدوبال

و ال راغاي الاي ي  ل ايااي الترب  وهو يذيب الع اصر وهو يم:  ياه الترب  .3
 .الغذاةي  بصور  تاعلها  يلر  لل ااي

وهو الهواو الاوي  صاًل ولك  تغير تركياذ ب ع  نشاط : الهواو األرضه .4
 . يكروباي الترب  وهو يتواجد   لا  عكلي  ل لب الماو اةرضه

الد ية  بالترب  الب  ت تلف  نواا و عدان الكاة اي: الكاة اي الد ية  .5
تركيب الترب  والعمق ونرجاي ال رار  والرطوب  والتهوي  وال موض  
و  تواها    المان  العضوي  ونوا ال ااي ال ا ه وهه تشم  الاكتريا 

 .وال طرياي والط الب والاروتو وا وال يروساي

 دور الكائنات الدقيقة في تحوالت العناصر الغذائية
 ية  نورًا ها ًا فه  عدن  الموان العضوي  المعةد  وكذل  تلعب الكاة اي الد 

   ايث الت اع   م الصور المعدني  للع اصر الم تل   فيما يعرف  دوراي 
 .الع اصر كما فه نور  الكربوت وال تروجي  وال وس ور والكاريت

 :دورة الكربون 
 الاوي فه الموان العضوي  CO2يتل    ام  نور  الكربوت فه تمايت  

ال ااتي  والميكروبي     خالل عملي  التممي  الضوةه ثم ي تة  هذا الكربوت الممات 
إلى ال يوات بالتغذي  ولكه تتمك  ال ااتاي    اةست ان     هذا الكربوت على 

ة د  ت تت ل  الاةايا ال ااتي  فه الترب  ب ع  الكاة اي ( CO2)صورتذ الغا ي  
 .الد ية 



 :دورة النتروجين
م  ال تروجي  اار األساس فه جزئ الاروتي  المكوت لاروتوبال ي يم 

جميم ال اليا ال ي  وتشتم  نور  ال تروجي  على ت وةي   يد  كما فه  عدن  
ايث تت ل  الموان الاروتي ي   كون  )ال تروجي  العضوي    خالل عمليته ال شدر  

ويضاف إلى  ل  ( نتراي ايث تتأكلد األ ونيا إلى نتريت ثم)والتأ ي ( األ ونيا
 در  بعا األج اس الاكتيري  على تمايت األ وي الاوي  ما يزيد    خصوب  

 و تكافليًا  م ( Azotobacter  ,Azospirillumكما فه الة )الترب  ة تكافليًا 
 و ( Frankiaكما فه الة ) و غير الاةولياي ( Rhizobiumكما فه الة )الاةولياي 

و   نااي   خرى  د تتعري ( Anabaena azollaeفه كما )سرخس األ وة 
ال تراي ت ت الالروف الالهواةي  لعملي  اختزال  يولوجه ب ع  الكاة اي الد ية  فيما 
يعرف بعكس التأ ي ايث تتكوت ال تريت ثم األ ونيا  و  د ت تزل ال تراي  عطي  

وكال  Denitrificationنتروجي  غا ي  االر  فيما يعرف بانطالق اة وي 
 .العمليتي  عالو  على  نها تضر ب صوب  الترب  فإنها  يضًا تلاب تلول للايئ 

 :دورة الكبريت
يتعري الكاريت لماموع     الت وةي تةوي  ها الكاة اي الد ية  ايث  

يلتطيم بعضها  عدن  الكاريت العضوي و كلد  المركااي الكاريتي  إلى كاريتاي 
 ي ما يةوي الاعا اآلخر باختزال ( ان  ال اايوهه الصور  الصال   ةست )

كب ت ت الالروف الالهواةي  وهما    العملياي الضار   2الكاريتاي إلى يد
 .ب صوب  الترب 

 :منطقة الريزوسفير
وهه الم طة  الم يط  باذور ال ااي وت ةلم إلى   طة  ناخلي   الصة   

الترب  المااور  و خرى تشتم  على   طة  ( Rhizoplane)ألسطا الاذور 
(Rhizosphere ) و ظهري الدراساي وجون تامم كميف    الميكروباي بكال

الم طةتي  نتيا  ةفرا  نواتج التممي  الغذاةه لل ااي ووجون  نلا  ال ااي المت لل  
ونالرًا لكماف  هذه الميكروباي فإنها تت اع  باستمرار على لك  تضان  و تعاوت 

 .ا ه ما يؤثر على ال ااي ال 



 سئلةأ
نا ش نور لكاة اي الد ية  فه ت لي  ال شا, الاكتي  واللليولو  فه الترب   .1

 .الزراعي 

 الريزوس ير؟ –طور الاكتيرويد  –التأ ي  – ا المةصون بك     ال شدر   .2

. تلعب الاكتريا الممات  لو وي الاوي نورا ها ا فه  يان  خصوب  الترب  .3
 .وضا  ل 

ع  الت وةي الضار  الته تتعري لها ال تراي  اكتب  وضوعًا  تكا الً  .4
 .والكاريتاي ت ت الالروف الالهواةي 



 الباب الثالث
 ميكروبيولوجيا المخلفات الزراعية

Microbiology of Agricultural Wastes 
 

فه الم اطق ( نااته وايوانه)   المعروف  ت ت لي  اإلنتال الزراعه 
لم يعتمد بص    ساسي  على اةست ان  المملى الااف  ولاذ الااف  على  لتوى العا

    صانر الترب  والمياه  م تدوير الم ل اي العضوي  وت ويلها للمان عضوي 
يمم   صدر  تادن للمان  العضوي  الته تضاف إلى الترب  و د التق هذا الم هوي 

 .ب ع  سيان  العوا   التالي   هذه الم اطق
 .ألخرى  ل  األ طار والمصانر الماةي  ا -1
 . ل    توى  راضه هذه الم اطق    المان  العضوي  نتيا  سرع  ت للها -2

سوو است داي الم ل اي العضوي  ايث  نها كميرًا  ا تلت دي كمصانر  -3
 .للطا   بال رق 

 يان   عدان اللكات بما ة يت اسب  م الموارن األرضي  المتاا  وسد  -4
 .ااتياجاتهم الغذاةي 

عضوي  فه ت لي  ال واص الطايعي  والكيماوي  الدور المؤكد للمان  ال -5
وال يوي  للترب  وانعكاس  ل  على  يان   در  اات اظها بالماو و يان  

 .اإلنتاجي 

 :العضوية في التربة المادة أهمية 
تتو ةةف خصةةاة  الاةةزو العضةةوي بالتربةة  علةةى طايعةة  الم ل ةةاي المضةةاف   

يةةث  نةةذ ت ةةت الالةةروف الم اسةةا   ةة   ساسةةًا للتربةة  سةةواو كانةةت نااتيةة   و ايوانيةة  ا
ال رار  والرطوب  ت شا األاياو الد ية  بالترب  فه عملي  ت لي  هذه الم ل اي ايةث 
ت ةةةد األنلةةا  تماسةةكها وثااتهةةا كمةةا تةة كمش فةةه ال اةةم ونتياةة  ال شةةاط الميكروبةةه 
على نواتج الت ل  ي طلق الكربوت وال تروجي  وال ل ور والكاريت فةه صةور   عدنية  

يتاةةةه فةةه نهايةة  الت لةة   ةةان   اي تركيةةب  عةةةد و اي طايعةة  غرويةة  وهةةذه المةةان  و 
والتةةه تتكةةوت  ةة  عديةةد  ةة  المةةوان,   هةةا نلةةا  ضةةئيل   ا لةة   Humusهةةه الةةدوبال 

للذوبات فه الماو واألغلاي  عاار  ع   وان ة تذوب فه الماو وعمو ًا تشتم  المان  
, Fulvic acid, امةا ال ول ية  Humic acidالدوبالية  علةى امةا الهيو ية  

وترجم  همي  الدوبال فةه التربة  وبالتةاله  همية  المةان  العضةوي   Huminالهيو ي  
- :عمو ًا إلى التأثيراي اآلتي 



نالةةرًا ألت الةةةدوبال هةةو الاةةةزو العضةةوي الغةةةروي الةةذي لةةةذ الةةةدر  علةةةى ربةةةا  -1
  التهوية  فةه ال ايااي المعدني  فإنذ بالتاله ي ل       او الترب  ويزيد  

 .األراضه المةيل  واةات اظ بالماو فه األراضه ال  ي  

تممةةة  المةةةان  العضةةةوي    ةةةزت الع اصةةةر الغذاةيةةة  الكاةةةرى والصةةةغرى والتةةةه  -2
ي تاجها ال ااي والكاة اي ال ي  فه الترب  ايةث  نةذ ع ةد ت لة  هةذه المةوان  

اريةةةةت  مةةةة  ال تةةةةروجي , وال لةةةة ور والك)فةةةةه التربةةةة  ت طلةةةةق هةةةةذه الع اصةةةةر 
 .فه صور   عدني  صال   ةست ان  ال ااي( وغيرها

 يةةان  ال شةةاط ال يةةوي بالتربةة  ايةةث يعتاةةر وجةةون المةةان  العضةةوي  ضةةروريا  -3
ل شاط الكاة ةاي الد يةة  الم يةد  خاصة  التةه تعتمةد علةى الكربةوت العضةوي 
كمصدر للطا   و يضًا الكاة ةاي الملةئول  عة  إ ابة  وتيلةير الع اصةر  ة  

والمعةةةةةانت ال ا لةةةةة  لهةةةةةذه الع اصةةةةةر  مةةةةة  ال لةةةةة ور والاوتاسةةةةةيوي المركاةةةةةاي 
 .والع اصر الصغرى 

 األسمدة العضوية 
Organic Manures  

يت ةق الاةةااموت فةةه الو ةةت ال اضةةر علةةى ضةةرور  إضةةاف  كميةةاي كايةةر   ةة  
المةةان  العضةةوي  للتربةة  فةةه  ةا ةة  ت  ةةيا  عةةدةي التلةةميد الكيمةةاوي اتةةى يمكةة  

يةةة  الموجةةةون بالم ل ةةةاي ال ااتيةةة  لةةةوري  ةةةر   خةةةرى وتعتاةةةر إعةةةان  الع اصةةةر الغذاة
األراضةةةه المصةةةري  فةيةةةر  فةةةه   تواهةةةا  ةةة  المةةةان  العضةةةوي  نالةةةرًا لو وعهةةةا ضةةةم  
الم اطق الااف  ولاذ الااف  وتتعري للعوا   اللةا ق اإللةار  إليهةا والتةه ت ةد  ة  

وي  نةةةواا   تواهةةةا  ةةة  المةةةان  العضةةةوي  ايةةةث تشةةةير  عالةةةم الدراسةةةاي إلةةةى  ت   تةةة
 األراضةةةةةةةةةةه اللةةةةةةةةةةاةد  فةةةةةةةةةةه  صةةةةةةةةةةر  ةةةةةةةةةة  المةةةةةةةةةةان  العضةةةةةةةةةةوي  يةةةةةةةةةةةم فةةةةةةةةةةه المةةةةةةةةةةدى 

ويعتاةةةر اةسةةةةت ان   ةةة  الم ل ةةةاي ال ااتيةةةة  وال يوانيةةة  فةةةه إنتةةةةال %. 2 – 101 ةةة  
األسةةمد  العضةةوي   اةةد اللةةا  الرةيلةةي  لرفةةم   تةةوى األراضةةه المصةةري   ةة  المةةان  

مد  العضةةةوي   ةةة  العضةةةوي  وفيمةةةا يلةةةه سةةةوف نشةةةير إلةةةى بعةةةا طةةةرق إنتةةةال األسةةة
 . الم ل اي الزراعي 

 : Farmy Yard Manureالسماد البلدي  -1
اللةةةمان الالةةةدي هةةةو عاةةةار  عةةة  خلةةةيا  ةةة  رول وبةةةول المالةةةي  وال يوانةةةاي 
األخرى  ضافًا إلى فرلة  تتكةوت  ساسةًا  ة  التةراب و ةد يلةتعم   ةش األر  ك رلة  

لتركيةب الكيمةاوي للةرول وت تلةف ال يوانةاي فيمةا  ي هةا فةه ا. ة تصاص الم ل اي



والاةةةول المكةةةةوني  األساسةةةةي  لللةةةمان, الةةةةب نةةةةوا وعمةةةر ال يةةةةوات, وكميةةةة  ونوعيةةةة  
 . األعالف الته يت اولها

 : اإلنتاجخطوات 
 : تتضمن الطريقة التقليدية لتحضير السماد البلدي الخطوات اآلتية 

ر تدك  رضي  ال الير  جيدًا اتى ة ي ةد  ول ال يواناي الغ ه بالع اص -1
 .الغذاةي  الذاةا 

كافي  ة تصاص الاول وسواة  الرول وعان   Beddingتوضم فرل   -2
 تر  كعب وااد    )تكوت    التراب الذي يالاذ ال الت    ال ة  

و د يضاف الةش  و التا   و األاطاب ( الترب  لك  عشر  ايواناي يو ياً 
 .كام لل يوات 5-2بمعدل 

يو يًا خارل ال الاةر إلى كو   ( ل ايالتراب  م الم ) د ي ة  ال ليا  -3
اللمان الالدي فه ال ة  ولك  غالاًا  ا تترك الم ل اي ت ت ال يواناي 
فه ال الاةر اتى يرت م  لتواها إلى ال د الذي يعيق ارك  ال يواناي 
وفه هذه ال ال  يتم نةلها  ر  وااد  خارل ال الير  وت زي ها ل ي  ال اج  

 . إليها

لمان الالدي فه العراو نوت ترطيب  و تغطي  في ةد جزو عان   ا يترك ال -4
كاير      توياتذ    الع اصر الغذاةي , و د  در ال ةد بالتطاير فه 

% 4   ال تروجي   ي ما وصلت لة % 12الكو   غير المغطا  ب واله 
 .فه الكو   المغطا 

 :التغيرات التي تحدث بالسماد البلدي
 ث او الت ضير والت زي  لماموع     تتعري  كوناي اللمان الالدي 

التغيراي نتيا  نشاط الكاة اي الد ية  ويتو ف  ل  على عديد    العوا    م  نوا 
وطول فتر  بةاو اللمان فه (   د ج  و يت للذ الهواو)وكمي  ال رل  وطايع  ال ليا 

ال الاةر وطرية  الت زي , وتتشابذ التغيراي الته ت دل باللمان الالدي  م 
التغيراي الته ت دل ع د ت ل  الم ل اي ال ااتي  وال يواني  ايث تت ول المركااي 

و    هم . الكربوهيدراتي  والاروتي اي إلى  ركااي وسطي  ثم إلى  ركااي بليط 
التغيراي الته ت دل فه اللمان الالدي الم ضر والم زت بالطرية  اللابة  الذكر 

نشانر  و نيتروجي   و  كاسيد نيتروجي ي  هو تعري ال يتروجي  لل ةد فه صور  
باإلضاف  إلى فةد ال تراي بالغلي  ع د سةوط . ب ع  الكاة اي الد ية  المت صص 

 .األ طار



وعلى ضوو  ا ساق فأنذ ياب إتااا  اموع     التوصياي لل  اظ على 
 :  توي الع اصر الغذاةي  باللمان الالدي  ث او اإلنتال والت زي  كما يله

و االاةر  رت ع  اللةوف و    ض  األرضياي اتى يمك   بةاو   ا -1
اللااخ  ها فتراي طويل  وال د    عملياي فةد الع اصر الغذاةي  خاص  

 .ال يتروجي 
 . ت تكوت  رضي  ال الير   سم تي  غير    ذ  لللواة  -2
است داي فرل   اي ك او  عالي  فه ا تصاص الاول وسواة  الرول  م   -3

 م   ش األر  )غير المل ي  والم ل اي ال ااتي  للمزرع   خليا    الترب 
والااس الزراعه  و (  و التا   و اطب الذر   و الةط  بعد تكليره

 .ال وس اي الص ري 

كاس الكو اي وامايتها    الشمس والريات واأل طار و ل   تغطيتها  -4
بالتراب  و  كياس ال يش اللمي  والةش  م الترطيب بالماو    اي  

 .خرآل
 :القيمة السمادية للسماد البلدي

تتواجد الع اصر الغذاةي  فه اللمان الالدي غالاًا فه صور  غير  ا ل  
للذوبات ويؤني ال شاط الميكروبه بعد إضاف  اللمان للترب  إلى ت ولها لصور   اةا  

وعمو ًا يعتار إضاف  اللمان الالدي لمعالم الم اصي  . صال   ةست ان  ال ااي
 : ساسي  لت ةيق األهداف اآلتي  وسيل 
 .تغذي  ال ااتاي بالع اصر الغذاةي  -1
 .رفم   توى الترب     المان  العضوي  -2

 . يان  ال شاط ال يوي لواياو الد ية  بالترب  -3

 :استعمال السماد البلديطريقة 
 فض  طرية  للتلميد باللمان الالدي تتل   فه نمره على األري ثم 

 :ضرور  تا ب  ا يلهارثذ فيها  االر   م 
 .تكويمذ فه كو اي  اعمر  بال ة  -1
نمره على األري وتركذ  د  طويل   ا  ال رل  عرضًا للشمس والهواو  -2

 .واأل طار

  Compostالسماد العضوي الصناعي -7
 و سمان  Compostيةصد باللمان العضوي الص اعه  و الكماوست 

ي ال ااتي  ت ت ظروف التهوي  المكمور  اللمان العضوي ال اتج    ت ل  الم ل ا



الايد  والرطوب  الم اسا  وإضاف  الموان الم شط  وترجم  همي  اةست ان     
 :الم ل اي ال ااتي  فه إنتال سمان الكماوست إلى  ا يله

 .ال د    فةد الع اصر الغذاةي  -  
 .ت شيا الكاة اي ال ي  بالترب  - ب

 .ت لي  خواص الم صول ال ا ه-ل
 .ة   الكريه  للم ل ايال د    الرا-و
 .الةضاو على الملاااي المرضي -هة
 .الت ل      ذور ال شاةش-و
 .ال د    التلول الايئه- 

 خطوات اإلنتاج
تتركز التة ي  الايد  لت مير الم ل اي  هذه الطرية  فه توفير ال يتروجي  

ير إلسراا وال وس ور, الال  ي  لتغذي  وت شيا الكاة اي الد ية  الته تةوي بالت م
عملي  الت ل ,  م توفير وسطًا  تعانًة  و  اةاًل للةلوي  بإضاف  كربوناي جير 
ناعم, والتةليب والدك الايد للكو    ث او التص يم, وتعدي  رطوب  الوسا ل واله 

و   ال ااي  العملي  فإنذ ع د . بإضاف   او إلى خليا الم ل اي% 55-71   
 :ارى ال طواي اآلتي عم  اللمان العضوي الص اعه ت

 3×2ايث ي تال الط  إلى  لاا  )ت تار  لاا    اسا     األري  -1
 .باوار  ورن  او(  تر105 تر وبارت اا 

تدك األري جيدًا وي  ر اولها   ا  لتاميم الرالا    كو   الم ل اي  -2
 (.اتى يمك  إعان  است دا ذ فه ترطياها)ال ااتي  المز م ت ميرها 

م شا الذي يتااي  الب طايع  الم ل اي المران ي ضر الم لوط ال -3
 (.1 نالر جدول )ت ميرها 

كمي   1/11ثم ي رش ( سم5اواله )تةطم الم ل اي ال ااتي   طم صغير   -4
كمي  الم لوط  1/11الم ل اي فه الملاا  الم صص  ويرش عليها 

الم شا  م الترطيب بالماو والدك باأل داي لتةلي  اامها وتكرر العملي  
  طاةاي  تتالي     الم ل اي والم لوط الم شا اتى اةنتهاو    بعم

الكمي  كلها وترطب    ال ارل  م وضم طاة     التراب على اللطا 
 .وتغطي  الكو   بال يش  و الاالستي 



 ر   ساوعيًا لتاو و رتي  إلى ثالث   راي )تةلب الكو   جيدًا  م الترطيب  -5
الدك باأل داي والتغطي  لضمات خلا  ويعان تكوي ها  م(  ساوعيًا صي ا

 .المكوناي و يان  ت للها

 لهر الب طايع  الم ل اي  5 – 105ت ضج الم ل اي فه فتر      -6
ويلتدل ع  ( كماوست)سمان عضوي  3 تر205الملت د   ويعطه الط  

 :نضج الكو      التغيراي اآلتي 

 .ان  اي ارار  الكو   لدرج  ال رار  الم يط  -  
 .اة   األ ونيااخت او ر   - ب

 .ت ول الكو   إلى اللوت الا ه -ل
 ان  اي نلا  الكربوت لل تروجي  بالم ل اي لتكوت فه ادون -ن
 15 – 21  :1. 

 كمنشط أنواع مخلفات الحقل والمخلوط الكيماوي المستعمل( 1)جدول 
 طن مخلفات/ كمية المخلوط الكيماوي  مادة مخلفات الحقل

ق  ش األر , اشاةش خضراو, ور 
 .لار, ورق خضرواي

 كام سل اي نشانر 15
 كام سوبر فوس اي 3+ 
 كام كربوناي جير ناعم 15+ 
 كام تراب 111+ 

تا  الارسيم, ال لا , ال ول, الةما, 
 .الشعير

 كام سل اي نشانر 21
 كام سوبر فوس اي 4+ 
 كام كربوناي جير ناعم 21+ 
 كام تراب 111+ 

عروش الاطيخ, الاطاطا, الطماطم, 
ل اصوليا, ال ول اللونانه, الةلةاس, ا

 .اللوبيا,  ش الةصب

 كام سل اي نشانر 25
 كام سوبر فوس اي 5+ 
 كام كربوناي جير ناعم 25+ 
 كام تراب 111+ 

 كام سل اي نشانر 31 اطب الذر  وسوق المو 
 كام سوبر فوس اي 6+ 
 كام كربوناي جير ناعم 31+ 
 كام تراب 111+ 

, اطب الةط , بةايا تةليم األلاار
 .ساس الكتات,  صاص  الةصب

 كام سل اي نشانر 35
 كام سوبر فوس اي 7+ 
 كام كربوناي جير ناعم 35+ 
 كام تراب 111+ 



 تالتغيرات الحادثة أثناء إنتاج الكمبوس
ت دل  اموع     التغيراي ال يزياةي  والكيماوي  والميكروبيولوجي   ث او 

تي  الملت د   فه إنتال الكماوست ويمك  تتام هذه الت مير الهواةه للم ل اي ال اا
 :التغيراي فيما يله

ع د توفر الرطوب  والتهوي   درج    اسا  ياد  نشاط الميكروباي  -1
وال طرياي الم ا  لدرج  ال رار  المتوسط  فه ت لي  الم ل اي ال ااتي  

دان  لت د   اللكرياي اللهل  والذاةا  كمصدر للطا   وبالتاله تزنان  ع
هذه الكاة اي  درج  كاير ,  ما يؤني إلى إنطالق ال رار  تاعا ألكلد  هذه 

 .الموان العضوي 
نالرًا ألت المان  العضوي  تعتار عا ل  لل رار  فإت الكو   ت ت ظ بال رار   -2

ي ايث تتكاثر 75-65بما يرفم نرج  ارارتها ع  ارار  الاو العاني إلى 
ع     بكتريا وفطرياي واكتي و يلتاي ويتم الكاة اي الم ا  لل رار  المرت 

خالل هذه المرال  ت ل   عالم الموان العضوي  وت ولها إلى صور  كمر 
 .نتيا  انطالق األ ونيا    الاروتي اي pHثااتا و يضًا ارت اا نرج  الة 

يت ا   اام الكو   وتاد  نرج  ارارتها فه اةن  اي اتى تص  إلى  -3
وتتاذ نرج  ال موض  للتعانل فه ال هاي   م  نرج  ارار  الاو الم يا,

ادول تغييراي كيماوي  فه المركااي العضوي  الاديد  ال اتا  ايث 
التغيراي ( 15)ويل   لك  . تتالمر إلنتال األاماي الدوبالي  والدوبال

 .الته ت دل فه كو   الم ل اي  ث او ت ميرها إلنتال الكماوست

ل الكماوست  ت يتم تلةيا الطاةاي و   اةتااهاي ال ديم  فه إنتا
المكون  للكو   بالميكروباي الم لل  لللليولو  والهيميلليولو  لإلسراا    إنضال 

   .الكو  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
التغيرات الحادثة في درجات الحرارة والحموضة وعالقتها بتحلل (: 18)شكل 

 المركبات العضوية في كومة المخلفات أثناء إنتاج الكمبوست
 عوامل المؤثرة على عملية التخمرال

ايث يؤني تةطيم الم ل اي إلى  :حجم جزيئات المخلفات النباتية -1
 :ال صول على المميزاي اآلتي 

 . يان  اللطا المعري للكاة اي الد ية  الم لل  للم ل اي- 

 . يان   عدل التهوي -ب

 .ت لي  اات اظ الم ل اي بالرطوب -ل

 .تلهي  عملي  تةليب الكو  -و
 .وت عكس هذه المميزاي فه  يان  عملي  الت ل  وسرع  نضج الكو  

ياب الم افال  على ال رار  الم طلة  اتى يمك   :الحرارة والرطوبة -2
الوصول لك او  ت ميري  عالي  و ل   تةلي  اللطا المعري    الكو   

-51للهواو ال ارجه   ا بال لا  للرطوب  فياب الم افال  عليها فه  دى 
ل فتر  الت مير ويمك  التعرف عليها بأخذ عي اي    ناخ  خال% 61

الكو   وضغطها فه راا  اليد فتكوت   دا   م  العرق فه اال  الرطوب  
 .الم اسا 

يمم  توفر األكلاي  ضرور  لعملي  الت مر الهواةه ويتم  ل   :التهوية -3
 تةليب الكو   بص   نوري  وتلوو ظروف التهوي  ع د ارت اا نلا  



رطوب   و تضاغا الكو   ايث تؤني سيان  الالروف الالهواةي  إلى ال
ان  اي نرج  ال رار  وتصاعد الرواةا الكريه  وظهور راة   ال شانر 
واللوت األ رق واألسون بالكو   نتيا  ارت اا الةلوي   ما يةل     جون  

 .اللمان الم تج فه ال هاي 

لعوا   المؤثر  فه ناات وهه     هم ا :نسبة الكربون إلى النتروجين -4
% 107-105وسرع  الت مر وي ض  عمو ًا  ت ت توي الكو   على 

وبالتاله فإنذ ع د  1:  31ت تص  إلى /نتروجي   و فه ادون نلا  ك
است داي   ل اي نااتي  ترت م  ها هذه ال لا  ياب خلطها  م  سمد  

ت   ا  ها نتروجي ي   و   ل اي ايواني    ا فه اال  است داي   ل اي 
هذه ال لا  في ض  خلطها بم ل اي  خرى تتلم فيها هذه ال لا  لت ةيق 

 .التوا ت المطلوب

 تخزين الكمبوست
ي زت اللمان ال اضج ل ي  اةست داي بكالذ جيدًا لتةلي  اامذ  م 
تغطيتذ بالةش  و ال يش ل مايتذ     لع  الشمس  م  داو   ترطيب الكو   

 .بالماو    ال ارل
 استعمال الكمبوستة طريق

فدات فه اال  (/3ي11)ط   4يضاف الكماوست ال اضج بمعدل 
الم اصي  ال ةلي   و ال ضر والته تروى سط يًا  و بالرش ايث ي مر اللمان 
يدويًا  و باست داي  ةطوراي نمر اللمان ثم يةلب  االر  باألري بال رل وياب 

 .تا ب تركذ  عرضًا للشمس
 Biogas Productionالغاز الحيوي  إنتاج

هو الغةا  ال ةاتج  ة  ت ميةر الم ل ةاي  Biogasالغا  ال يوي  و الايوجا  
العضةةوي   واسةةط  الكاة ةةاي الد يةةة  ت ةةت الالةةروف الالهواةيةة   ةة  خةةالل اسةةت داي 

الةذي يممة   ةة   CH4 ولةد خةاص لهةذا الغةةري والايوجةا  هةو  ساسةًا غةةا  الميمةات 
لت ميةةةر باإلضةةةاف  لةليةةة   ةةة  غةةةةا ي  ةةة  ااةةةم الغةةةا اي ال اتاةةة   ةةةة  ا% 54-71

وغةا  الايوجةا  لة يا الةذوبات فةه المةاو يشةتع  . الهيةدروجي  وكاريتيةد الهيةدروجي 
فةةه الهةةواو  كونةةًا لهةةب   رق باهةةت لةةديد ال ةةرار  وتصةة  كميةة  ال ةةرار  ال اتاةة   ةة  

وهه  ذل  تةارب تل  ال اتا     ارق  3ي/ ةف كيلو كالوري  5ارق غا  الميمات 
ويمكةةةة  اسةةةةتعمال جميةةةةم الم ل ةةةةاي ( 3ي/ ةف كيلةةةةو كةةةةالوري  11)لطايعةةةةه الغةةةةا  ا

فةةه إنتةال الايوجةا   واسةةط  الكاة ةاي الد يةةة  ( نااتية  –ايوانيةة   –آن ية  )العضةوي  



وتت وق الم ل اي ال يواني  على ال ااتي  فةه هةذا الصةدن ايةث تةزنان عملية  الت مةر 
اتيةة  كمةةا انةةذ كلمةةا  اني نلةةا  صةعوب  وت تةةال لو ةةت  طةةول فةةه االةة  الم ل ةةاي ال ا

 .اللا ي  كما انذ صعب ت ل  الم ل اي ال ااتي  الملتعمل 
 : أهمية الغاز الحيوي 

يممةةة  الغةةةا  ال يةةةوي  صةةةدر  ةةةدي  لمصةةةانر الطا ةةة  التةليديةةة  ايةةةث يمكةةة   -1
 .اةست ان    ذ فه الطهه والتدفئ  وتوليد الكهرباو

ن ور ةةةه كمةةةا تلةةةت دي كلةةةما Effluentتلةةةت دي   ل ةةةاي الت ميةةةر اللةةةاةل   -2
كلةةمان عضةةوي للتربةة  نالةةرًا ةاتواةةةذ علةةى   Sludgeالم ل ةةاي الصةةلا  

 . نتروجي  وفوس ور وبوتاسيوي وع اصر صغرى 

يممةةة  إنتةةةال الغةةةا  ال يةةةوي  ةةة  الم ل ةةةاي اآلن يةةة  وال يوانيةةة  وسةةةيل     ةةة   -3
للت ل     هذه الم ل اي  ما ي د    فرص التلةول الميكروبةه وانتشةار 

 .ال ا ل  لو رايال شراي 

 : نظم إنتاج الغاز الحيوي 
يةةةتم إنتةةةال الغةةةا  ال يةةةوي  ةةة  خةةةالل نالةةةا ي  همةةةا ال الةةةاي اله ةةةدي وال الةةةاي 
الصي ه ايث يمم  ك     ال الا ي   ولد لذ  واص اي خاص  تميةزه وعمو ةًا تةةاي 
واةةد  الايوجةةا   ةةرب   ةةاك  تةةوفر الم ل ةةاي العضةةوي  و صةةدر الميةةاه و يضةةا  ةةرب 

 داي الغةةا  ال ةةاتج ويتو ةةف نالةةاي الواةةد  علةةى ظةةروف الم طةةة  الم يطةة    ةةاك  اسةةت
 :و دي  ا يتوفر  ها     وارن وعمو ًا تتكوت واد  الايوجا    

 (.هاضم)  مر  -ب   . دخ  لتغذي  الواد  - 
 .  زت تاميم الغا اي وبذ فت   لتوجيذ الغا  إلى   اك  اةستعمال -ل
   .  رل لت ريغ الواد  -ن
 .  اواي تاميم الم ل اي الصلا  لتا ي ها هواةياً  -هة
 .  اموع     األنا يب والوصالي -و

 : ويمك  توضيا اةختالف  ي  واد  الايوجا  اله دي والصي ه فيما يله
 : وحدة البيوجاز الهندي -1

وتتكةةةوت  ةةة  خةةةزات  عةةةدنه يتامةةةم فيةةةذ الغةةةا اي وهةةةو يت ةةةرك عمونيةةةًا تاعةةةًا 
ل اسةةتهالكذ كمةةا يوجةةد اةةوي لتغذيةة  الم مةةر  ةة  خةةالل ل اةةم الغةةا  الم ةةتج و عةةد

 اسور  تغذي  توجد بةاا ال وي كما ت رل الم ل اي المت مر  بعةد إنتةال الايوجةا  
ع  طريق  اسور  جاناي  وي ص  المدخ  ع  الم رل ب اةا وسطه يةلم الم مر 

 (.19 نالر لك  )إلى غرفتي  



 
 
 
 
 
 
 

 
 ي النظام الهنديمكونات وحدة البيوجاز ف(: 19)شكل 

 : وحدة البيوجاز الصيني -7
وتتكةوت  ةة    مةةر يةتم   ةةاؤه ت ةةت سةطا األري ويأخةةذ الشةةك  الملةةتطي  
 و المربةةةةم  و األسةةةةطوانه ويعلةةةةوه  اةةةةو ثا ةةةةت  ةةةة  الطةةةةوب  و غطةةةةاو  لةةةةطا  ةةةة  
ال رسةةةةةان  لتاميةةةةةم الغةةةةةا  المتولةةةةةد ويتصةةةةة  بةةةةةالم مر علةةةةةى جانايةةةةةذ فت ةةةةة  لتغذيتةةةةةذ 

الم ل ةةةاي الصةةةلا   و سةةةمان الايوجةةةا  كمةةةا توجةةةد فت ةةة   بالم ل ةةةاي و خةةةري ل ةةةرول
 (.21لك  )علوي  لت اليف الواد  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الصينيمكونات وحدة البيوجاز في النظام (: 70)شكل 
 : تشغيل وحدة البيوجاز

 تغذيةةةة  الم مةةةةر ( علةةةةى سةةةةاي  الممةةةةال)يةةةةتم تشةةةةغي  واةةةةد  الايوجةةةةا  الصةةةةي ه 
 سةا يم لالتةزات ايةث  3الماو ثةم يتةرك لمةد  الم ل اي الم     ببب واله نصف اامذ 

يالاظ تامم الغا  ناخ  الةاةو و ةم اسةتمرار تراكمةذ يةزنان ضةغطذ بمةا يلةما بانتةالةذ 



إله  كات اةستعمال على  ت يتواكب اةستهالك  م التغذي  اليو ي  بعد  لة  ويوضةا 
 .  عدل إنتال الايوجا       ل اي ايواناي المزرع ( 2)جدول 
 معدل إنتاج البيوجاز من مخلفات الماشية والدواجن( 7 )جدول 

 معدل إنتاج البيوجاز المخلف العضوي 
 (كجم مادة عضوية مضافة/ 1م)

 10351 المالي  
 10617 الدواج 

 10525 ( 1:1)الدواج  + المالي  
 : التفاعالت التخميرية المنتجة للغاز الحيوي 

  الم ل ةةةةاي العضةةةةوي  ب عةةةة  تةةةةتم عمليةةةة  تولةةةةد غةةةةا  الميمةةةةات  يولوجيةةةةًا  ةةةة
وتاد  ال طواي األولةه .  اموع  كاير     األاياو الد ية  الته تتعا ب فه نشاطها

   ت ل  الم ل اي العضوي  هواةيًا, ثم باستمرار عملي  الت لة  يلةتهل  األكلةاي  
فةةةه وسةةةا الت ميةةةر تةةةدريايًا, اتةةةى تلةةةون الالةةةروف الالهواةيةةة , التةةةه تهيةةةئ الوسةةةا 

ال غةةا  الميمةةات وعمو ةةا تمةةر عمليةة  ت لةة  المةةوان العضةةوي   يكروبيةةًا الم اسةةب إلنتةة
 :إلنتال غا  الميمات, بالمراا  الرةيلي  التالي 

 : مرحلة تكوين المركبات الوسطية : المرحلة األولى
فه هذه المرال  ت شا األاياو الد ية  الهواةي  واةختياري   م   نةواا جة س 

Bacillusوي  المعةةةةةد  إلةةةةى  ةةةةوان بلةةةةيط , وتكةةةةوي  نةةةةواتج , لت ليةةةة  المةةةةوان العضةةةة
 .وسطي     سكرياي و اماي

 :مرحلة تكوين األحماض : المرحلة الثانية 
فه هذه المرال  ت شا الاكتريا الالهواةي  الم تا  لواماي, الكروية    هةا 

, Clostridiumو  Bacteroides, والعصةةةوي   مةةة   Ruminococcus مةةة  
إلةةةةةى  امةةةةةاي عضةةةةةوي  نه يةةةةة   صةةةةةير  اللللةةةةةل   مةةةةة   لت ويةةةةة  ال ةةةةةواتج الوسةةةةةطي 

ال ور يةةةةة , ال ليةةةةة , الاروبيونيةةةةة , الايوتريةةةةة , وك ةةةةةوةي بلةةةةةيط   مةةةةة  الميمةةةةةانول, 
 .CO2 ,H2اإليمانول, الاروبانول, األيلوبروبانول, وغا اي  م  

 : مرحلة تكوين غاز الميثان : المرحلة الثالثة 
 Methanogenticا  الميمةةةةات وفةةةةه هةةةةذه المرالةةةة  تةةةةةوي الاكتريةةةةا الم تاةةةة  لغةةةة

bacteria ( وهةةةةةه بكتريةةةةةا  ت صصةةةةة  ة هواةيةةةةة  اتميةةةةة )  ت ويةةةةة  نةةةةةواتج المرالةةةةة 
إلةى  يمةات وهةذه الاكتريةا ( األامةاي الده ية  والك ةوةي الالةيط )الوسطي  اللابة  

وهةةةةةةةةه   ةةةةةةةةا  ت تكةةةةةةةةوت كرويةةةةةةةة  الشةةةةةةةةك    pH 7و  ه31ي اسةةةةةةةةاها نرجةةةةةةةة  اةةةةةةةةرار  



(Methanococcus) تارثمةة  ,  و عصةةوي  غيةةر (Methanobacterium ) و 
 (. Methanospirilum) و الزوني  ( Methanobacillus)عصوي   تارثم  

وبص   عا  , فإت غا  الميمات ي تج    اختزال  اموع  الميماي ,  و  ة  
, كمةةةةا يتضةةةةا  ةةةة  ( صةةةةدر اإليةةةةدروجي )فةةةةه وجةةةةون  ةةةةان  عضةةةةوي   CO2اختةةةةزال 

 : المعانةي اآلتي 
CH3 – COOH <-----  CH4 + CO2 

2 CH3 – CH2OH <-----  3 CH4 + CO2 

CO2 + 4H2 <-----  CH4 + 2H2O 
 :العوامل المؤثرة على إنتاج البيوجاز 

ه اك  اموعة   ة  العوا ة  التةه تةؤثر علةى إنتةال غةا  الايوجةا  بةالم مر 
وهةه  يضةةًا العوا ةة  التةه تةةؤثر علةةى نشةاط الميكروبةةاي الم تاةة  لهةذا الغةةا  وتشةةم  

 :   ا يلههذه العوا 
 .ي   31ايث ي اسب اإلنتال نرج  ارار   :درجة الحرارة  -1

ي اسةةب اإلنتةةال نرجةة  تركيةةز  يةةوت  يةةدروجي ه اةةواله  :درجــة الحموضــة  -2
, لذل  فةد يلزي إضاف  الاير  ث او اةنتةال لمعانلة  األامةاي ال اتاة  701

 . ث او الت مير
,  H2 ,NH3 ,H2Sيتصةةةاعد  ث ةةةاو اإلنتةةةال غةةةا اي  مةةة   :تـــراكم الغـــازات -3

SO2  ويةةةؤني تراكمهةةةا بةةةالم مر إلةةةى اةةةدول ضةةةرر للميكروبةةةاي الم تاةةة ,
لةةةةةذل  ياةةةةةب الةةةةةت ل   ةةةةة  هةةةةةذه الغةةةةةا اي بةةةةةةدر اإل كةةةةةات لتشةةةةةايم إنتةةةةةال 

 .الايوجا 

ياةب  راعةا  نلةا  ت مية  الم مةر بالم ل ةاي  :التحميل المناسب للمخمـر -4
 .المتوسا او فه  3:   ل اي  1 م ت  ي ها بالماو  ا  التغذي    لا  

 :ياب  راعا  التةليب الملتمر  ث او الت مير ايث يلاعد عله  :التقليب -5

 .تكاثر الميكروباي الم تا  للايوجا  -  
 .تةلي  لزوج  خليا الم ل اي -ب 

 . تكلير الرغاوي المتكون  ب ع  الت مر -ل 

 . تاانس تو يم الميكروباي الم تا  للميمات -ن 

 .الغا وتؤني هذه العوا    اتمع  إلى  يان  إنتال 

وهةةه تتو ةةف الةةب طايعةة  الم ل ةةاي والالةةروف الم يطةة   :مــدة التخميــر -6
 .باإلنتال



 :سماد البيوجاز
هةةةو الم لةةةوط الةةةذي يتاةةةةه بعةةةد ت ميةةةر الم ل ةةةاي العضةةةوي  لل صةةةول علةةةى 

سمان الايوجا   اد األهداف األساسي  فه إنخال نور  الايوجا  إنتال ويعد . الايوجا 
وهو يتكةوت  ة  ( األراضه الر لي  والايري )الاديد  فه الريف و  اطق اةستصالت 

جزةي , جزو ساة  ويلةت دي كلةمان ور ةه وجةزو صةلب, ويتركةب  ة  ال مةأ  والمةان  
العضةةوي  ويلةةت دي كلةةمان عضةةوي للتربةة  وتتو ةةف نلةةا  المةةان  العضةةوي  والع اصةةر 

 :اللماني  فه سمان الايوجا  على عد  عوا    همها
 .  فه عملي  الت مر نواا الم ل اي الداخل (1)
 .الالروف اللاةد   ث او عملي  الت مر (2)

 . د  بةاو   لوط الم ل اي  واد  الايوجا  (3)

ويعطةةةةه الطةةةة   ةةةة  سةةةةمان الايوجةةةةا  ال ةةةةاتج  ةةةة    ل ةةةةاي المالةةةةي  اةةةةواله 
وتوضةةا (. K2O)كاةةم  وتاسةةيوي 5, (P2O5)كاةةم فوسةة ور 11كاةةم نتةةروجي , 15

سمان الايوجا  ال ةاتج  ة  ت ميةر رول ال رق  ي  ( 3)الاياناي الموجون  فه جدول 
 . الاةر واللمان الالدي    ايث   توى الع اصر اللماني 

الفـــرق بـــين تركيـــب ســـماد البيوجـــاز النـــاتج مـــن تخميـــر روث البقـــر ( 1)جـــدول 
 (.على أساس الوزن الجاف)والسماد البلدي 

 السماد البلدي سماد البيوجاز مكونات السماد
  5 – 501 54-53011 )%( ان  عضوي  

 103 1065-1031 )%(نيتروجي  
P2O5 )%( 1045 102 
K2O )%( 1024 101 

 1 3 (جزو فه المليوت ) ن  

 3 6 (جزو فه المليوت )  ا يز 

 406 11 (جزو فه المليوت )اديد  

 105 104 (جزو فه المليوت )ن اس 

و ظهةةةةري الدراسةةةةاي التةةةةأثير اإلياةةةةا ه للةةةةمان الايوجةةةةا  علةةةةى الم اصةةةةي  
لزراعي  فةد  لار الصي يوت إلةى  ت  توسةا الزيةان  فةه الم اصةي  الم تل ة  تصة  ا

ايث  لغت نلا  الزيان  نتيا  اسةت داي هةذا اللةمان  ةارنة  باسةت داي % 17اواله 
% 2407لةةةور , و% 11للةةةذر , و% 25الم ل ةةةاي العضةةةوي  غيةةةر المت مةةةر  إلةةةى 

 .للةما% 1205للةط , و



 ملخص ال
 خلفات الزراعيةميكروبيولوجيا الم

يعتاةةةر تةةةوفير  صةةةانر  تاةةةدن  للمةةةان  العضةةةوي  ألراضةةةه الم ةةةاطق الاافةةة   
ولةةاذ الاافةة  عةةا ال  ساسةةيا لت لةةي  اإلنتةةال الزراعةةه فةةه هةةذه الم ةةاطق نالةةرا لةلةة  
  توى هذه األراضه    المان  العضوي  وتعتمد التك ولوجياي الاليط  فةه الو ةت 

يةة  وال يوانيةة  إلنتةةال  سةةمد  عضةةوي  تضةةاف ال اضةةر علةةى تةةدوير الم ل ةةاي ال اات
 .للترب  لتعويا ال ة  ال انل  ها

 أهمية المادة العضوية
يةةؤني ت لةة  المةةوان العضةةوي  المضةةاف  للتربةة   ةة   صةةانرها الم تل ةة  ب عةة   

الكاة ةةاي الد يةةة  إلةةى تكةةوي   ةةان   اي تركيةةب  عةةةد وطايعةة  غرويةة  تعةةرف بالةةدوبال 
 :اله  همي  المان  العضوي  إلى التأثيراي اآلتي وترجم  همي  الدوبال وبالت

 .ت لي    او الترب  .1

 .تعم  كم زت للع اصر الغذاةي  الته ي تاجها ال ااي .2

 . يان  ال شاط ال يوي بالترب  .3

 :األسمدة العضوية
ــدي .1 وهةةو خلةةيا  ةة  رول وبةةول المالةةي  وال يوانةةاي األخةةرى  :الســماد البل

لتةراب و ةد يلةتعم   ةش األر  ك رلة   ضافًا إلى فرل  تتكوت اساسةًا  ة  ا
 .ة تصاص الم ل اي

وي ضةةر اللةةمان الالةةدي  ةةدك  رضةةي  ال اليةةر  جيةةدا  ةةم وضةةم فرلةة  كافيةة  
ة تصاص الم ل اي  م نة  ال ليا يو يا خارل ال الير  وتكويمةذ بال ةة  
ويعيةةب هةةذه الطريةةة  التةليديةة  تعةةري ال تةةروجي  فةةه صةةوره الم تل ةة  لل ةةةد 

ي  مةةةا يلةةةتلزي رفةةةم  يمتةةةذ اللةةةماني  بةةةإجراو  اموعةةة   ةةة  ب عةةة  الميكروبةةةا
األسةةةاليب لل  ةةةاظ علةةةى   تةةةوى هةةةذا اللةةةمان  ةةة  الع اصةةةر الغذاةيةةة   ث ةةةاو 

 .اإلنتال والت زي 

 (الكمبوست)السماد العضوي الصناعي  .7

وهو اللمان ال اتج    ت ل  الم ل اي ال ااتي  ب عة  الكاة ةاي الد يةة  ت ةت 
رطوبةةة  الم اسةةا  وإضةةةاف  المةةوان الم شةةةط  ايةةةث ظةةروف التهويةةة  الايةةد  وال

ت تار  لاا    اسا     األري ي رن عليها الم ل اي المةطع  إلى  جةزوا 
صةةةغير  فةةةه طاةةةةاي  تتاليةةة  كةةة  طاةةةة  يةةةرش عليهةةةا الكميةةة  الم اسةةةا   ةةة  

 ةم الترطيةب ( سةواو   شةا  عةدنه  و عضةوي  و ايةوي )الم لوط الم شا 



ثةم تةلةب  جيةدًا . الكو   بال يش والاالستي  بالماو والدك باأل داي ثم تغطه
ثم يعان تكوي ها اتى تص  ( الب الالروف الاوي )بعد  ل   م الترطيب 

الم ل ةةةاي لمرالةةةة  ال ضةةةةج ويتاةةةةاي  الو ةةةةت الةةةةال ي للوصةةةةول لهةةةةذه المرالةةةة  
الةةةب طايعةةة  الم ل ةةةاي الملةةةت د  , كمةةةا ت شةةةا عمليةةة  (  لةةةهر 105-5)

ي 75-65  ناخليةةةًا والتةةةه تصةةة  إلةةةى الت مةةةر بال  ةةةاظ علةةةى اةةةرار  الكو ةةة
وع ةةةد نلةةةا  ( بالتةليةةةب الملةةةتمر)والتهويةةة  %( 71-55)وتعةةةدي  الرطوبةةة  
للم ل اي فةه  داية  عملية  الكمةر ايةث  ت هةذه  1:  31كربوت لل تروجي  

 .العوا   تتكا   لإلسراا    ت ل  الم ل اي ب ع  الكاة اي الد ية 

 الغاز الحيوي  .1

ير الم ل اي العضوي   واسط  الكاة اي الد ية  وهو الغا  ال اتج    ت م
ت ت الالروف الالهواةي     خالل است داي  ولد خاص   الا ي  هما 
ال الاي اله دي وال الاي الصي ه اللذات ي تل ات فه  واص اي خزات تاميم 
الغا  ايث يكوت فوق سطا األري ويت رك عمونيًا فه ال الاي اله دي 

ل الاي الصي ه وتعتمد عملي  الت مر على وت ت سطا األري ثا تًا فه ا
نشاط  اموع  كاير     الكاة اي الد ية  الته تتعا ب فه نشاطها ايث 
تاد  ال طواي األولى    الت ل  ت ت تأثير الكاة اي الد ية  الهواةي  
واةختياري  التى ت ل  الموان العضوي  المعةد  لموان بليط  ت شا عليها 

لم تا  لواماي والك وةي وبالتاله تهيئ الوسا الاكتريا الالهواةي  ا
ل شاط الاكتريا الم تا  للميمات وتتأثر عملي  الت مير بعديد    العوا   

,  عدل pH 7ي ,31ياب الم افال  على سيانتها وهه نرج  ارار  
 او  م التةليب الملتمر وعمو ًا فإت إنتال الغا   3:   ل اي  1ت مي  

  ورخي  لمصانر الطا   التةليدي  ووسيل  ال يوي يمم   صدر  دي
للت ل     الم ل اي ال يواني  بطرية  آ     ما ي عكس على رفم 
الملتوى الص ه باأل اك  الةروي  باإلضاف  إلى اةست ان       ل اي 
الت مر اللاةل  كلمان ور ه للمزروعاي والم ل اي الصلا  كلمان عضوي 

 .للترب 
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 الباب الرابع
 ميكروبيولوجيا الزراعة العضوية

Microbiology of Organic Agriculture 
 

ت على  لتوي العالم إلى لاوو كميةر  ني الزيان  المضطر  فه  عدان اللكا
 ةة  الةةدول إلةةى تكميةةف اسةةت داي األسةةمد  الكيماويةة  والمايةةداي الم لةةة  صةة اعيًا فةةه 
نالمها الزراعي , اتى يمك  توفير اةاتياجاي الغذاةي   م  ةاو   الممرضاي الته 
يمكةةة   ت تةةةؤثر علةةةى  عةةةدةي اإلنتةةةال الزراعةةةه و ةةةد تلةةةاات هةةةذه الممارسةةةاي فةةةه 

فةةةه التةةةوا ت الايئةةةه وتلةةةول المكونةةةاي الايئيةةة , المتمملةةة  فةةةه التربةةة  والمةةةاو  اإلخةةةالل
والهةةواو,  مةةا انعكةةس بصةةور  سةةلاي  علةةى نوعيةة  الم ةةتج ال اةةاته وال يةةوانه وبالتةةاله 
صةةة   اإلنلةةةات, و ةةةد كةةةات ةرتاةةةاط هةةةذه الالةةةواهر بالزراعةةة  التةليديةةة   ثةةةر كايةةةر فةةةه 

ذه اآلثةةةار اللةةةلاي , وتعتاةةةر الزراعةةة  اةهتمةةةاي بالهةةةور نالةةةم  راعيةةة  جديةةةد , تاابةةةذ هةةة
العضةةوي   اةةةدي الةةة الم الزراعيةةة  التةةةه ت الةةةى باهتمةةةاي  تزايةةةد فةةةه كميةةةر  ةةة  الةةةدول 
المتةد  ,  م  الوةياي المت د  األ ريكي  اليابات ونول اةت ان األوربه, نتيا   لةق 

تعتمةد هذه الدول    األضرار ال اجم  ع  است داي  ساليب الزراع  التةليدية , التةه 
 .على المركااي الكيماوي  المص ع 

 : مفهوم الزراعة العضوية 
تعةةةرف الزراعةةة  العضةةةوي  بأنهةةةا نالةةةاي  راعةةةه إلنتةةةال   ةةةتج خةةةاص يعةةةرف 

 . بالم تج العضوي والذي يتصف بمواص اي خاص  ت كمها  عايير و واعد نولي 
 : أهداف الزراعة العضوية 

 ي وضم اةت ان الدوله لم الماي الزراع  العضو 
International Federation of Organic Agriculture Movement 
(IFOAM) 

 اموعةةة   ةةةة  المعةةةةايير توضةةةا  هةةةةداف الزراعةةةة  العضةةةوي  ك الةةةةاي  راعةةةةه  تكا ةةةة  
 : ويمك  إياا  هذه األهداف يما يله

 إنتال طعاي  و  يم  غذاةي  عالي  وبكمي  كافي  .1
 .ساليب تضر  هاالتعا    م ال الم الطايعي  نوت الت كم فيها بأ .2

تشةةةايم وت لةةةي  الةةةدوراي ال يويةةة  ناخةةة  ال الةةةاي الزراعةةةه والتةةةه تتضةةةم   .3
 .الكاة اي ال ي  الد ية , والترب  وال ااتاي وال يواناي

 .ال  اظ على خصوب  الترب  والعم  على  يانتها على المدى الطوي  .4

 .لي اةست ان  بةدر اإل كات    الموارن المتادن  فه ال الم الزراعي  الم  .5



العمةة  بةةةدر الملةةتطاا ناخةة   نالمةة    كمةة  فيمةةا يتعلةةق بالمةةان  العضةةوي   .6
 .والع اصر الغذاةي 

توفير ظروف ايا  تلما لك  ايواناي المزرع  بةأناو كة   الةاهر اللةلوك  .7
 .ال طري ال اص  ها

 .تا ب ك   لكال التلول الته  د ت دل نتيا  العملياي الزراعي  .5

الةةة الم الزراعيةةة   ةةةم امايةةة   نمةةةاط ال يةةةا   ال  ةةةاظ علةةةى الت ةةةوا الةةةوراثه فةةةه .9
 .الاري  فه الايئ  الم يط   هذه ال الم

توفير عاةةد كةاف للم تاةي  فةه  اةال الزراعة  العضةوي   ةم ضةمات   ةاخ   .11
 .عم  آ   لهم

 . راعا  األبعان اةجتماعي  والايئي  ل الاي الزراع  العضوي  .11

ايير عةدي اسةت داي كة  و   ال ااي  العملي  فإنذ يترتب   ةاو علةى هةذه المعة
 :   المةو اي الزراعي  التالي  ناخ  نالاي الزراع  العضوي 

 .المايداي الكيماوي  -ب   .األسمد  المعدني  - 

 .  الماي ال مو -و .الكاة اي المه دس  وراثيا -ل

 .الاذور المعا ل  -هة

 دور الكائنات الدقيقة في المقومات الرئيسية للزراعة العضوية
ق  كره بال لا  لم هوي و هداف الزراع  العضوي  يعطه انطااعةًا لع   ا سا

بةةأت هةةذا ال الةةاي يرتكةةز فةةه كميةةر  ةة  جواناةةذ علةةى  نشةةط  الكاة ةةاي ال يةة  الد يةةة  
كاةةةداة  فعالةةة  خاصةةة  فيمةةةا يتعلةةةق بالتلةةةميد العضةةةوي والتلةةةميد ال يةةةوي والمةاو ةةة  

نتةةال األسةةمد  العضةةوي  ال يويةة  ايةةث ات الكاة ةةاي الد يةةة  تلعةةب نورًا  ساسةةيا فةةه إ
وكذل  فه ت للهةا وإعةان   ةا  هةا  ة  ع اصةر غذاةية  للتربة  كمةا  نهةا وسةيل  إل ةدان 
ال اةةاي ال ةةا ه باةةزو ة بةةأس بةةذ  ةة  ااتياجاتةةذ الغذاةيةة   ةة  خةةالل توط هةةا بم طةةة  
الاذور وكمير   ها يلتطيم  يضًا إفرا    شطاي ال مو فه هذه الم طة   مةا ي  ةز 

ا  ت لهةةا  ةة  الميكانيكيةةاي ال عالةة   ةةا يمك هةةا  ةة   ةاو ةة  الملةةاااي نمةةو ال اةةاي كمةة
المرضةةي  وامايةة  العاةةة  ال اةةاته وفيمةةا يلةةه سةةوف نشةةير لةةدور الكاة ةةاي الد يةةة  فةةه 

 .ك      ةو اي الزراع  العضوي  المشار إليها
 :التسميد العضوي : والأ

مةةزارا العضةةوي  ي ضة  اسةةت داي الم ل ةةاي ال ااتيةة  وال يوانيةة  ال اتاةة   ةة  ال
فةةه  ةةرا ج التلةةميد ناخةة  هةةذه المةةزارا لل ةةد  ةة  تةةراكم الع اصةةر المةيلةة  والملوثةةاي 



األخةةةرى ويمكةةةة  اسةةةةت داي  سةةةمد  عضةةةةوي   ةةةة  خةةةةارل المزرعةةة  بشةةةةرط خلوهةةةةا  ةةةة  
 :الملوثاي وعمو ا تشم  األسمد  العضوي  الملت د   فه المزارا العضوي   ا يله

 :السماد البلدي -1
اللةةمان ال ةةاتج  ةة  فضةةالي ال يوانةةاي والةةدواج  بالمزرعةة  وهةةو عاةةار  عةة  

و ةد سةاق اإللةار  إلةى كي ية  (  مة  التةراب,  و الةةش)  تلط   اعا الموان ك رلة  
 .إنتال هذا ال وا    األسمد  والتوصياي الته ترفم     يمتذ اللماني 

 (تالكمبوس)السماد العضوي الصناعي  -7
ي المزرعة  ت ةت الالةروف الهواةية  و ةد وهو اللةمان ال ةاتج  ة  كمةر   ل ةا

ساق اإللار  إلى  ميةزاي هةذا ال ةوا  ة  األسةمد  وخطةواي إنتاجةذ والعوا ة  المةؤثر  
 .على إنتاجذ لل صول على   تج جيد   ذ

 :سماد البيوجاز -1
وهةةو اللةةمان المت لةةف عةة  الت مةةر الالهةةواةه للم ل ةةاي العضةةوي  ويتميةةز 

لزيةةان    تةةواه  ةة  ال تةةروجي  و ةةد سةةاق اةلةةار  إلةةى بةيمتةةذ اللةةماني  العاليةة  نالةةرًا 
 .الةيم  اللماني  لهذا اللمان وتأثيره على الم اصي  الزراعي  الم تل  

 :األسمدة الخضراء -1
ويةصةةد  هةةا الم اصةةي  التةةه تةلةةب فةةه التربةة  وت لةةا  هةةا وهةةه فةةه طةةور  

 .ال مو ال ضري  و عةب اكتمال نموها  االر 
 :او ال واةد اآلتي وت ةق األسمد  ال ضر 

 يان    تةوى التربة   ة  الع اصةر الصةال   ةسةت ان  ال اةاي  مة  ال تةروجي   -  
 .وال وس ور

 :ت لي  ال صاة  الطايعي  للترب  الب نوعها  م  - ب
 . يان  تماس  األري الر لي  وكذل   درتها على اةات اظ بالماو -
 عكس علةةةى تةليةةة  تماسةةة  الةشةةةر  اللةةةط ي  فةةةه األري الايريةةة   مةةةا يةةة -

 .إنااي الاذور
 .  يان  ت كي  األري المةيل   ما يله  عملياي ال د   الزراعي  -

 .تةلي  ال ا د بالرلا    الع اصر الغذاةي  -ل
وعمو ا يلت دي فه التلميد األخضر   اصي    تل   والته     همها 

ه واللوبيا وهه ال ااتاي الاةولي   م  الارسيم, ال ول الالدي, التر س, ال ول اللونان
تتميز بارت اا   تواها ال تروجي  نتيا  ااتواو جذورها على عةد جذري  تكونها 

الةانر  على تمايت ال تروجي  الاوي وبالتاله فإت  لب  Rhizobiaبكتريا الة



الم صول فه الترب  يشام ت ل  األنلا  ال ااتي  ويوفر ال تروجي  بصور  صال   
 . ا هلال تصاص  واسط  ال ااي ال

 : ثانياا التسميد الحيوي 
ت ت   هوي عدي  Biofertilizersي درل است داي األسمد  ال يوي  

است داي األسمد  الكيماوي  لل د    تلول الايئ  وإنتال  غذي  طايعي  نالي   خالي  
   الملوثاي الكيمياةي  وهو  اد األهداف الرةيلي  للزراع  العضوي  ويةصد 

  اإلضافاي  اي األص  ال يوي الته تضاف للترب  لمد باألسمد  ال يوي  ك
ال ااي ال ا ه بازو    ااتياجاتذ الغذاةي  وتلمه هذه اإلضافاي  يضًا اللةاااي 

 . Microbial Inoculantsالميكروبي  
وسوف نتعري فه هذا الازو لوسمد  ال يوي     الم هوي الواسم اتى 

توضم الكاة اي ال ي  الد ية  الملت د   يمك  التعريف  ها بصور   لم  فعمو ًا 
كلمان ايوي فه  اا يم على  ساس الغري الذي     جلذ يلت دي اللةات 

 : كاآلته 
 N2- Fixersمثبتات األزوت : المجموعة األولي 

 :وهه تشم 
 : ومن أمثلتها  Symbiotic N2- Fixersلية فمثبتات األزوت التكا -1

 م ال ااتاي الاةولي  ايث تكوت عةد  والته تتكاف  Rhizobiumبكتريا  -  
على جذور ال ول الالدي, ال اصوليا والالل , ال اصوليا, ال م , 
التر س, الارسيم المصري, الارسيم ال اا ي وكلها  صانر غذاةي  

 .تتميز بارت اا   تواها    الاروتي  ال ااته

والته تتكاف     خالل تكوي  عةد على  Bradyrhizobiumبكتريا  -ب 
ور نااي فول الصويا الذي يلت ان   ذ كمصدر للاروتي  والزيت و ا جذ

 .يت لف    عصر الاذور يلت دي كعلف ايوانه

والته تتكاف   م ال ااتاي غير الاةولي  ايث تكوت  Frankiaبكتريا  -ل 
( Alnus)األل اس ( Casuarina)عةد على جذور نااتاي الكا واري ا 

ر لوخشاب  و  ماتاي للكماات وهه  لاار خشاي   عمر  تلت دي كمصد
 .الر لي   و  صداي الريات

والته تتكاف     خالل تكوي   Azorhizobium caulinodansبكتريا  -ن 
الذي  Sesbania rostrataعةد على جذور وسيةات ال ااي الاةوله 

 .يلت دي كلمان  خضر



وهو يتام الليانوبكتريا ويتكاف   م  Anabaena azollaeط لب  -هة
   خالل وجونه فه تاويف بال   الل له ألوراق  Azolla وة سرخس األ

اللرخس وتلت دي األ وة كلةات فه  زارا األر  إل دان العاة  بال تروجي  
 . كما  نها بعد ال صان تةلب فه األري كلمان  خضر

 :ومن أمثلتها  Asymbiotic N2- Fixersالال تكافلية  تمثبتات األزو  -7
 Azotobacter ,Azospirillum ,Bacillus polymyxaبكتريا  -  

فه (   طة  الريزوس ير)وهه تتوط   سطا الاذور والترب  الم يط   ها 
كمير    العواة  خاص  ال ايلي  ايث تمات األ وي الاوي وت ر  

 .   شطاي ال مو الته تشام نمو ال ااي
,  Noctoc ,Anabaenaالليانوبكتريا  م  تل  التابع  ألج اس  - ب

Tolypothrix ,Calothrix ,Scytonema  وتلت دي كلةات فه  زارا
 . األر 

 Phosphate Mobilizersميسرات الفوسفات : المجموعة الثانية
 :وهه تشم 

 :لية مثل فميسرات الفوسفات التكا -1
 Vesicularفطرياي الميكوريزا المكون  لل ويصالي والت رعاي الشايري   -  

Arbuscular Mycorrhizas   م عديد    ال ااتاي وهه تتكاف 
ال ولي  وبعا  نواا الشايراي واأللاار    خالل اختراق هي اتها ل اليا 

 .  طة  الةشر  بالاذر
وهه تتكاف   م   Ectomycorrhizasفطرياي الميكوريزا ال ارجي   - ب

 تعدن الطاةاي     mantleاأللاار  ساسًا    خالل تكوي ها لغالف 
, و   الطاة  الل له للغالف تمتد الهي اي يغطه الشعيراي الاذري 

 .الهي اي  ي  خاليا   طة  الةشر  بالاذور
 Bacillus megaterium يلراي ال وس اي الالتكافلي  و    لهرها بكتريا -2

var phosphaticum  طة  )وهه تتوط   سطا الاذور والترب  الم يط   ها  
 . فه كمير    العواة ( الريزوس ير



  Potassium Mobilizersميسرات البوتاسيوم : المجموعة الثالثة
والته تت اع   م  Silicate Bacteriaوهه تتام بكتريا الليليكاي 

 ركااي الليليكاي غير الذاةا   م  األرثوكال  فتاعلها  ا ل  للذوبات وبالتاله 
تت رر   ها  ركااي الاوتاسيوي فه اال   يلر  وتلتطيم هذه الاكتريا  يضًا  ت 

 . سطا الاذور وترب  الريزوس ير فه كمير    العواة تتوط  
   Iron Mobilizersميسرات الحديد : المجموعة الرابعة 

و    لهرها ال وا  fluorescent pseudomonadsوتمملها الة
Ps.fluorescens  وهه  انر  على إنتال   لاياي اديد تلمه سيدروفورس
siderophores   ال ا ه خاص  ت ت ظروف  تلتطيم تيلير ال ديد للعاة

 .األراضه الايري 
 ثماراال و  محسنات النمو :المجموعة الخامسة

الته يمك   Saccharomycesو    لهرها خمير   yeasts م  ال ماةر 
لت لي  نمو وإنتاجي   foliar sprayاست دا ها كلمان للاذور  و سمان ور ه 

 .ونوعي  الم صول
الملت د   كلمان ايوي ة يتو ف  وجدير بالذكر  ت الكاة اي الد ية 

تأثيرها على العاة     خالل التةليم اللا ق     د تؤثر على العاة  بطرق  خرى 
فعلى ساي  الممال تلتطيم فطرياي الميكوريزا تشايم ا تصاص ع اصر غذاةي  
 خرى خالف ال وس اي  م  ال يتروجي , الاوتاسيوي, الكالليوي, الكاريت, ال  اس, 

 .لم ا يز باإلضاف  إلى اماي  العاة     اإلصاب  بالملاااي المرضي الزن , ا
الميكانيكياي الم تل   الته تلتطيم الكاة اي الد ية   ت ( 4)ويام  جدول 

ويتضا    الادول  همي  األنوار الته . تؤثر    خاللها على العاة  ال ااته
ج    اةست داي المتزايد تلعاها هذه األسمد  ال يوي  فه تةلي  تلول الايئ  ال ات

لوسمد  الكيماوي  وتزنان  همي  است داي هذه األسمد  إ ا علم ا  نها  صانر 
 .غذاةي  رخيص  المم  لل ااي



الميكانيكيات المختلفة التي تؤثر من خاللها األسمدة الحيوية على ( 1)جدول 
 .العوائل النباتية
 ميكانيكية التأثير السماد الحيوي 

 .العةد الاذري بكتريا  -1
(Rhizobium , Frankia) 

 .تمايت   وي الهواو الاوي  -
 .إنتال   شطاي ال مو -

 .الاكتريا الممات  لو وي بصور  ار  -2
(Azotobacter ,Azospirillum) 

 .تمايت   وي الهواو الاوي  -

 .إنتال   شطاي ال مو -

 .ال ماي     الملاااي المرضي  -
. الط الب ال ضراو المزر   -3
 (يانوبكترياالل)

 .تمايت   وي الهواو الاوي  -

 .إنتال   شطاي ال مو -
 .تمايت   وي الهواو الاوي  - .األ وة -4
 .إنتال  اماي عضوي  -  ذيااي ال وس اي الاكتيري  -5

 .إنتال   شطاي ال مو -

 .ال ماي     الملاااي المرضي  -
 . يان  ا تصاص الع اصر الغذاةي  - فطرياي الميكوريزا -6

 .او   للا اف يان  المة -

 .ال ماي     الملاااي المرضي  -
 .إنتال  اماي عضوي  - .بكتريا اللليكاي -7
 .إنتال   لاياي ال ديد - بكتريا الليدو وناس -5
 .إنتال   شطاي ال مو - .ال مير  -9

ويعتمد ناات اللمان ال يوي فه ت ةيق التأثيراي اإلياا ي  الم شون  على 
- :اآلتي العاة  ال ااته على العوا   

 .ك او  الكاة  الد يق الملت دي فه إادال التأثيراي المطلوب  -1
 دى توافق الكاة  الد يق  م العاة  ال ااته و د ثات تاريايًا  ت هذا  -2

 .التوافق يمك   ت يتااي  اتى على  لتوى سالل  الكاة  والص ف ال ااته

لموجون  طايعيًا الةدر  الت افلي  للكاة  الملت دي كلمان للكاة اي الد ية  ا -3
 .فه الترب 

وجون الكاة  الد يق فه   طة  جذور العاة  بكماف  عدني  عالي  تلما  -4
 .بإادال التأثير المطلوب

وعلى الملتوى التطايةه ت تج األسمد  ال يوي  بانت اب سالل   يكروبي  
تتصف بال صاة  المالث  األولى ثم ت مى فه  يئ  ساةل    اسا  ونرج  ال رار  



الةم  اتى إ ا  ا  لغ ال مو   صاه تضاف المزرع  الاكتيري  إلى  ان  اا ل  الم
carrier  ساق ت ضيرها  م  الايت  وسPeat moss   على  ت تكوت نرج

ثم يعاأ الم لوط فه  كياس  وله إثيلي  ايث % 51الرطوب  ال هاةي  اواله 
ال وعان  تارى تلتعم   االر   و ت  ظ على نرج  ارار      ض  ل ي  اةستعم

اختااراي الاون  للم تج  ث او ال  ظ و ا  اةست داي  تةدير  عدان ال اليا واختاار 
على  Rhizobiumايويتها والتأكد     ل  التلول ويوصى  ت تكوت  عدان بكتريا الة

 .جم  ان  اا ل  على األ  /خلي  6 11×  511ساي  الممال اواله 
ال وا   الاكتيري  اتى اآلت إة  ت  وإت كات اا   الايت  وس     فض 

است دا ذ ة د  ت يعةاذ ا ظ اللةات الم تج على نرجاي ارار      ض   ما يزيد 
   تكل   اإلنتال و د تمك  الاااموت فه الو ت ال اضر    است ااط اا      
 ان  الاي اي الصونيوي وهه  اد   الت اما اةلاي   الذي يلت رل    بعا 

وتلتطيم هذه المان  بعد خلطها  Laminariaا ي   م  ط لب الط الب ال
بالمزرع  اللاةل  للميكروب ال ا ه وبلورتها فه   لول كلوريد الكالليوي وتا يف 
الاللوراي هواةيًا  ت ت ت ظ ب يوي  ال اليا الميكروبي  ناخلها لعد  س واي على 

 .نرج  ارار  الغرف  نوت ال اج  إلى  ارناي ل  ظ اللةاااي
وعمو ًا فإت اللةاااي الميكروبي  ت ضر اآلت على نطاق تااري وتوجد 
االيًا باألسواق ت ت  سماو   تل    م  الريزوباكتري , الليريالي , ال تروبي , 

 .ال وس اتي , الاوتاسيو ال,  و بأسماو  خرى الب نوا اللةات الم تج
و   است داي ولع     اللماي الته تميز نالاي الزراع  العضوي  هو  دا

األسمد  ال يوي  ضم   را ج التلميد العضوي وهذا اة نوال    األهمي  بمكات 
نالرًا ألت المان  العضوي  تمم   صدرًا  ساسيًا للكربوت والطا   لهذه الكاة اي  ما 
يؤني للم افال  على تواجدها  وفر  فه الترب  بما ي  ظ خصوب  الترب  وي عكس 

 .ي ال ا هعلى نمو وإنتاجي  ال اا
 Biological Controlالمقاومة الحيوية : ثالثا

نالرًا ألت نالاي الزراع  العضوي  يم م است داي  ايداي اآلفاي الكيماوي  
 :فإنذ يعتمد على  داة  آ     م 

 .الت وا الم صوله    خالل الدور  الزراعي  والزراع  الم تلط  والت مي  -1
 .لتعةيم الشمله للترب است داي بعا المعا الي الزراعي   م  ا -2

 .رفم ال شاط الايولوجه بالترب     خالل التلميد األخضر والتلميد العضوي  -3

 .است داي الملت لصاي ال ااتي  الطايعي  -4



 .است داي المةاو   ال يوي  -5
ويةصد بالمةاو   ال يوي  است داي الوساة  الايولوجي  فه  ةاو   اآلفاي 

ة  آخر وة د  ت نشير ه ا إلى  ت بعا ايث يلت دي كاة   عي  فه  ةاو   كا
الكاة اي الد ية  الملت د   كلمان ايوي لها نور  يضًا فه  يان   ةاو   العاة  

وعمو ًا فإنذ (. 4)للملاااي المرضي  كأاد التأثيراي اإلضافي  كما ورن فه جدول 
ا ةست داي الكاة اي الد ية  لهذا الغري بص    ساسي  يتم إنتال ت ضيراي   ه

 و المايداي ال يوي   Microbial pesticidesتعرف بالمايداي الميكروبي  
ويشترط فه ك  ال اةي  ت تكوت هذه المايداي آ     Biopesticidesلآلفاي 

 .لإلنلات وال يوات
وتةم  لهر   مل  للكاة اي الد ية  الملت د   فه المةاو   ال يوي  ضم  

- :يما يلهويمك  اإللار  إليها ف Bacillusج س 
 Bacillus thuringiensis (Bt)بكتريا  -1

وهه بكتريا واسع  اةنتشار فه الطايع  ايث توجد فه الترب , والم ل اي 
الزراعي  وال يواني , وال شراي الميت , عصوي  الشك   وجا  لصاغ  جراي , 

ويضم هذا ال وا  اموع     اللالةي يتم .  تارثم  ,  ت رك  بأسواط   يطي 
تمييز  ي ها على  ساس اةختالفاي الليرولوجي  الموجون  بأنتاي اي  سواط ال

 :تتميز هذه الاكتريا بأنها تكوت توكلي اي  تعدن    هاو . ال لي 
وهذه التوكلي اي ت ر  خارل خلي   :Exotoxinsتوكسينات خارجية  -1

الاكتريا, و  ها  نواا  ل ا وبيتا وجا ا, وال وا  يتا الذي ت ر ه بعا 
للالةي  ا   للذوبات فه الماو و ةاوي لل رار  و و و ت جزيئه صغير, ا

وهو وإت كات لديد اللمي  لاعا ال شراي كالذباب الم زله, إة  نذ ساي 
 يضًا لل ااتاي والمديياي,  ما يلزي تا ب وجونه فه الت ضيراي 

 .الميكروبي 
لوري وهو توجد فه لك   : d-endotoxinsتوكسينات داخلية من نوع  -2

باانب الارثو   الداخلي  للاكتريا ع د ا تكوت ال لي  الاكتيري  فه طور 
ولك  الالور  واامها ي تلف باختالف ( 21انالر لك  )األساورانايا 

اللالل  الاكتيري  فةد تكوت الالور   اي لك   غزله وهو الغالب,  و تكوت 
جليكوبروتي   والتوكلي  الداخله عاار  ع .  كعا  الشك   و غير   تالم 

 لف نالتوت, والازو اللاي بذ 251 و و ت جزيئه  رت م  د يص  إلى 
 .عاار  ع  سللل  عديد  الااتيداي

 



 
 
 
 
 
 

 
 بجانب الجرثومة الداخلية البلورة السامة تكوين (: 71)شكل 

 الممرضة للحشرات B. thuringiensisلبكتريا             
د ا تاتلم الاكتريا  م الغذاو وتالهر وي دل التلمم لير   ال شر  ع 

 عراي التلمم على الير   بألكال   تل  , فةد ي دل للير   لل  عاي,  و لل  
 ياي    نخول  4-2فه الالعوي ثم ا ت اا ع  األك , وتموي ال شر  خالل 

 .الاكتريا بالمها
 ويوجد اآلت باألسواق  لت ضراي تااري     بكتريا

 B. thuringiensis  لت ضراي   م Bactospeine, Diple  وغيرها, وهه
تلت دي   اات كمايد ايوي فه  كاف   ال شراي  م  ير اي نون  ورق الةط , 

وتاهز هذه الملت ضراي  ت مي  اللالل  الاكتيري  الم اسا  فه . وير اي ال ا وس
وسا غذاةه وارار   الةم , و  ذ ياهز المايد فه صور   اتل   و جاف , وي توي 

ويلتعم  . خلي  بكتيري  5 11   المايد على  ا ة ية  ع  (   1 و )لاراي ا
 .المايد بال ة  رلًا  و تع يرًا على  وراق ال ااتاي بال ةول المصاب 

7- Bacillus popillia 
ويلتعم  هذا    ال وا فه  ةاو   ال شراي غمدي  األج     م  ال  افس 

 ه ناخ  األساورانايا وهه تلاب  ا وهو يكوت  لور  سا    اي تركيب  روتي
 .Popillia japonicaلل   لاو الياباني   Milky diseaseيعرف بالة

1- Bacillus sphaericus 
ويلتعم  هذا ال وا فه  ةاو   ير اي ال شراي  وجي  األج     م  ير اي 

وهو ة يكوت  للوراي سا   ولك   Culex  ,Anophelesالاعوي    ج س 
وكلي  بادار ال لي  فع د ا تاتلم ير   ال ا وس هذه الاكتريا  م الغذاو يتواجد الت

 .ساعاي 11-5فإت الاكتريا تت ل  وي  رن التوكلي  فتموي الير   بعد 

Crystal 

Spore 



 خصالمل
 ميكروبيولوجيا الزراعة العضوية

 :مفهوم الزراعة العضوية
تعرف الزراع  العضوي  بأنها نالاي  راعه إلنتال   تج خاص يعرف 

 . تج العضوي والذي يتصف بمواص اي خاص  ت كمها  عايير و واعد نولي بالم
 :أهداف الزراعة العضوية

تهدف الزراع  العضوي  إلنتال طعاي  و  يم  غذاةي  عالي  خاله    
الملوثاي بأنواعها    خالل التعا    م ال الم الايئي  وت لي  الدوراي ال يوي  

اةست ان     الموارن المتادن  بما ي  ظ المتكا ل  ناخ  ال الاي الزراعه  م 
 .خصوب  الترب  ويعم  على  يانتها على المدى الطوي 

 :المقومات الرئيسية للزراعة العضوية
 :التسميد العضوي 

ي ض  األست ان     الم ل اي ال ااتي  وال يواني  ال اتا     المزارا 
اكم الع اصر المةيل  العضوي  فى  را ج التلميد ناخ  هذا ال الاي لل د    تر 

والملوثاي األخرى ويمك  است داي  سمد  عضوي     خارل المزرع  بشرط خلوها 
   الملوثاي وعمو ًا تشم  األسمد  العضوي  الملت د   فى المزارا العضوي  
اللمان الالدى , الكماوست , سمان الايوجا  , اللمد  ال ضراو و د ساق ت اول 

ى الااب اللا ق   ا األسمد  ال ضراو فيةصد  ها األسمد  المالث  األولى ف
الم اصي  التى تةلب بالترب  وت لا  ها وهى فى طور ال مو ال ضرى  و عةب 
اكتمال نموها  االر  وهى  اي  همي  فى  يان    توى الترب     الع اصر الغذاةي  
 وكذل  ت لي  ال صاة  الطايعي  للترب  وتعتار ال ااتاي الاةولي      هم

الم اصي  الملت د   فى التلميد األخضر نالرًا ةاتواو جذورها على عةد جذري  
الممات  لو وي الاوى وبالتالى فإت  لب هذه ال وعي   Rhizobiaتكونها بكتريا الة 

   الم اصي  فى الترب  يشام ت ل  األنلا  ال ااتي  ويوفر ال يتروجي  بصور  
 .صال   ةست ان  ال ااي ال ا ى

 :ميد الحيوي التس
يةصد باألسمد  ال يوي  ك  اإلضافاي  اي األص  ال يوي الته تضاف 
للترب  لمد ال ااي ال ا ه بازو    ااتياجاتذ الغذاةي  وتلمى هذه اإلضافاي  يضًا 
اللةاااي الميكروبي  وهه    الوساة  ال عال  لتةلي  تلول الايئ  وخ ا تكاليف 

لم صول وتشم  األسمد  ال يوي   ماتاي اإلنتال الزراعه  م ت لي  نوعي  ا



, Azorhizobium caulinodans ,Frankia   م  )األ وي التكافلي  
Bradyrhizobium ,Rhizobium ,Anabaena azolae )  م  )والالتكافلي 

Azospirillum, Azotobacter, Anabaena, Nostoc, Bacillus 
polymyxa )  يكوريزا ال ويصلي  الشايري   م  الم)و يلراي ال وس اي التكافلي

Vesicular arbuscular mycorrhizas  والميكوريزا ال ارجي ,
Ectomycorrhizas )  م  بكتريا)والالتكافلي  Bacillus.megaterium var 

phosphatcium   ) و يلراي الاوتاسيوي( م .Bacillus.circulans )
 .Pseudomonas م  )المعروف   اكتريا اللليكاي و يلراي ال ديد 

fluorescens )و  ل اي ال مو واألثمار  م  ال ماةر و    لهرها 

 S. cerevisiae  وتؤثر هذه الكاة اي الد ية  على عاةلها ال ااته    خالل وااد
 و  كمر    الميكانيكياي الم تل    م  تمايت األ وي, إنتال   شطاي ال مو, 

صر الغذاةي  واماي  العاة     إفرا  األاماي العضوي ,  يان  ا تصاص الع ا
الملاااي المرضي , وت تج األسمد  ال يوي  بانت اب سالةي  اي ك او  عالي     
ايث  يكانيكي  التأثير والت افس  م الكاة اي الد ية  الموجون  طايعيًا بالترب  ايث 
ت مى ت ت الالروف المالةم  وع د الوصول أل صى نمو ت صد ال اليا وت م  

  اا ل  وتعاأ وت  ظ ل ي  اةستعمال على  ت ت تار ايوي  ال اليا  ث او على  ان
 .ال  ظ و ا  اةست داي

 :المقاومة الحيوية: ثالثاا 
ويةصد  ها است داي الوساة  الايولوجي  فه  ةاو   اآلفاي كادي  للمايداي 
 الكيماوي  الضار  ايث يلت دي كاة   عي  فه  ةاو   كاة  آخر وفه هذه ال ال 

يتم إنتال ت ضيراي    الكاة اي الد ية  تعرف بالمايداي ال يوي  لآلفاي 
Biopesticides  و   الكاة اي الماهري  الملت د     اات فه  ةاو   ال شراي

Bacillus thuringiensis  وهه ت توي على توكلي اي ناخلي  تلاب  وي
 .ال شر  وهه ت تج بشك  تااري ايث تلت دي كمايد ايوي 
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 الباب الخامس
 ميكروبيولوجيا المياه

Water Microbiology 
وترجةةم  هميةة   , ةة  المعةةروف  ت الميةةاه هةةى  سةةاس ال يةةا  لاميةةم الكاة ةةاي
وة غ ةى عة   ,المياه إلى است دا اتها المتعدن  سواو بطرية   االر   و غير  االةر 

 ة  تركيةب  %91المياه ل يا  اإلنلةات وال يةوات وال اةاي ايةث يشةك  المةاو اةوالى 
ايةث يلةت دي  ,وتعتمد كمير    الص اعاي على الماو ,ال لي  ال يواني   و ال ااتي 

كما يلت دي فى العديد    األعمةال الم زلية   مة   ,فى تص يم جميم الموان الغذاةي 
لذل  فم  األهمي  التأكد    صالاي  الماو     .الت اليف والغلي  والطهى وخالفذ

 .جي   ا  است دا ذال ااي  الميكروبيولو 
 مصادر المياه فى الطبيعة 

وفةى هةذه  ,Water cycleيمر الماو  دور  تعرف  دور  المياه فى الطايعة  
 ,و   تا ر  ياه األنهار والا ةار ,تتصاعد األب ر  ال اتا     نتا ال ااتاي ,الدور 

 ةة  فةةى وتتامةةم الةطةةراي المتكم ,وتتكمةةف فةةى الاةةو الاةةارن بالطاةةةاي العليةةا  ةة  الاةةو
 .وتلتمر الدور  …لتتا ر ثاني   ,وتتلا ا فى لك    طار وثلول ,صور  س ب

فإ ةا  ت تتاةذ  ,ووصةولها إلةى سةطا األري ,وع د سةوط األ طةار والملةول
 و ترلةةةا خةةةالل طاةةةةاي  ,تلةةة  الميةةةاه المتلةةةا ط  إلةةةى األنهةةةار والا يةةةراي والا ةةةار

 .اوفي اتى تص  إلى  عماق   تل    كونذ للمياه ال ,الترب 
التةةى تشةةم   , ةةا يعةةرف بالميةةاه الطايعيةة  ,ويتكةةوت خةةالل تلةة  الةةدور  الماةيةة 

- :كما يأتى  ,و ياه جوفي  ,و ياه   زن  ,و ياه سط ي  , ياه جوي 
   Atmospheric Waterالمياه الجويـة 

وهةذه الميةاه فةى  داية  تلةا طها  ,يةصد بالمياه الاوي   ياه األ طةار والملةول
 ,ايةةث  ت ب ةةار المةةاو المكةةوت لللةة ب ,ت خاليةة   ةة  الميكروبةايتكةةو  , ة  اللةة ب

فإنهةا  ,ولك    ةزول تلة  الميةاه و رورهةا بطاةةاي الاةو ,يكوت خالياك    الميكروباي
وبعةد فتةر   صةير   ة   ,الموجةون   ةذراي األتربة  العالةة  بةالهواو ,تتلول بالميكروباي

بلةةةاب  ةةةا  ,اةةةاك  ةة  الميكروبةةةايخاليةةةاك تةري ,فةةةإت الاةةةو يصةةاا راةةةةةاً  ,نةةزول األ طةةةار
و ةةةا ت ملةةةذ  ةةة   ,لازيئةةةاي التةةةراب والمةةةوان العالةةةة  ,ي ةةةدل لةةةذ  ةةة  غلةةةي  وترسةةةيب

 . يكروباي



 Surface Waterالمياه السطحية 
المياه اللط ي  هى  ياه األنهار والا يراي والا ار التى تتكوت   زول  ياه 

 ,وية  و ال لةتها للةطا التربة وبلةوط الميةاه الا .األ طار والملول إلى سطا الترب 
  .فإت تل  المياه تتلول  درج  كاير  بميكروباي الترب 

 Stored Waterالمياه المخزنـة 
المياه الم زن  هى تل  الموجون  فى الاةرك وال زانةاي ويةؤنى ت ةزي  المةاو 

ونشاط األاياو األخرى  ,و ل  نتيا  الترسيب ,إلى تةلي   عدان الكاة اي الد ية   ها
كال رار  واأللةع  فةوق  ,وتأثير بعا العوا   الاوي  ,لتى تتغذى على الماهريايا

ولكةة  إ ا  ةةا وصةة  إلةةى هةةذه الميةةاه الم زنةة   ,الموجةةون  بألةةع  الشةةمس ,الا  لةةاي 
 ة  بكتريةا  ,فإت عةدن الماهريةاي ,    راضى  و نااتاي  و   ل اي , وان عضوي 

ويصةاا لونهةا ناك ةاك, وبت لة  تلة   ,ياهيزنان  تل  الم ,وط الب وفطرياي وبروتو وا
وطعمةةةذ غيةةةر  ,ويصةةةير لةةةوت المةةةاو غيةةةر  ةاةةةول ,تتكةةةوت رواةةةةا كريهةةة  ,الم ل ةةةاي
تلةةةا  و ةةةد ي ةةةدل  لةةة   ايانةةةاك فةةةى خزانةةةاي الميةةةاه علةةةى  سةةةطا الم ةةةا ل إ ا لةةةم  . لك

  .ت  ظ بطرية  سليم 
 Ground Waterالمياه الجوفيـة 

و ا لم ي ةدل تلةول  ة   صةدر  .واآلبار تشم  المياه الاوفي   ياه الي ا يم 
 ,تكةةوت لةةاذ خاليةة   ةة  الاكتريةةا والازيئةةاي العضةةوي  ,فةةإت الميةةاه الاوفيةة  ,خةةارجى

وعةةةان  كلمةةةا كانةةةت  .نتياةةة  ترلةةةيا الميةةةاه خةةةالل  رورهةةةا بطاةةةةاي األري الم تل ةةة 
وع ةةد اسةةةت رال الميةةاه  ةةة   .كلمةةةا  ةة   هةةةا عةةدن الميكروبةةةاي ,الميةةاه الاوفيةةة  عميةةة 

 ,فإنةةةةذ ياةةةةب سةةةة اها عةةةة  طريةةةةق  نا يةةةةب   اسةةةةا  غيةةةةر    ةةةةذ  ,ر لإلسةةةةتعمالاآلبةةةةا
 .  افال  على المياه     ى تلول خارجى

 ميكروبيولوجيا مياه الشرب
Drinking Water Microbiology  

المصةةةةانر الرةيلةةةةي  للميةةةةاه ( اآلبةةةةار)تممةةةة   يةةةةاه األنهةةةةار والميةةةةاه الاوفيةةةة   
 ,ةمةةةًا للتلةةةول  ةةة    ل ةةةاي الم ةةةا لنا  عرضةةة وهةةةى  يةةةاه  .الملةةةت د   فةةةى الشةةةرب

لزيةةان   ةةا  ,بإ نيةةان عةةدن اللةةكات ,وتةةزنان اةةد   شةةاك  التلةةول .والمصةةانم ,والمةةزارا
 .ي تج ع هم      ل اي

 إ  ي تةة  ,وتلاب المياه ال ا ل  لميكروباي  رضةي   شةاك  صة ي  خطيةر  
 ,المعوى  الميكروباي المعوي  المرضي  التى تلاب عدوى للاها  ,ع  طريق المياه

وفيروسةةةاي لةةةل   ,واأل ايايةة  ,والدوسةةة تاريا الااسةةةيلي  ,والكةةوليرا , مةة  بكتريةةةا التي ةةةون



فى  ول وبةرا   ,وتوجد هذه الملاااي المرضي  ,واإللتهاب الكادى الوباةى ,األط ال
فت تةة  الةى  ,وت لاب هةذه الميكروبةاي  ةم  يةاه الماةارى  ,المرضى واا لى العدوى 

  . ياه الشرب وتلوثها
للةضةةةاو علةةةى  ةةةا  هةةةا  ةةة   يكروبةةةاي  ,فةةةإت  عالاةةة   يةةةاه الم ل ةةةاي ,لةةةذل  

 ,تعتاةر عملية  ايوية  ,بإلةاةهةا فةى ب ةر  و نهةر ,و ل   ا  الةت ل    هةا , رضي 
 ,تعتاةر  يضةًا  ة  العمليةاي الضةروري  , اة  اةسةتعمال ,كما و ت ت ةي   ياه الشةرب

 .باي  رضي  ما ت ملذ المياه     يكرو  ,ل ماي  الملتهلكي 
وتعةةرف الميةةاه الصةةال   للشةةرب بأنهةةا  يةةاه عديمةة  اللةةوت والطعةةم والراة ةة ,  

 .والموان المشع  والميكروباي المرضي  ,خالي     الموان المعلة  والموان الكيمياةي 
  Sources of Water Pollutionمصادر تلوث المياه 

 ( مخلفات المجارى )الصرف الصحى  -1
وتعتاةةر هةةذه الم ل ةةاي  ,ى ال اتاةة   ةة    ةةا ل المةةدتيشةةم    ل ةةاي الماةةار 

 .المصدر األساسى لتلول  ياه الشرب بالميكروباي المعوي  المرضي 
 يالصرف الصناع -7

 ,يشةةةةم  الم ل ةةةةاي اللةةةةاةل  ال اتاةةةة   ةةةة  المصةةةةانم وت مةةةة  هةةةةذه الم ل ةةةةاي
 ,ق وغيرهاوالزةا ,والزن  ,والكان يوي ,والكروي ,كال  اس ,الكمير    المعانت المةيل 

 .و د ت م  الم ل اي الص اعي   واناك  شع 
 الصرف الزراعى  -1

وت م  هذه  , ياه الصرف الزراعى هى المياه المت ل   بعد رى المزروعاي
التةةى  ةةد تصةة   ةةم  يةةاه  ,الم ل ةةاي  تاةيةةاي الم صةةااي الزراعيةة  و ايةةداي اآلفةةاي

  .إلى  وارن المياه العذب  ,الرى والصرف
 لحامضية األمطار ا -1

ايةةث تت اعةة   , ةة  تلةةول الاةةو بغةةا اي المصةةانم ,ي ةةتج المطةةر ال ا ضةةى
 ةةم ب ةةار المةةةاو  ,الموجةةون  بأنخ ةة  المصةةانم , كاسةةيد الكاريةةت و كاسةةيد ال تةةروجي 

ويصةةاا المطةةر  ,فيتكةةوت اا ضةةى الكاريتيةة  وال تريةة  ,الموجةةون بةةالاو  و باللةة ب
  .اا ضياً 

  Water Purificationتنقية مياه الشرب 
فهةو  , هةم و خطةر  صةانر التلةول ,يعتار تلول  ياه الشرب بمياه الماارى  

إلةةةى  يةةةاه  ,لوصةةةول الميكروبةةةاي المرضةةةي  , ةةة  ال اايةةة  العمليةةة  ,الطريةةةق الوايةةةد
فترلةا  ,وي تج  ل   ة   ةرور  صةانر  يةاه الشةرب باةوار  صةدر  اةارى  ,الشرب



فةى  ,ف   ل ةاي الماةارى  و ي ةتج التلةول  ة  صةر  , ياه الماارى إلى   واي المياه
تارى  عالا  الماو للوصول بذ إلى  او نةى صالا  . و  صدر لمياه الشرب ,نهر

 .(22)لك  كما فه    خالل  عا لتذ على خطواي  ,للشرب
  Sedimentationالترسيب  -1
تةةةتم عمليةةة  الترسةةةيب  تةةةرك الميةةةاه سةةةاك   لمةةةد   ةةة  الةةةز  , فةةةى خزانةةةاي  و  

ولزيةةةان  . هةةا  ةة   ةةوان عالةةة  و يكروبةةاي الةةى الةةةاا اةةواي ترسةةيب, فيرسةةب  ةةا  
,  و يضاف (كاريتاي األلو  يوي والاوتاسيوي)سرع  وك او  الترسيب, تضاف الشاذ 

الى الماو لزيان  سةرع  تامةم ال اياةاي, وتكةوي  ( كاريتاي ال ديدي )  الت ال ديد 
وعملية  . المعلةة  علق غروى, يرسب سريعاك, اا الك  عةذ األايةاو الد يةة  واألجلةاي 

الترسيب, تةل     الم توى الميكروبى للمياه, ولك ها ة تعتار بم رنها كافي  لت ةية  
المياه, ت ةي  تا    ما  ها     يكروباي, ولذل  فهى تعتار خطو   ولةى فةى عملية  

 .الت ةي 
  Filtrationالترشيح   -7
ار  وال صةةى فةةى هةةذه ال طةةو  يمةةرر المةةاو علةةى طاةةةاي  تعا اةة ,  ةة  ال اةة 

والر ةةة  ال شةةة  والر ةةة  ال ةةةاعم ونتياةةة  لةةةذل  ت اةةةز  عالةةةم المةةةوان العالةةةة  و عالةةةم 
وع د ا يلتمر تشغي  المرلا, تتكوت طاة  جيالتي ية   ة  . الميكروباي    المرور

الميكروباي والموان العضوي , تمةو الملةافاي الموجةون   ةي  ااياةاي الر ة  ال ةاعم, 
لةةةذل  ياةةةب . ك هةةةا فةةةى ن ةةةس الو ةةةت تةلةةة   ةةة  سةةةرعتذفتزيةةةد  ةةة  ك ةةةاو  الترلةةةيا, ول

 . ت اليف المرلا على فتراي
ويةةةتم الترلةةةةيا إ ةةةةا بالطريةةةةة  الاطيئةةةة   و بالطريةةةةة  اللةةةةريع , ف ةةةةى الطريةةةةة   

الاطيئةة , تلةةزي  لةةاااي كايةةر  نلةةاياك,   ةةا فةةى الطريةةة  اللةةريع , فيكةةوت الترلةةيا فةةى 
ا اآلخةةر,  ةةم إضةةاف  عةةد  واةةداي, اتةةى يمكةة  تشةةغي  بعضةةها  ةةم ت اليةةف الةةاع

الشةةةةاذ  و   ةةةةالت ال ديةةةةدي  لزيةةةةان  سةةةةرع  الترسةةةةيب, وتمةةةةرر الميةةةةاه المرلةةةة ذ,   ةةةةا 
وة يعتار الترليا ال طو  ال هاةية  فةى عملية  الت ةية , ألنةذ . تلةاةياك,  و ت ت ضغا

ة يزيةة  كةة  األايةةاو الد يةةة  الموجةةون  بالميةةاه,  ةة  يتاةةةى بعضةةًا   هةةا, فالمرلةة اي 
 ةةةة  األايةةةةاو % 99 – 91تعمةةةة  بطريةةةةة  صةةةة ي  , ت اةةةةز اةةةةوالى  الر ليةةةة  التةةةةى

الد ية , وت از كذل   عالم الموان العالة , وهذا يله  إجراو الت ةي  ال هاةي  للماو, 
 .للت ل   ما بةى بذ,    األاياو الد ية 
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  Chlorinationالتطهير بإضافة الكلور  – 1
وفيهةةةا يضةةةاف الكلةةةور  و  , ةيةةة  الميةةةاهتعتاةةةر هةةةذه ال طةةةو  آخةةةر عمليةةةاي ت 

ي ةةةدل الت اعةةة   ,وع ةةةد إضةةةاف  الكلةةةور إلةةةى المةةةاو ,إلةةةى الميةةةاه لتطهيرهةةةا , ركااتةةةذ
 :اآلتى

Cl2 + H2O    H Cl + HO Cl (Hypochlorous acid) 
HO Cl H Cl + O        (Nascent oxygen) 

 ةةةةانر علةةةةى  تةةةة  الميكروبةةةةاي  ,  ي ةةةةتج  كلةةةةاي  نشةةةةا اةةةةديث التولةةةةدوبةةةةذل 
عةةة   ,عةةة  طريةةةق  كلةةةد    توياتهةةةا باإلضةةةاف  إلةةةى  ت للكلةةةور تةةةأثير  اتةةة  ,الد يةةةة 

  .طريق إت انه الماالر  اروتي  ال لي  الميكروبي 
فيتكةةةةةةةةةةوت  اةةةةةةةةةةانى الكلةةةةةةةةةةورا ي   ,و ةةةةةةةةةةد يضةةةةةةةةةةاف الكلةةةةةةةةةةور  ةةةةةةةةةةم األ ونيةةةةةةةةةةا 

Monochloramine,    وهةو يعتاةر  ,ويم م ال ةةد اللةريم للكلةور ,ااوالذى يت ل
 .إة  نذ  بطأ فى التأثير    األكلاي  ال شا ,   العوا   المايد  للميكروباي

NH4OH + HO Cl 2H2O + NH2 Cl (Monochloramine) 
وهةةةةةو  ,Bleaching powderو ةةةةد يلةةةةةتعم   لةةةة وق  صةةةةةر األلةةةةةوات  

 ,فى صةور    لةول  و ا ةراص ,Calcium hypochloriteليوي هياوكلوريت الكال
وهةةو  ةةم المةةاو يعطةةى الت اعةة   .فةةى ت ةيةة  الميةةاه للةةهول  اسةةتعمالذ , ةدةك  ةة  الكلةةور

 التالى 
Ca (O Cl)2 + 2H2O Ca (OH)2 + 2HO Cl 

HOCl H Cl + O 
علةةةى عوا ةةة   ,ز الكلةةةور  و  ركااتةةةذ التةةةى تضةةةاف الةةةى المةةةاووتتو ةةةف كميةةة  وتركيةةة

  -:عديد    ها
واللةةةةالا   ,عةةةةدن و نةةةةواا األايةةةةاو الد يةةةةة  الموجةةةةون  بالمةةةةاو فالاكتريةةةةا ال ضةةةةري  – 1

والاةةةراثيم  , ي مةةةا الاكتريةةةا المتارثمةةة  ,لةةةديد  ال لاسةةةي  للكلةةةور ,لصةةةاغ  جةةةراي
 ,ا الصةةةةةةا د  لوامةةةةةةايوالاكتريةةةةةة ,والاكتريةةةةةةا الموجاةةةةةة  لصةةةةةةاغ  جةةةةةةراي ,ال ةةةةةةر 

  . ةاو   لتركيزاي الكلور الملتعمل  عان  ,والاروتو وا المت وصل 
فةالكلور يت ةد بالمةان   كمي  المان  العضوي  خاصة  الاروتي ية  الموجةون  بالمةاو – 2

  .وتضعف فاعليتذ ,فية  تركيزه ,العضوي 
 ,وسةا ال ا ضةىفتزيد سرع  ت ك  الكلور فةى ال ونرج  ال رار  ,pHنرج  الة -  3

 .فية  تأثيره ,وفى ال رار  العالي 



يلتعم  غا  الكلةور المضةغوط الةى سةاة  لت ةية   يةاه  ,وفى  غلب األاوال 
 .لضاا الكمي  الداخل  الى الماو , م استعمال  جهز  خاص  لإلضاف  ,الشرب

ويتاةةى  ,تك ةى لت ةية  الميةاه ,تضةاف كمية  كافية   ة  الكلةور ,ولت ةي  المياه 
 ,على األ ة ( جزو فى المليوت )لتر / ام 201الى  102 ,ن ية     إضافتذ 21 بعد

يةدل علةى  ,فوجةون هةذه ال لةا  ,Residual chlorine   الكلور ال عال المت لةف 
 ةةم تاةةةى جةةزو  ,كانةةت كافيةة  لةتةة  الميكروبةةاي ال لاسةة  , ت كميةة  الكلةةور المضةةاف 

 .ضد ااتماةي التلول األخرى  ,  ذ كااتياط و اةى
 و  ,إ ا  ان عةةةدن الميكروبةةةاي بالمةةةاو ,وتةةةزنان ال لةةةا  المضةةةاف   ةةة  الكلةةةور 

الةةب الالةةروف  ,و يضةةاً  , و  ةةوان  ا لةة  لوكلةةد  , اتةةوى المةةاو علةةى  ةةوان عضةةوي 
  .الص ي  بالم طة 

 واسةةةط   ,تةةةو ا هةةةذه الميةةةاه علةةةى الملةةةتهلكي  ,بعةةةد  عالاةةة  الميةةةاه بةةةالكلور 
وتتلةول  ,اتى ة تتلرب اليها الميكروبةاي ,ارى بعيد  ع   ياه الما , واسير  ة ل 

  . ر   خرى 
 مة  إ الة    ةالت  عةانت  , د تتضم  ت ةي  المياه, بعةا العمليةاي األخةرى  

وضةاا الةر م  , ترسةياها بإضةاف  الايةر ,الكالليوي والمغ ليوي, الملاا  لعلةر المةاو
 ,لةة  األلةةوات والطعةةموإ ا ,إ ا كانةةت الميةةاه لةةديد  ال موضةة   و الةلويةة  ,اإليةةدروجي ى

  .غير المرغوب فيذ
ايةث  ,وه اك بعا الطرق األخرى التى يمك  اسةت دا ها فةى ت ةية  الميةاه 

ن ةةةةةاةق كافيةةةةةًا لةتةةةةة  الميكروبةةةةةاي الممرضةةةةة  غيةةةةةر  11يعتاةةةةةر غليةةةةةات المةةةةةاو لمةةةةةد  
 .الموجون  بالماو ,وال اليا ال ضري  األخرى  ,المتارثم 

 ,لمعالاة  الميةاه المعاةأ  فةى  جاجةايكما وتلتعم  األلع  فوق الا  لةاي   
فةةى االةة  الميةةاه ال اليةة   ةة   ,وهةةذه الطريةةة    اسةةا  ,ألنهةةا ة تعطةةى لهةةا  ى طعةةم

 .والم توي  على عدن  لي     الميكروباي ,الموان العضوي 
 صالحية المياه لإلستعمال اآلدمى تقدير

عة   ة   امو  ,بعد  ت ناةرى عليهةا ,ن كم على صالاي  المياه لإلستعمال 
وتاةرى هةذه اإلختاةاراي  يضةًا  .والميكروبيولوجية  ,والكيمياةية  ,اإلختااراي الطايعي 

 .لمتابع  الالروف الص ي  لمياه الشرب ,بشك  نورى 
 اإلختبارات الطبيعية والكيميائية 

تةةةةةةدير تركيةةةةةز  يةةةةةوت  , ةةةةة  اإلختاةةةةةاراي الطايعيةةةةة  والكيمياةيةةةةة  التةةةةةى تاةةةةةرى  
 Biological oxygenلةةةةةاي ى ال يةةةةةوى اإلاتيةةةةةال األك ,pHاإليةةةةةدروجي  



demand, (BOD),  ال تريةةةةت,  ,األ ونيةةةا ,الكلوريةةةداي ,األ ةةةالت الكليةةةة  الذاةاةةة
  ةةالت الكاللةةيوي والمغ لةةيوي التةةى يةةدل وجونهةةا علةةى نرجةة  علةةر المةةاو   ,وال تةةراي

وغيرهةةا  …الزةاةةق  ,الم ا يةةز ,ال ديةةد ,ال  ةةاس ,كمةةا يكشةةف عةة  وجةةون الرصةةاص
 .تاع  المياه ضار  ,التى  د توجد بكمياي , الت   المعانت واأل

 ,فى  عرف  تةاريخ الميةاه ,وت يد نتاةج اإلختااراي الطايعي  والكيمياةي  للمياه 
كمةا ي ةدل فةى االةة   الاالة  ارت ةاا نلةب بعةةا  ,وفةى الت ايةذ إلةى خطةر   تمةة 

 .والكلوريداي , م  األ ونيا ,الع اصر ع   عدةتها
وسةرع  ال صةول  ,بلهول  إجراةهةا ,طايعي  والكيمياةي وتمتا  اإلختااراي ال 

عكةةس ال ةةال فةةى االةة  اإلختاةةاراي الميكروبيولوجيةة  الصةةعا  فةةى  ,علةةى نتةةاةج   هةةا
 ,ولك ها ت يد فةى إعطةاو اكةم  االةر ,والتى تالهر نتاةاها بعد و ت  طول ,إجراةها

 .وع  ادول تلول بمياه الماارى  ,على صالاي  الماو لإلستعمال
 اةستدةل على  ا يلى  ,   نتاةج اإلختااراي الكيمياةي  للمياه ويمك 

وال موضةةةةة   ,علةةةةةى  يةةةةةان  اموضةةةةة  الميةةةةةاه ,يةةةةةدل إن  ةةةةةاي الةةةةةر م اإليةةةةةدروجي ى -
نتياةة   ,وتةةزنان اموضةة  الميةةاه فةةى الم ةةاطق الصةة اعي  ,المرت عةة  ضةةار  بالصةة  

  طةاي  وتعمة  . و  ة  األ طةار ال ا ضةي  ,تلول المياه      ل اي المصةانم
 . و تمي   ليالك للةلوي  , تعانل  التأثير ,على توفير  ياه للملتهل  ,ت ةي  المياه

 Biological oxygen ,يدل إرت اا  ةياس اةاتيال األكلاي ى ال يوى للمياه -

demand, (BOD),  علةةى وجةةون  ةةوان عضةةوي   لوثةة  بالميةةاه   لةةا   رت عةة, 
وتةةؤنى إلةةى بةاةهةةا بالمةةاو لمةةد   ,لمرضةةي وهةةذه المةةوان ت اسةةب وجةةون الميكروبةةاي ا

 . طول
 ةياس لكمية  األكلةاي  التةى تلةتهلكها الكاة ةاي  ,واإلاتيال األكلاي ى ال يوى  -

 ,وتمميلها ب الياها ,خالل  يا ها بأكلد  الموان العضوي  الموجون  بالماو ,الد ية 
 ةةة   ةةة  التةةةى تمتصةةةها عي ,تةةةةدير كميةةة  األكلةةةاي  ,ايةةةث يةةةتم فةةةى هةةةذا اةختاةةةار

 .ي لمد  خمل   ياي21º  ض   على نرج   ,الماو
كةدلي  للتعايةر عة  كمية  المةان  العضةوي  الموجةون  بالميةاه,  ,ويؤخذ هذا المةيةاس 

 و   ل ةةاي  ,ويلةت دي  يضةةًا لتةةدير  ةةدى ناةةات ال الةاي الملةةت دي لمعالاة  الميةةاه
 .الماارى 

 ,(لتةةر  ةةاو/ اةةم 51   كمةةر  ةة)يةةدل وجةةون نلةةا   رت عةة   ةة  الكلوريةةداي بالمةةاو  -
ألت الاةةول ي تةةوى علةةى  ,علةةى ااتمةةال وجةةون  يةةاه  اةةارى   تلطةة  بميةةاه الشةةرب

 .نلا   رت ع     الكلوريداي



لتةةةر / اةةةم   ونيةةةا 105 كمةةةر  ةةة  )يةةةدل وجةةةون نلةةةا   رت عةةة   ةةة  األ ونيةةةا بالميةةةاه  -
ألت الاول ي توى على نلا   رت ع      ,على ادول تلول بمياه الماارى  ,( او

  .CO2إلى   ونيا و  ,التى تت ل  بلرع  ,يورياال
ووجون نلا  عالية   ة  ال تريةت  ,ثم إلى نتراي ,وتت ول األ ونيا عان  إلى نتريت 

يةةدل علةةى  ت تلةةول المةةاو بميةةاه  ,(لتةةر  ةةاو/NO2 اةةم  102 كمةةر  ةة  1بالمةةاو 
 5 كمةةر  ةة  ) ي مةةا يةةدل وجةةون نلةةا   رت عةة   ةة  ال تةةراي  ,تلوثةةًا اةةديماً  ,الماةةارى 

 .على  ت التلول  ديم ,(لتر  او/ NO3 ام 
تت د األ ي اي ال اتا     ت ل  الم ل ةاي العضةوي  الملوثة  للميةاه  ةم ال يتريةت,  

و ةةةد وجةةةدي هةةةذه  ,وهةةةى  ةةةان   لةةةرط   ,Nitrosamineويتكةةةوت نيتةةةرو    ةةةي  
 ,لتةر  ةاو/ يكروجةراي 207الةى  101  لب تتراوت  ةي   ,المان  فى المياه الطايعي 

 .غير  رغوب , ت وجونها فى  ياه الشرب غير
نليةة  علةةى علةةر  ,وجةةون نلةةا   رت عةة   ةة    ةةالت الكاللةةيوي والمغ لةةيوي بالمةةاو -

وتلةةاب كاريتةةاي  .بالترسةةيب بإضةةاف  الايةةر , مةةا يلةةتلزي  عالاتةةذ كيماويةةاك  ,المةةاو
  .المغ ليوي  رار  بالماو

 مةا  ,    ل اي المصانمعلى ادول تلول   ,يدل وجون المعانت المةيل  بالمياه -
  .وات ا  اإلجراو الم اسب ,يلتدعى ال ذر

 االختبارات البكتريولوجية للماء 
 مملةة  تما ةةاك لمةةورن الميةةاه المةةران إختاةةاره,  ,ياةةب  ت تكةةوت العي ةة  المةةأخو   

اتى ة ي ةدل تغيةر  , م سرع  إجراو الت لي  ,وتؤخذ العي اي ت ت لروط التعةيم
لم ةةةم  ,ي11º - 5وإة فةةةت  ظ العي ةةةاي فةةةى ثالجةةة   ةةة   ,ىفةةةى الم تةةةوى الميكروبةةة
  .ادول  ى تغير بالعي  

ثةةم تتةةرك  ,وياةةب  ت تعةةةم فوهةة  ال   يةة  باللهةةب إ ا كانةةت العي ةة   ةة   ةةاو ا  يةة  -
 . ا   خذ العي   ,ن اةق 5  توا  لمد  

وإ ا كانةةةت العي ةةة   ةةة   يةةةاه طلماةةةاي ي اغةةةى  ت تتةةةرك الطلماةةة  تعمةةة  ل تةةةر   ةةة   -
 .و ل   ا   خذ العي   ,تك ى للت ل     المياه الم زن  بالمواسير , الز 

لتكةوت  ,وفى اال   خذ العي ة   ة   يةاه جارية  فتوجةذ فت ة   جاجة  جمةم العي ةاي -
 .عكس التيار

لتا ةةب  ,وتؤخةةذ العي ةةاي  ةة  ت ةةت سةةطا المةةاو إ ا كانةةت العي ةة   ةة   يةةاه سةةاك   -
 .التلول    الم ل اي التى على اللطا



جةم  1012إ ا كانت     ياه  عا ل  بالكلور يوضةم فةى  جاجةاي جمةم العي ةاي  -
ايث تت د هذه المان   م الكلةور المتاةةى  , ل وق ثيوسل اي الصونيوي لك  لتر

 .بالمياه فتو ف تأثيره
 الكشف عن الميكروبات المرضية فى الماء 

إ   ت  ,يعتار الكشةف عة  الميكروبةاي المرضةي  بالمةاو   ةر بةالغ الصةعوب  
 مةةا ياعةة   ةة  الصةةعب عزلهةةا فةةى  ةةزارا  , ةةد توجةةد بأعةةدان  ليلةة  ,هةةذه الميكروبةةاي

عة  الميكروبةاي األخةرى  ,كما  نةذ لةيس  ة  اللةه  تمييزهةا بالشةك  ال ةارجى ,نةي 
فةةإت  لةة  يتطلةةب  ,وتمييزهةةا عةة  غيرهةةا ,فةةإ ا  ةةا  ريةةد الكشةةف ع هةةا ,غيةةر المرضةةي 

 ,  ةةد ي ةةدل  ث ةةاوه خطةةر علةةى الصةة   العا ةة وو تةةًا طةةويالك  ,عمةةالك و اهةةوناك كايةةراً 
كمةةا س وضةةا  ,بطريةةة  غيةةر  االةةر  ,لةةذل  نلاةةأ للكشةةف عةة  الميكروبةةاي المرضةةي 

 .فيما بعد
 ,هةةةةةى التي ةةةةةون ,نالةةةةةرًا ألت  هةةةةةم األ ةةةةةراي التةةةةةى ت تةةةةةة  عةةةةة  طريةةةةةق الميةةةةةاه 

 وهةةةى كلهةةةا تتلةةةاب عةةة  ,وال يروسةةةاي المعويةةة  ,والدوسةةة تاريا ,والكةةةوليرا ,والاةةةاراتي ون
فةإت وجةون  يةاه  اةارى فةى  يةاه  ,لةذل  ,تأتى    المةوان الارا ية  , يكروباي  عوي 

إ   ةةةد ت تةةةوى علةةةى وااةةةد  و  كمةةةر  ةةة   ,يةةةدل علةةةى  ت هةةةذه الميةةةاه خطةةةر  ,الشةةةرب
 ,و ةة  المعةةروف,  ت   عةةاو اإلنلةةات .اللةةا ق اإللةةار  إليهةةا ,الميكروبةةاي المرضةةي 

 غلاهةةا  ةة   ,كايةةر   ةة  الميكروبةةاي ت تةةوى علةةى  عةةدان ,وال يةةوات  اي الةةدي ال ةةار
الةذى يوجةد بكمةر   ,Escherichia coliو ة  هةذه الميكروبةاي  ,ال وا غيةر الضةار

 .فى الارا 
يؤخةةذ كةةدلي   ,فةةى  ةةاو الشةةرب E. coliفةةإت وجةةون  يكةةروب  ,وعلةةى  لةة  

إ  تعتاةةةر هةةةذه  ,بميةةةاه الماةةةارى  ,علةةةى تلةةةول هةةةذه الميةةةاه ,Bioindicatorايةةةوى 
 , ت المياه التى يوجد  ها كال اي التلةول ,ويع ى هذا .اي للتلولالميكروباي كال 

 , مةةة  التي ةةةون ,ي تمةةة   ت يوجةةةد  هةةةا  يكروبةةةاي  رضةةةي   عويةةة  ,E. coli مةةة  
 .وال يروساي المعوي  ,والدوس تاريا ,والكوليرا ,والااراتي ون

إلةةةةةى  ةةةةةا يلةةةةةمى بماموعةةةةة  بكتريةةةةةا الةولةةةةةوت  ,E. coliت تمةةةةةى بكتريةةةةةا  
Coliform, سةةالا  لصةةاغ   ,بأنهةةا عصةةوي   صةةير  ,تصةةف  فةةران هةةذه الماموعةة وت

ت لةة  سةةكر الالكتةةو   ايئةة   ويةةوت  ,اختياريةة  للهةةواو , ت ركةة  ,غيةةر  تارثمةة  ,جةةراي
 .وت تج اا ضًا وغا اك  ,الالكتو 

هةى  ت  ,كدلي  ايوى للكشف ع  التلول E. coliو ارراي اختيار بكتريا  
باإلضةةاف  إلةةى  ت هةةذه الاكتريةةا  ةة  اللةةه   , يلةةور ,E. coliالكشةةف عةة  بكتريةةا 



وتوجةةد  ,و صةةدرها  ةةرا ى  ,وة تضةةر الةةةاةمي  بالعمةة  ,فهةةى غيةةر  مرضةة  ,تةةداولها
 .E. coliوالمياه اللليم  غير الملوث  خالي     بكتريا  ,ناةمًا بالمياه الملوث 

 ي مةةةا يوجةةةد  فةةةران  ,Faecal صةةةدرها  ةةةرا ى  E. coliونالةةةرًا ألت بكتريةةةا  
و ةانر   يضةًا علةى  ,Non-Faecal صةدرها غيةر  ةرا ى  ,   بكتريا الةولوت  خرى 

 Enterobacter aerogenes مة  بكتريةا  ,ل ا ا وغةا  ,ت لي  سكر الالكتو 
فإنةةةذ بعةةةد الكشةةةف عةةة   ,لةةةذل  ,وفةةةى التربةةة  ,وال اةةةوب ,التةةةى توجةةةد علةةةى ال ااتةةةاي

كروبةةاي الم للة  للةةكر فإنةذ ياةةب التمييةز  ةي  المي , اموعة  بكتريةا الةولةةوت بالميةاه
على تلةول  يةاه الشةرب  ,اتى يتل ى ال كم  د   ,وغير الارا ي  ,الارا ي  ,الالكتو 

 .بمياه الماارى 
ولكة   ,لل كم على صالاي  المياه لالستعمال والشةرب ,وتوجد طرق عديد  

بالكشةف عة   اموعة  بكتريةا  ,هو اختاةار التلةول بميةاه الماةارى  , سلم هذه الطرق 
 نالةر الاةزو )والماموعة  غيةر الارا ية   ,ثةم التمييةز  ةي  الماموعة  الارا ية  ,الةولوت 

   .(هالعمل
   The Membrane Filter Techniqueطريقة المرشحات الغشائية 

تعتمةةةةةةد هةةةةةةذه الطريةةةةةةة  علةةةةةةى اسةةةةةةت داي غشةةةةةةاو خةةةةةةاص  ةةةةةة  ورق الترلةةةةةةيا  
Membrane millipore filter,  ةةوب  و ث ,وهو عان      ةان  خةالي اللةليلو

وت ةةت ظةةروف  ,يوضةةم الغشةةاو فةةى  مةةم ترلةةيا خةةاص . يكرو تةةر 1045 طرهةةا 
خةةالل الغشةةاو بملةةاعد   ,( ةة  111اةةوالى )يمةةرر ااةةم  عةةي   ةة  المةةاو  ,التعةةةيم
 ,Endo agarويوضةةم علةةى  يئةة    اسةةا   مةة   ,وبعةةد  لةة  يرفةةم الغشةةاو ,ت ريةةغ

اي  ةة  وت ضةة  والطاةةق  عةةدول لم ةةم سةةةوط الميكروبةة , وضةةوع  فةةى طاةةق  تةةرى 
 .على الغشاو

وتتغةذى عليهةا الاكتريةا الموجةون  علةى  ,ت تشر الايئ  الغذاةي  خةالل الغشةاو 
 .يمكةةة  عةةةدها بعةةةد الت ضةةةي  الم اسةةةب ,وبةةةذل  ت مةةةو وتكةةةوت  لةةةتعمراي ,الغشةةةاو

ف ةى  ,والايئة  الملةتعمل  ,على الميكةروب الموجةون ,ويتو ف هذا الت ضي  الم اسب
 .ساع  45ي لمد  37ºيتم الت ضي  على نرج   ,واال  است داي  يئ  آجار اإلند

وصةةةاغ   ,علةةةى سةةةكر الالكتةةةو  ,Endo agarت تةةوى  يئةةة  آجةةةار اإلنةةةدو  
  .وكاريتيت الصونيوي ,ال وكلي  الةاعدى

وتالهةر الميكروبةاي غيةر الم للة  للةةكر الالكتةو  بعةد الت ضةي  علةى هةةذه  
 ي ما تالهر الميكروباي  .لعدي ت ل  سكر الالكتو  ,الايئ  كملتعمراي لونها   يا

 كملةةةةةةةةةةةةةتعمراي لونهةةةةةةةةةةةةةا  امةةةةةةةةةةةةةر  ,الم للةةةةةةةةةةةة  للةةةةةةةةةةةةةكر الالكتةةةةةةةةةةةةةو  غيةةةةةةةةةةةةةر الارا يةةةةةةةةةةةةة 



وتكةوت الملةتعمراي  ةدوت  ,إلت ان نواتج ت ل  الالكتو   م صاغ  ال وكلةي  , عتم
  . ريق  عدنى

كملةةةةتعمراي لونهةةةةا  ,تالهةةةةر الميكروبةةةةاي الم للةةةة  للةةةةكر الالكتةةةةو  الارا يةةةة  
 ,ت ةةةةةان نةةةةةواتج ت لةةةةة  سةةةةةكر الالكتةةةةةو   ةةةةةم الصةةةةةاغ إل ,و اي  ريةةةةةق  عةةةةةدنى , عةةةةةتم

 ,إلةةى  ت األنةةواا الارا يةة  ,وترجةةم كمافةة  اللةةوت فةةى هةةذه ال الةة  ,وكاريتيةةت الصةةونيوي
 . على  ما تكونذ األنواا غير الارا ي  ,تكوت نلا     ال موض 

 مميزات طريقة المرشحات الغشائية 
تةى ت تةوى علةى عةدن  لية   ة  ال ,إ كاني  ترليا كمياي كاير     عي   المةاو – 1

  .وبذل  ية  ااتمال ال طأ ,الميكروباي الملوث 
 . والتةلي   يضًا    الاهد المطلوب ,التةلي     األنواي المعملي  المطلوب  – 2
  .اةختصار فى الو ت الال ي إلجراو الكشف – 3
 .بطرية  سريع  ,تعطى هذه الطرية   عداناك  االر  – 4
 .ها إجراو التمييز بلرع   ي  الميكروباييمك   واسطت – 5
فيصةاا سةاالك,  ,يمك  اةات اظ بالغشاو بما عليذ  ة   يكروبةاي لمةد  طويلة  – 6

 .يمك  الرجوا اليذ و ت اللزوي
وطاةاك للمواص اي األ ريكي  لصالاي  الماو للشرب فياب  ت ي توى علةى  

 .    او 111لك   E. coliبكتريا  2       
  ير مرغوبة فى الماءميكروبات غ

 د ناد بمياه الشرب بعةا الميكروبةاي  ,باإلضاف  إلى  اموع  بكتريا الةولوت     
والطعةةم  ,بمةةا ت دثةةذ  ةة  تغيةةر فةةى اللةةوت  ,التةةى تلةةاب بعةةا المضةةايةاي ,األخةةرى 
 :   هذه الميكروباي  . و  يان  فى اللزوج  ,والراة  

  Slime-forming bacteriaالبكتريا المكونة للزوجة  -
 ,كةإفرا اي خارجية  ,كمير    الاكتريةا  ةانر علةى إنتةال  ةوان   اطية  لزجة  

وتتو ةةةةةةف كميةةةةةة  ونةةةةةةوا تلةةةةةة   .سةةةةةةمي  ي ةةةةةةيا بةةةةةةالميكروب Capsule و ككابلةةةةةةول 
  .وعلى  ا ت تويذ الايئ      وان عضوي  و عدني  ,على نوا الميكروب .اإلفرا اي

 ,وتعطيذ  لملًا وطعماك  ,ريانذوصعوب  فى س ,وتلاب هذه الميكروباي لزوج  الماو
  .غير  ةاولي 

 Iron bacteriaبكتريا الحديد  -
فهةةى  , ةة   كمةةر الميكروبةةاي إاةةداثاك للمتاعةةب بالميةةاه ,تعتاةةر بكتريةةا ال ديةةد 

  .(إيدروكليد اديدي )إلى  ركااي غير  اةا   ,ت ول  ركااي ال ديد الذاةا 



 ,فتعيةق انلةياب الميةاه وسةريانها ,يةاهفةى  واسةير الم ,تتامم تل  الموان غير الذاةاة 
وتغيةرًا  ,تلةاب لزوجة  الميةاه ,باإلضةاف  إلةى  ت يكتريةا ال ديةد ,و د تلةاب إنلةدانها

 .ولونها ,فى طعمها
 Sulfur bacteriaبكتريا الكبريت  -
 ةةةةةانر علةةةةةى إنتةةةةةال  ,Thiobacillusبعةةةةةا  نةةةةةواا بكتريةةةةةا الكاريةةةةةت  مةةةةة   

و لةةةة  نتياةةةة   ,101 يةةةةوت إيةةةةدروجي  تصةةةة  إلةةةةى تركيةةةةز  ,اموضةةةة  عاليةةةة  بالوسةةةةا
تةةةة كاًل  ,وتلةةةةاب هةةةةذه ال موضةةةة  العاليةةةة  ,ألكلةةةةد  الكاريةةةةت إلةةةةى اةةةةا ا كاريتيةةةة 

 .بمواسير المياه
ت تةةزل الكاريةةت إلةةى  Desulfovibrio desulfuricansكمةةا  ت بكتريةةا  

 .غير  ةاولي  , ما يكلب المياه طعماك وراة   ,كاريتور ايدروجي 
 Algaeالطحالـب  -
وع ةةةد ا تتعةةةري الميةةةاه لضةةةوو  .د الط الةةةب فةةةى كةةة  الميةةةاه الطايعيةةة تتواجةةة 

وتغيةةةراك فةةةى اللةةةوت والطعةةةم  , لةةةاا  تعكيةةةراك للميةةةاه ,ت مةةةو الط الةةةب وتتكةةةاثر ,الشةةمس
 ,إنلدان ال التر الملتعمل  فى ترليا المياه وت ةيتها ,كما تلاب الط الب .والراة  

 , اك سا   لإلنلات وال يوات فإت بعا الط الب ت ر   وان ,وباإلضاف  إلى  ل 
كاةم كاريتةاي ن ةاس لكة   ليةوت  201بإضةاف   ,ويمك    م نمةو الط الةب 

 .وهذه الكمي  ة تؤثر على جون  المياه ,جالوت  او
   Virusesالفيروسـات  -
 Enteroفيروسةةاي  عويةة   , غلةةب ال يروسةةاي التةةةى توجةةد بميةةاه الشةةةرب 

viruses,  التلول بمياه الماارى وتص  إلى  ياه الشرب ع  طريق. 
  Yeastالخمائـر  -
وتةة   ,فى   ل ةاي الماةارى ال ةاي والمعا لة  ,توجد ال ماةر بأعدان  رت ع  

 ووجةةةةةةةةةون ال مةةةةةةةةةاةر بميةةةةةةةةةاه  .ع ةةةةةةةةةد  عا لةةةةةةةةة   يةةةةةةةةةاه الم ل ةةةةةةةةةاي بةةةةةةةةةالكلور , عةةةةةةةةةدانها
خصوصةةةةةًا خميةةةةةر   ,يشةةةةةير الةةةةةى إاتمةةةةةال اةةةةةدول تلةةةةةول بميةةةةةاه الماةةةةةارى  ,الشةةةةةرب

Candida albicans, وتمتةا  بمةاو تهةا  ,وجةد فةى الاةرا   و الاةول اآلن ةىالتى ت
 .للم  جدارها ,اتى ع  بكتريا الةولوت  ,العالي  لتأثير الكلور

  Water-Borne Diseasesاألمراض المنقولة عن طريق المياه 
هةى األ ةراي التةى تلةااها  , هم األ راي الم ةول  ع  طريةق  يةاه الشةرب 

 ,هةةى   ل ةةاي المرضةةى ,صةةدر هةةذه الميكروبةةايو  ,الميكروبةةاي المعويةة  المرضةةي 
و ة    ملة   .التى تص  الى المياه ع ةد ا تتلةول بميةاه الماةارى  ,واا لى الميكروب



 ,الدوسةةةةة تاريا الااسةةةةةيلي  واأل يايةةةةةة  ,الكةةةةةوليرا ,الاةةةةةاراتي ون ,التي ةةةةةون ,هةةةةةذه األ ةةةةةراي
 .واةلتهاب الكادى الوباةى ,وفيروساي لل  األط ال

هةةةةو   ةةةةم تلةةةةول  يةةةةاه الشةةةةرب بميةةةةاه  ,هةةةةذه األ ةةةةرايو سةةةةاس الو ايةةةة   ةةةة   
و عالاةة   يةةاه  , ةةم ت ةيةة   يةةاه الشةةرب بمعالاتهةةا بةةالكلور  اةة  اةسةةتعمال ,الماةةارى 

 .الماارى  ا  الت ل    ها



 ملخـصال
 ميكروبيولوجيا مياه الشرب –ميكروبيولوجيا المياه 

 .ا  است دا ذياب التأكد    صالاي  الماو    ال ااي  الميكروبيولوجي   * 
نور  الميةةةاه فةةةى الطايعةةة  تشةةةم  تا ةةةر المةةةاو  ةةة  األنهةةةار والا يةةةراي إلةةةى الاةةةو * 

فتتكةةوت اللةة ب التةةى يتلةةا ا   هةةا األ طةةار علةةى األري ثةةم تتا ةةر  يةةاه األ طةةار 
  . ر  ثاني  الى الاو وتلتمر الدور 

 مصادر المياه فى الطبيعة واحتماالت تلوثها * 
وهى  صالك خالي     الميكروبةاي  ,د  ها  ياه األ طاري    ويةصالمياه الاو  -1

 .وبعد سةوطها على األري ,ولك ها تتلول  ث او سةوطها    الاو
وهةةى تتلةةول  ةة   ,الميةةاه اللةةط ي    تشةةم   يةةاه األنهةةار والا يةةراي والا ةةار – 2

  . يكروباي الترب   و     ى   ل اي تلةى فيها
 , و ال زاناي ,الموجون  فى الارك ,ياه الراكد المياه الم زن    يةصد  ها الم – 3

 .و د تتلول     ى   ل اي تص  اليها
و ةةةةد  ,الموجةةةةون  ت ةةةةت سةةةةطا األري ,الميةةةةاه الاوفيةةةة    هةةةةى  يةةةةاه اآلبةةةةار – 4

 .بمياه الصرف و  ل اي الماارى  ,فى اال  اختالطها ,تتلول
 مياه الشرب ومصادر تلوثها * 

 ,رها  يةةةاه األنهةةةار  و الميةةةاه الاوفيةةة  عالةةةم  يةةةاه الشةةةرب الملةةةت د    صةةةد 
وااتمةةةةاةي تلةةةةول هةةةةذه المصةةةةانر بميكروبةةةةاي  رضةةةةي   و  لوثةةةةاي كيمياةيةةةة  كميةةةةر  

  ل ةةةاي )و هةةةم  صةةةانر تلةةةول  يةةةاه الشةةةرب هةةةى  يةةةاه الصةةةرف الصةةة ى  ,و تعةةةدن 
لةةةةذل  ي اغةةةةى ت ةيةةةة   يةةةةاه الشةةةةرب  اةةةة   ,والصةةةةرف الزراعةةةةى والصةةةة اعى( الماةةةةارى 

  .است دا ها
 اه الشرب تنقية مي* 

عةة  طريةةق  عالاتهةةا فةةى  , اةة  وصةةولها للملةةتهل  ,يةةتم ت ةيةة   يةةاه الشةةرب 
 : مالل خطواي رةيلي   تتالي  تشم   ,يمر فيها الماو ,  طاي ت ةي  خاص 

 .فترسب  عالم الموان العالة  بالماو ,بإضاف  الشاذ :الترسيب  – 1
والر ةة  ال شةة   ةة  خةةالل  ةةرور المةةاو عاةةر طاةةةاي  ةة  ال صةةى  :الترشــيح  – 2

وااةةةةز  عالةةةةم الميكروبةةةةاي  ,وال ةةةةاعم فيةةةةتم الةةةةت ل   ةةةة  بةيةةةة  المةةةةوان العالةةةةة 
  .الملوث 



بإضةةةاف  الكلةةةور  و  اةةةد  ركااتةةةذ لةتةةة  الميكروبةةةاي الملوثةةة  للمةةةاو  :التطهيـــر  – 3
وتعتمةةةد كميةة  الكلةةةور المضةةاف  علةةةى نرجةةة   .خصوصةةًا الميكروبةةةاي المرضةةي 

 .وال رار  ,pHونرج   ,وي والموان العض ,التلول بالميكروباي
 تقدير صالحية المياه لألستعمال اآلدمى * 

يتم  ل  عة  طريةق إجةراو  اموعة   ة  اةختاةاراي علةى عي ة  المةاو علةى 
 :ال  و التالى 

اةاتيال  ,pHتشم  هذه اةختااراي تةدير : اةختااراي الكيمياةي  والطايعي   – 1
ويمكةةةة   .الع اصةةةةر المعدنيةةةة  ,األ ةةةةالت الذاةاةةةة  ,BODاألكلةةةةاي ى ال يةةةةوى 

  .اةستدةل على صالاي  الماو لالستعمال    تةييم نتاةج هذه اةختااراي
 االختبارات البكتريولوجية  – 7
ثةةةم  ,ت ةةةت ظةةةروف التعةةةةيم ,المةةةران اختاةةةاره ,تؤخةةذ عي ةةة   مملةةة  لمصةةةدر المةةةاو 

  .ت ل   يكروبيولوجيا لت ديد صالايتذ للشرب
    مرضيةالكشف عن الميكروبات ال

 مةةة  التي ةةةون والاةةةاراتي ون والكةةةوليرا  ,األ ةةةراي التةةةى ت ةةةة  عةةة  طريةةةق المةةةاو 
تةةأتى  ةةة   ,كلهةةةا تتلةةاب عةةة   يكروبةةاي  عويةةة  ,والدوسةة تاريا وال يروسةةةاي المعويةة 

نلي  على خطور   ,فى  ياه الشرب ,وعلى  ل  فوجون  ياه الماارى  ,الموان الارا ي 
وااتيةةال  لةة   ,لكشةةف عةة  الميكروبةةاي المرضةةي ونالةةرًا لصةةعوب  ا .اسةةت داي الميةةاه

الةةةذى يعتاةةةر نليةةة  ايةةةةوى  ,E. coliفيةةةتم الكشةةةف عةةةة   يكةةةروب  ,لو ةةةت طويةةة 
Bioindicator, بمياه الماارى لوجون هةذا الميكةروب ناةمةًا فةى  ,على تلول الماو

ونالةةرًا لوجةةون  يكروبةةاي  خةةرى غيةةر  را يةة   .وسةةهول  الكشةةف ع ةةذ , يةةاه الماةةارى 
الارا ية  فيةتم الت ر ة   ي همةا باختاةاراي خاصة   E. coliةصها بكتريةا تشاذ فى خصا

 .(الازو العملى)
 طريقة المرشحات الغشائية  -
تعتمد هذه الطرية  على ترليا الماو خالل غشاو خاص غير    ذ لل اليا  

الاكتيريةة  فتاةةةى ال اليةةا الميكروبيةة  الملوثةة  للمةةاو علةةى سةةطا الغشةةاو الةةذى يوضةةم 
وبعةد  Endo agarى طاق  ترى ويضةاف اليةذ  يئة  غذاةية    اسةا   مة  بعد  ل  ف

الارا يةة  والت ر ةة   ي هةةا وبةةي   E. coliالت ضةةي  يمكةة  الكشةةف عةة  وجةةون بكتريةةا 
 .ولهذه الطرية   ميزاي  تعدن  .الميكروباي األخرى 



 ميكروبات غير مرغوبة فى الماء  -
لك هةةا تلةةاب  شةةاك   ةةد ي تةةوى المةةاو بعةةا الميكروبةةاي غيةةر المرضةةي  و  

 ,وبكتريةةةةةا الكاريةةةةةت ,وبكتريةةةةةا ال ديةةةةةد ,و ضةةةةةايةاي  مةةةةة  الاكتريةةةةةا المكونةةةةة  للزوجةةةةة 
وهذه الميكروباي  د تلاب صعوب  سريات الماو فى األنا يةب باإلضةاف   ,والط الب

و ةةةد ي تةةةوى المةةةاو  يضةةةًا علةةةى بعةةةا ال يروسةةةاي  ,إلةةةى تغيةةةر طعةةةم وراة ةةة  المةةةاو
 .وال ماةر المرضي 

 منقولة عن طريق المياه األمراض ال
 هةةةةةةم األ ةةةةةةراي التةةةةةةى ت ةلهةةةةةةا  يةةةةةةاه الشةةةةةةرب التي ةةةةةةون والاةةةةةةاراتي ون والكةةةةةةوليرا  

ويمك  الو اي     هذه  ,والدوس تاريا وفيروساي لل  األط ال والتهاب الكاد الوباةى
 ,األ ةةراي بم ةةم تلةةول  يةةاه الشةةرب بميةةاه الماةةارى ألنهةةا  صةةدر تلةة  الميكروبةةاي

 .  الماو بالكلور فى   طاي الت ةي   ا  است دا ذباإلضاف  الى  عالا
 أسئـلة

نا ش  صانر تلول  ياه الشرب , ثم الرت  م الرسم الت طيطةى كي ية  ت ةية   - 1
 . ياه الشرب اتى يصاا آ  اك    ال ااي  الص ي  

 .  كر  هم األ راي التى ت ة  ع  طريق الماو , وكي ي  الو اي    ها  – 2
  الميكروبةةاي المرضةةي  فةةى المةةاو وي تةةال  لةة  الةةى و ةةت يصةةعب الكشةةف عةة – 3

نا ش كيف يمك  التغلب على  ل  لل كةم علةى سةال   المةاو بطريةة  . طوي  
 . سهل  وسريع  

الرت ال كر  األساسي  لطرية  المرل اي الغشاةي  للكشف ع  صةالاي  المةاو  – 4
 . للشرب ووضا  زايا هذه الطرية  

 .  يكروباي غير  رضي  ولك ها غير  رغوب   د ي توى الماو على  – 5
 . عل   ل   م الشرت 

ا تةةةةةرت  اموعةةةةة   ةةةةة  اةختاةةةةةاراي الميكروبيولوجيةةةةة  الواجةةةةةب عملهةةةةةا لضةةةةةمات  – 6
  .صالاي   ياه اما اي اللااا  لالست داي اآل   



 ميكروبيولوجيا مياه المخلفات
Waste Water Microbiology 

المت ل ةةةةةة  عةةةةةة  اسةةةةةةت دا اي الم ةةةةةةا ل  المةصةةةةةةون بميةةةةةةاه الم ل ةةةةةةاي, الميةةةةةةاه
 :والمصانم والمزارا, كما  وضا على ال  و التالى 

 مياه مخلفات الصرف الصحى  – 1
وتشةةم   يةةةاه هةةةذه الم ل ةةةاي, كةة   ةةةا يةةةتم صةةةرفذ عةة  طريةةةق لةةةاكاي صةةةرف  

الم ةةا ل,  ةة   طةةابخ, واما ةةاي, ونوراي  يةةاه, ويطلةةق عليهةةا  اتمعةة   يةةاه 
 .Sewage water  ل اي الماارى 

 مياه مخلفات الصرف الصناعى  – 7
ويشم   ل   ياه الم ل اي, بما فيها  ة   امةاي, و يةوي, و عةانت, ال اتاة   

     تلف الص اعاي المعدني  والاترولي  والم اجم, و  ل اي عضوي  نااتية  
 وايوانيةةةةةةةةةةةةةةة ,  مةةةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةةةةا ي ةةةةةةةةةةةةةةةتج  ةةةةةةةةةةةةةةة    ل ةةةةةةةةةةةةةةةاي  صةةةةةةةةةةةةةةةانم اللةةةةةةةةةةةةةةةكر, 

 . الخ …والورق, والمصانم الغذاةي , والمايداي 
 مياه مخلفات الصرف الزراعى  – 1
وت مةةةة  هةةةةذه الميةةةةاه بةايةةةةا الم صةةةةااي والمايةةةةداي, والتةةةةى  ةةةةد تصةةةة  لمواسةةةةير  

 .الصرف
 (.  ل اي الم ا ل)وس لتعري فيما يلى طرق  عالا   ياه الماارى  

 Sewage Microbiologyميكروبيولوجيا مياه المجارى 
ه الماارى  نها تتكوت    اوالى يتضا    الت لي  الكيمياةى لم ل اي  يا 

 وان صلا   علة , عضةوي  وغيةر عضةوي , ويتةراوت % 101 او, واوالى % 9909
 .5-6لها     pHنرج  

وك لا   ئوي , فإت كمي  الموان الصةلا  المعلةة , الموجةون  بميةاه الماةارى,  
 .تادو بليط , ولك  على  لتوى  دي   كاير , فإنها تشك  كمي  ض م 

كميةةرًا التركيةةب الكيمةةاوى للمةةوان المعلةةة , كمةةا  نةةذ عرضةة  للتغيةةر,  وي تلةةف 
غير  ت الموان العضوي  بم ل اي الماارى, تتكوت عمو اك     وان نتروجي ي ,  م  
اليوريةةةةةةةا والاةةةةةةةروتي  واأل ي ةةةةةةةاي واألامةةةةةةةاي األ ي يةةةةةةة , و ةةةةةةةوان غيةةةةةةةر نتروجي يةةةةةةة , 

و وان الت اليف التركياية   كالكربوهيدراي والدهوت, باإلضاف  الى   ل اي الصا وت,
ال ديمةةة , التةةةى  خةةةذي ت تشةةةر, وت ةةة    ةةة  الصةةةا وت, وهةةةى  ةةةوان  ةاو ةةة  للت لةةة  

 . الميكروبيولوجى



ويوضا الت لي  الميكروبيولوجى لم ل اي  ياه الماةارى  ت  ةا ت ملةذ تلة   
الم ل ةةةاي  ةةة   ايةةةاو ن يةةةة , عرضةةة  للتغيةةةر نوعةةةاك وعةةةدناك, وعمو ةةةاك فةةةإت الم ل ةةةاي 

 .ى  روتو وا, وفطرياي, وط الب, وبكتريا, وفيروسايت توى عل
تصةة   عةةدان الاكتريةةا بميةةاه الماةةارى ال ةةاي, إلةةى الماليةةي  فةةى كةة   لليلتةةر,  

و عالمهةةةةةا بكتريةةةةةا الةولةةةةةوت, ويليهةةةةةا فةةةةةى العةةةةةدن اإلسةةةةةتربتوكوكاى, ثةةةةةم العصةةةةةوياي 
, وبةةةا ى  نةةةواا Proteusثةةةم الةةةة  Cl. perfringensالمتارثمةةة  الالهواةيةةة   مةةة  

وباإلضةةةةاف  إلةةةةى  لةةةة , فيوجةةةةد بميةةةةاه . اكتريةةةةا الموجةةةةون  بالاهةةةةا  المعةةةةوى اآلن ةةةةىال
الماةةارى  يكروبةةاي  رضةةي ,  ةة   روتةةو وا وبكتريةةا وفيروسةةاي,  مةة  تلةة  الملةةاا  

 .أل راي الدوس تاريا والتي ون, والكوليرا, ولل  األط ال, واإللتهاب الكادى الوباةى
فةةةإت  عةةةدان و نةةةواا الميكروبةةةاي  وع ةةةد ا تتعةةةري  يةةةاه الماةةةارى للمعالاةةة , 

وت ةت ظةةروف الهضةم الالهةةواةى . اللةاةد  تتغيةةر,  تغيةر ظةةروف خطةواي المعالاةة 
لم ل ةةةاي الماةةةارى, تلةةةون الاكتريةةةا الالهواةيةةة , كتلةةة  الم تاةةة  لغةةةا  الميمةةةات,  مةةة  

Methanobacterium, Methanococcus, Methanosarcina . 
 الجة طرق التخلص من مياه المجارى غير المع

يتم الت ل       ل اي الماارى فى  عالم الةرى نوت  عالا ,  تاميعها  
فةى خزانةاي كلةةا, ت ةر  كةة   ةد , وتلةتعم    توياتهةةا كلةمان عضةةوى بعةد إضةةاف  

 . ل وق الاير ال ى, لةت   ا  ها    كاة اي اي  غير  رغوب فيها
هةةا وتةةت ل  بعةةا الماتمعةةاي الصةةغير   و الم ليةةاي,  ةة    ل ةةاي  ااري 

نوت  عالاةة   يضةةًا, بطريةةة  الت  يةةف, و لةة  بإلةاةهةةا فةةى  ااةةاي كايةةر   ةة  المةةاو, 
وفةةى هةةذه الطريةةة , .  مةة  نهةةر  و ب ةةر  و ب يةةر , في ةةدل ت  يةةف لتلةة  الم ل ةةاي

ياةةةب  ت تكةةةوت ال لةةةا   ةةةي   يةةةاه الماةةةارى الملةةةةا , و يةةةاه ال هةةةر  و الا ةةةر, نلةةةا  
استمرار, كمي    اسا     األكلاي  , اتى يتوفر ب51:1 تلع  جداك, ة تة  ع  

 .الذاةب فى الماو, كافي  لوكلد  الايولوجي , واستمرار ال يا  الماةي 
وياب  ت تلةى  ياه الم ل اي,    خةالل  واسةير, تمتةد إلةى الةداخ  بعيةداك  

 تةةراك,  51 تةةراك, وعلةةى عمةةق ة يةةة  عةة   511عةة  الشةةاطىو, لملةةاف  ة تةةة  عةة  
 . عملى هذه المياه, فى الشرب,  و اإلست ماي,  و الصيد  افال  على ص    لت

وع د إلةاو  ياه الماارى فى ال هةر  و الا ةر, ت ةدل لميةاه الماةارى عملية   
ت ةي   اتي , ايث يت لة   ةا  تلة  الميةاه,  ة   ةوان عضةوي , ت ةت ظةروف هواةية , 

طريةةةةاي بأكلةةةةدتها  يولوجيةةةةاك  واسةةةةط  الميكروبةةةةاي عضةةةةوي  التغذيةةةة ,  ةةةة  بكتريةةةةا وف
وبروتو وا, وبذل  تت ل  الموان العضوي , وتتمعةدت, فةال تاةد الميكروبةاي المرضةي  



وتكةةةوت . الموجةةةون  بميةةةاه الماةةةارى,  صةةةدراك كافيةةةاك لهةةةا  ةةة  الغةةةذاو والطا ةةة , فتمةةةوي
 .سرع  الت ل  فى  ياه الم اطق ال ار ,  سرا    الم اطق الاارن 

للماتمعةةاي صةةغير  العةةدن, إة وإ ا كانةةت عمليةة  الت  يةةف,  مك ةة  بال لةةا   
 نةةذ  زيةةان  عةةدن سةةكات هةةذه الماتمعةةاي, وكةةذل  فةةى المةةدت الكايةةر , تصةةاا طريةةة  
الت ل      ياه الماارى غير المعالا  بطرية  الت  يف, غيةر فعالة   ة  وضةار , 
لزيان  كمي   ياه الماارى الملةةاه, وضةيق نلةا  الت  يةف الال  ة , و ةا يترتةب علةى 

لا  األكلاي  الذاةب بالمةاو, الةال ي لإلسةتهالك  واسةط  الميكروبةاي  ل      ل  ن
الهواةي , لت لي  الموان العضوي , فت شا وتلون الميكروباي اإلختيارية  والالهواةية , 
وبةةذل  تت لةة  المةةوان العضةةوي  لم ل ةةاي الماةةارى ت ةةت ظةةروف ةهواةيةة , فتالهةةر 

 .األسماك, واألاياو الماةي رواةا كريه  غير  رغوب , وتتلول المياه, وتموي 
وكةةة   لةةة , ي ةةةتم ضةةةرور   عالاةةة   يةةةاه الماةةةارى كيماويةةةاك وبيولوجيةةةاك  اةةة   

واألسةةاس فةةى عمليةة  المعالاةة , هةةو . الةةت ل    هةةا, لمةةا فةةى  لةة   ةة   زايةةا عديةةد 
ت لي   ا بمياه الماارى     وان عضوي , والةضاو على  ا ت تويذ     يكروباي 

 .  رضي 
 مجارى معالجة مياه ال

ت ةةة   يةةاه الماةةارى فةةى  واسةةير  غلةةة , بعيةةد  عةة   واسةةير  يةةاه الشةةةرب,  
وترسةةة  الةةةى خةةةارل المدي ةةة , لمعالاتهةةةا, وتةةةتم المعالاةةة  بطةةةرق  تعةةةدن , و ت وعةةة , 

 .خطواي المعالا  الرةيلي , التى تتام فى  دي   كاير ( 23)ويوضا الشك  
 :وتشم  خطواي المعالا   ا يلى  

 ائية معالجة إبتد – 1
ويةةةتم  لةةة  للةةةت ل   ةةة  المةةةوان الصةةةلا  الضةةة م , واألااةةةار, واألخشةةةاب,  

الةخ, و لة  بةإ رار الميةاه علةى اةواجز علةى لةك   ضةاات,  …والزجال, واألسالك 
 ., ل ص  تل  الموان الصلا Screeningتعم  كمص ا  

ثةةةةةةةةةةةةةم تاةةةةةةةةةةةةةرى عمليةةةةةةةةةةةةة  ترسةةةةةةةةةةةةةيب لميةةةةةةةةةةةةةاه الم ل ةةةةةةةةةةةةةاي, فةةةةةةةةةةةةةى  اةةةةةةةةةةةةةواي  
وللملاعد  فى عملي  الترسيب و يان  سةرعتها, .   sedimentation tanksترسيب

تضةةاف الشةةاذ  و   ةةالت ال ديةةد, لتكةةوي   علةةق غةةروى, يلةةاعد علةةى سةةرع  تاميةةم 
 .ال ايااي وترسياها
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علةى اللةطا, والةريم عاةار  عة   Scumو ث او عملية  الترسةيب يط ةو الةريم 
ويرسةةب فةةى  ةةاا ال ةةوي . آلخةةر و لةة  للةةت ل    هةةا  ةةوان نه يةة , تكشةةا  ةة  آت

, فإنةذ Effluent, ايث تامم وتعالج,   ا اللاة  Sludgeالراسب, ويلمى امأ  
 .يعالج  يولوجياك, وكيماويًا,  ا  اةستعمال

 معالجة بيولوجية  – 7
ال اتاةة   ةة  المعالاةة  اإل تداةيةة   يولوجيةةاك, و لةة   Effluentتعةةالج اللةةواة   

مةةةةا  هةةةةا  ةةةة   ةةةةوان عضةةةةوي , و لةةةة  بأكلةةةةدتها و عةةةةدنتها, إلةةةةى ك ةةةةوةي للةةةةت ل   
 .… CO2, H2O, NH3, - H2Sو اماي عضوي , و خيراك الى 

عةان  )ويتم  لة  فةى  اةواي المعالاة  الايولوجية , بإضةاف  ال مةأ  ال شةط   
 .,  م توفير الالروف الهواةي %(21  لا  

أ  ال شةةط , تتكةةوت   ةةالت ت ةةت ظةةروف المعالاةة  الايولوجيةة  الهواةيةة  بال مةة 
عةةةةب المعالاةةة  الايولوجيةةة  ت صةةة  الرواسةةةب, وتؤخةةةذ اللةةةواة  . ال وسةةة اي وال تةةةراي

وتمرر على  رل اي ر لي , ايث تتوفر الالروف الهواةي  والميكروباي, ةستكمال 
 .ت ل   ا تاةى     وان عضوي  باللواة 

 معالجة كيماوية بالكلور  – 1
المرلةةةة اي, بةةةةالكلور للةةةةت ل   مةةةةا  هةةةةا  ةةةة   تعةةةةالج اللةةةةواة  ال اتاةةةة   ةةةة  

 .  يكروباي  رضي 
اللواة  ال اتا  بعد المعالا , يلت ان   ها فى رى األلاار,  و استصةالت  

 . األراضى,  و يت ل    ها بإلةاةها فى فى نهر,  و ب ر
  Sludgeمعالجة المواد الصلبة 

 اةةةةةواي تامةةةةم المةةةةةوان الصةةةةةلا  ال اتاةةةةة   ةةةةة   اةةةةةواي الترسةةةةةيب,  و  ةةةةة   
 المعالا  الايولوجي , ايث 

 .تا ف فى  اواي خاص , ثم تكشا, وتدق, وت عم, وتلتعم  كلمان عضوى  -
, وسةةةةمان (الايوجةةةةا ) و ت مةةةةر المةةةةوان الصةةةةلا  ةهواةيةةةةاك, إلنتةةةةال الغةةةةا  ال يةةةةوى  -

 .عضوى 
  Activated Sludgeالحمأة النشطة 

 عالاةة , غ يةة  ال مةةأ  ال شةةط  عاةةار  عةة  رواسةةب   ل ةةاي  اةةارى اديمةة   
بالكاة اي الد ية     فطر وخمير  وبكتريا, وتضةاف كاةانىو فةى  اةواي المعالاة  
الايولوجيةةةة , فتلةةةةاعد ت ةةةةت الالةةةةروف الهواةيةةةة , علةةةةى سةةةةرع  ت لةةةة  و عدنةةةة  المةةةةوان 

 .العضوي , الموجون  بمياه الم ل اي



 اختبار كفاءة معالجة مياه المجارى, باستخدام كاشفات التلوث الحيوية 
بكمةةةةر  فةةةةى  يةةةةاه  Listeria monocytogenesجةةةةد بكتريةةةةا الليلةةةةتريا تو  

وهةةى تعةةيش فةةى . الماةةارى,  صةةااا  لاكتريةةا الةولةةوت بأعةةدان تصةة  لمئةةاي اآلةف
.  يةاه الماةارى لمةد  طويلة  تصة  لعةد   سةا يم, كمةا  نهةا تةةاوي الكلةور  درجة  كايةةر 

وبيولوجيةةة  األخةةةرى, لةةةذل  فةةةإت وجونهةةةا بميةةةاه الماةةةارى, باانةةةب اإلختاةةةاراي الميكر 
يؤخذ كةدلي  علةى عةدي ك ةاو  عملية  المعالاة ,  ى علةى وجةون  يكروبةاي  رضةي , 

 .لذل  يمك  ال كم على ك او  عملي   عالا   ياه الماارى بالكشف ع ها
وهةةذه الاكتريةةا عصةةوي   صةةير  جةةداك,   ةةرن   و فةةى سالسةة ,  وجاةة  لصةةاغ   

و, وهةى  مرضة  لإلنلةات وال يةوات, إ  جراي, غير  تارثم ,  ت رك  إختياري  للهوا
وتلةةةةةاب لل يةةةةةوات ( إلتهةةةةةاب بةةةةةالمخ) Listerosisتلةةةةةاب لإلنلةةةةةات  رضةةةةةًا يلةةةةةمى 

 . اإلجهاي, وإلتهاب الضرا, واإللتهاب الل اةى
يوضةةةا  عةةةدان بعةةةا الميكروبةةةاي بميةةةاه  اةةةارى  ةةةأخو    ةةة  إاةةةدى ( 5)وجةةةدول 

بعةةةد % 99  اةةةوالى المةةةدت, ويالاةةةظ  ةةة  هةةةذا الاةةةدول,  ت الميكروبةةةاي  لةةةت   لةةةا
المعالاةةةة  ال هاةيةةةة  بةةةةالكلور, و ت اللةةةةالمونيال إخت ةةةةت تما ةةةةًا بعةةةةد خطةةةةو  المعالاةةةة  

 .الايولوجي 
 . توسا تركيزاي بعا الميكروباي بعي اي     ياه  اارى (: 5)جدول 
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 ملخـصال
 ميكروبيولوجيا مياه المخلفات

ه الم ل ةةةاي, الميةةةاه المت ل ةةة  عةةة  اسةةةت دا اي الم ةةةا ل وتعةةةرف يةصةةةد بميةةةا 
, والمياه المت ل   عة  المصةانم وتعةرف ( ياه الماارى )باسم  ياه الصرف الص ى 

باسةةم  يةةاه الصةةرف الصةة اعى, والميةةاه المت ل ةة  عةة  المةةزارا وتلةةمى  يةةاه الصةةرف 
 .الزراعى

 ميكروبيولوجيا مياه المجارى 
ى  ةةوان عضةةوي  و عدنيةة  و عةةدان كايةةر  جةةداك  ةة  ت تةةوى  يةةاه الماةةارى علةة 

الميكروباي  عالمها بكتريا الةولوت باإلضاف  الى الميكروباي المرضي  التى تلةاب 
 .  التي ون والكوليرا والدوس تاريا ولل  األط ال والتهاب الكاد الوباةى

 طرق التخلص من مياه المجارى 
لةةةةرى  ةةةدوت  عالاةةة   ةةةد يةةةتم الةةةت ل   ةةة   يةةةاه الماةةةارى خصوصةةةًا فةةةى ا 

 تاميعهةةا فةةى خزانةةاي ت ةةر  كةة   ةةد , ويضةةاف اليهةةا الايةةر ال ةةى لةتةة  الميكروبةةاي 
 .المرضي  ثم است دا ها كلمان عضوى 

كما  د يتم الت ل      ياه الماارى فى الماتمعاي الصغير  بصرفها فى  
 تةةةةةر بعيةةةةةداك عةةةةة   511ال هةةةةةر  و الا ةةةةةر ولكةةةةة  ياةةةةةب  ت تمتةةةةةد  واسةةةةةير الصةةةةةرف 

 تر, وبةذل  تةتم عملية  ت ةية   اتية  لميةاه الماةارى عة  طريةق  51و وعمق الشاطى
 .الت  يف, و كلد  الموان العضوي , وبالتالى  وي الميكروباي المرضي 

ولك   م  يان  كمياي  ياه الماارى فى المدت والماتمعاي الكاير  في شى  
ى األ ةةراي  ةة  عةةدي الت  يةةف الم اسةةب,  مةةا يةةؤنى الةةى تلةةول  يةةاه ال هةةر, وت شةة

و وي األسماك,  ا يلةتلزي إجةراو  عالاة  لميةاه الماةارى للةت ل   ة  الميكروبةاي 
 .المرضي  فى   طاي  عالا  خاص 

 معالجة مياه المجارى 
 :تتم  عالا   ياه الماارى لت ةيتها    خالل ثالل خطواي رةيلي   
 . عالا  إ تداةي   تص ي  الماو وترسيب الموان العالة  بذ – 1
 عالاةةة   يولوجيةةة  بأكلةةةد  المةةةوان العضةةةوي  الموجةةةون  بالمةةةاو  واسةةةط  الاكتريةةةا  – 2

 . الهواةي 
 عالاةةةة  كيماويةةةة  بإضةةةةاف  الكلةةةةور لتطهيةةةةر المةةةةاو بةةةةالت ل   ةةةة  الميكروبةةةةاي  – 3

 .المرضي 



وتلةةت دي  Sludgeالمةةوان الصةةلا  المترسةةا   ةة  المعةةا الي اللةةابة  تلةةمى ال مةةأ   
 .و الغا  ال يوى فى ص اع  اللمان العضوى  

ت تاةةةر ك ةةةاو   عالاةةة   يةةةاه الماةةةارى, بالكشةةةف عةةة  بكتريةةةا الليلةةةتريا التةةةى  
تعةةيش فةةى  يةةةاه الماةةارى لمةةد  طويلةةة  وتةةةاوي الكلةةور  درجةةة  كايةةر , باإلضةةاف  الةةةى 

 .بكتريا الةولوت 
 

 أسئلة
  ا هو المةصون بمياه الم ل اي ؟ و ا هى خطورتها على الص   العا   ؟ – 1
الشروط الواجب  راعاتها للت ل  اآل       ياه الماارى فى األنهار  ا هى  – 2

 و الا ار ؟ نا ش المشاك  الص ي  التى يمك   ت ت دل إ ا لم تراعى هذه 
 . الشروط 

الرت خطواي  عالا   ياه الماارى للت ل   ما  ها     لوثاي و يكروباي  – 3
 .  رضي  

- :  كر  ا تعرفذ ع   ا يأتى  – 4
, ال مأ  ال شط , اختاار ك او   عالا  الماارى الا  الايولوجي  لمياه المع 

 . ياه الماارى 



 الباب السادس
 ميكروبيولوجيا األغذيـة

Food Microbiology 
 مصادر تلوث األغذية بالميكروبات

تتلةةول األغذيةة  بالميكروبةةاي فةةى  رااةة    تل ةة   ث ةةاو إنتاجهةةا, فةةةد تتلةةول  
ر وال واكةةةذ, وهةةةى ة تةةةزال فةةةى ال ةةةة  بالميكروبةةةاي  ةةة  األغذيةةة  ال ةةةاي  مةةة  ال ضةةة

 و  ةةةد ي ةةةدل تلةةةول  ث ةةةاو ال ةةةة  والتةةةداول  و  ث ةةةاو . الهةةةواو  و  يةةةاه الةةةرى  و التربةةة 
و   المهم  عرف   صانر التلول اتى يمك  تالفيةذ  مةا .  راا  التص يم الم تل  

تكاليف ا الها  م يزيد    إطال   د  ا ظ األغذي  ال اي والمص ع , كما يةل     
الم افالةةةةةةة  علةةةةةةةى صةةةةةةة اتها الطايعيةةةةةةة  والكيماويةةةةةةة  و يمتهةةةةةةةا الغذاةيةةةةةةة  وصةةةةةةةالايتها 

كما يعتار تةلي  تلةول األغذية  عةا اًل ها ةاك فةى الم افالة  علةى صة   . لالستهالك
 .الملتهلكي 

 المصادر الطبيعية لتلوث الغذاء 
يعيةةة  يوجةةةد علةةةى  سةةةطا ال ااتةةةاي وال يوانةةةاي  يكروبةةةاي عديةةةد  كصةةة   طا 

وهذه الميكروباي ت تلةف  ة  ناةاي الةى آخةر و ة  ايةوات آلخةر ويعتاةر وجةون هةذه 
وعةةةالو  علةةةى هةةةذه  ةةةد تتعةةةري ال ااتةةةاي وال يوانةةةاي للتلةةةول . الميكروبةةةاي طايعيةةةاك 

بميكروبةةةاي  خةةةرى   لةةةد   و  مرضةةة   ةةة   صةةةانر  تعةةةدن  و ةةةد يمتةةةد التلةةةول الةةةى 
 ا تكوت خالي     الميكروباي فت لدها األنلا  الداخلي  للمان  الغذاةي  التى غالاًا 

 :و   المصانر الطايعي  للتلول 
 التلوث من التربة  – 1
التربةةة   ةةة   هةةةم  صةةةانر الميكروبةةةاي التةةةى تلةةةول األغذيةةة  وهةةةى المصةةةدر  

والتربةةةةة  كمةةةةةا هةةةةةو  عةةةةةروف  هةةةةةا  عةةةةةدان ضةةةةة م   ةةةةة  . الرةيلةةةةةى للتلةةةةةول  الطايعةةةةةى
وعلةةى  لةة  فمةة  المتو ةةم  ت . جةةراي/ ليةةوت  111الميكروبةةاي تصةة  الةةى  كمةةر  ةة  

ال ااتاي ال ا ي  فى الترب  سواو  كانت   اصي   ي خضر  ي فاكه  سةوف تتعةري 
و ةةدى هةةذا التلةةول ي تلةةف الةةب طايعةة  . للتلةةول  ةة   يكروبةةاي التربةة  الم يطةة 

الم صول ال ا ى فأت الممار التى تتكوت علةى سةطوت التربة   و ناخلهةا تكةوت  كمةر 
 . تتكوت على اللوق الهواةي  الاعيد  ع  الترب  تلوثاك    الممار التى

تلول الميكروباي سطوت الممار وال ااتاي الغض  وعةان   ةا تكةوت األنلةا   
الداخليةةة  لل ااتةةةاي خاليةةة   ةةة  الميكروبةةةاي طالمةةةا  ت الةشةةةر  ال ارجيةةة  لل ااتةةةةاي  و 

والميكروبةةةةاي الملوثةةةة  لللةةةةطوت . الممةةةةار لةةةةم تتعةةةةري للتمةةةةزق بةةةةأى عا ةةةة  خةةةةارجى



 ارجي  لل ااتاي والممار التةى تكةوت  صةدرها التربة  تضةم  يكروبةاي عديةد  تابعة  ال
لماموعاي الميكروباي الرةيلةي  التةى بةاألري وهةى الاكتريةا وال طريةاي والط الةب 
وال مةةاةر والاروتةةو وا وفةةى االةة  األراضةةى الملةةمد   اةايةةا اةنلةةات وال يوانةةاي فةةات 

لمرضةي  يكةوت  اةمةًا ولهةذا آثةاره علةى الصة   ااتمال تلةول ال ااتةاي بالميكروبةاي ا
العا ةةة  خصوصةةةًا فةةةى االةةة  ال ااتةةةاي التةةةى تؤكةةة  طا جةةة  كمةةةا  نةةةذ يعتاةةةر المصةةةدر 
الطايعى لتلول  سطا ال يواناي الراعي , لذل  ي اغى غل  األغذية  جيةداك للةت ل  
 مةةا  هةةا  ةة   تربةة  و يكروبةةاي علةةى  ت يتا ةةب تلوثهةةا  ةةر   خةةرى  ث ةةاو التةةداول  و 

 .التص يم
 التلوث عن طريق المياه  – 7
ت تلةةف  نةةواا و عةةدان الميكروبةةاي الموجةةون  فةةى الميةةاه الةةب  صةةدر هةةذه  

فةةى  3سةةم/ الميةةاه ويتةةراوت العةةدن  ةة   عةةدان  ليلةة  فةةى الميةةاه الاوفيةة  إلةةى عةةد   ئةةاي
ونتيا  لتلول المياه بالماارى  و . المياه الااري  كاألنهار و د تص  الى عد  اآلف

يوانةةةةاي ال افةةةةة  فةةةةأت الم تةةةةوى الميكروبةةةةى يزيةةةةد كميةةةةراك وتعتاةةةةر  يةةةةاه الةةةةرى  اةةةةد بال 
المصةةةةانر الرةيلةةةةي  لتلةةةةول ال ضةةةةرواي وال اكهةةةة  فةةةةى ال ةةةةة  فهةةةةى تلةةةةول ال ااتةةةةاي 
بميكروباي المياه عالو  على  نها عا    لاعد فى نة   يكروباي التربة  الم يطة  

ال ضةةرواي وال اكهةة   ةةد تكةةوت  كمةةا  ت الميةةاه الملةةت د   فةةى غلةة . الةةى ال ااتةةاي
 صدراك خطيراك للتلول الميكروبى فةةد جةري العةان  علةى غلة  ال ضةرواي فةى  يةاه 
ضةة ل  راكةةد  غيةةر صةة ي   مةة  الاةةرك والتةةرا وكميةةراك  ةةا يصةة  اليهةةا بةايةةا اإلنلةةات 
وال يوات لهذا فأت الغلي  فى  م  هذه ال الة   ةد يكةوت  صةدرًا خطيةرًا للتلةول  ةدةك 

 .وت وسيل  لت اليف ال ضرواي    ت يك
كمةةةةةةا  ت الميةةةةةةاه الملةةةةةةت د   فةةةةةةى  صةةةةةةانم األغذيةةةةةة  إ ا لةةةةةةم يراعةةةةةةى فيهةةةةةةا  

اةلتراطاي الص ي   د تكوت  اد  صانر التلول التةى تلةاعد علةى فلةان األغذية  
لهةةذا فإنةةذ ياةةب امايةة   صةةدر المةةاو الملةةتعم  فةةى األغةةراي الغذاةيةة  . المصةة ع 

اطاي  يكروبيولوجي  ن ية , و ت تكوت خالي     وللشرب وياب  ت تتوفر فيها التر 
التلول بالماةارى وخالية  تما ةاك  ة  الميكروبةاي المرضةي  لةذل  ياةب  عا لة  الميةاه 

 .وت ةيتها ب يث تصاا صال   لوستهالك
 تلوث األغذية من النباتات المستخدمة كغذاء  – 1
وهةةةةى ت مةةةة  ال ااتةةةةاي عةةةةان  علةةةةى سةةةةطواها ال ارجيةةةة   يكروبةةةةاي عديةةةةد   

فةةد يتةراوت العةدن  ة  عةد   ئةاي الةى . ت تلف فى عةدنها الةب الالةروف الم يطة 
 ةة  اللةةطا وتتلةةول سةةةطوت ال ااتةةاي  ةة  التربةة  والماةةةارى  2عةةد   اليةةي  لكةة  سةةةم



والمةةةاو والهةةةواو وال يوانةةةاي, ويزيةةةد عةةةدن الميكروبةةةاي الموجةةةون  عليهةةةا إ ا  ةةةا كانةةةت 
 . الالروف تلما   موها

  التلوث من الهواء – 1
توجةةةد الميكروبةةةاي  علةةةة  فةةةى الهةةةواو  ةةةم األتربةةة  وفةةةى  طةةةراي  ةةةاو الةةةر ا   

ال ةةةةةاتج  ث ةةةةةاو الكةةةةةالي والعطةةةةةس و ةةةةة  الاةةةةةراثيم وال طريةةةةةاي ال ا يةةةةة  علةةةةةى ال ةةةةةواةا 
وليلت ك  الميكروباي  انر  على  ت تاةى اي  فةى الهةواو فكميةر  ة  . واألرضياي

ميكروبةةةاي التةةةى تاةةةةى فةةةى الميكروبةةةاي تمةةةوي نتياةةة  تعرضةةةها للا ةةةاف واأللةةةع  وال
. الهةةواو هةةى جةةراثيم الاكتريةةا وال طريةةاي وبعةةا الاكتريةةا وال مةةاةر المةاو ةة  للا ةةاف

وطاعةةةاك يتو ةةةف  ةةةةدار  ةةةا ي ملةةةذ الهةةةواو  ةةة  الميكروبةةةاي علةةةى الالةةةروف الم يطةةة  
كمةا  ت الهةواو . فوجون ريات   مل  باألترب  تزيد      توى الهواو    الميكروبةاي

  غيةر ال الي ة  والتةى ة تتةوافر فيهةا الشةروط الصة ي  ت تةوى علةى الم يا باأل ةاك
 عةةةةدان  كمةةةةر  ةةةة  األ ةةةةاك  ال الي ةةةة  واأل ةةةةاك  المزنامةةةة  ت تةةةةوى علةةةةى  عةةةةدان  ةةةة  

والهةةواو يعتاةةر  اةةد . الميكروبةةاي  علةةى  ةة  الهةةواو الطلةةق واأل ةةاك  غيةةر المزنامةة 
ذية  سةواو الطا جة   صانر تلول ال ااتاي فى ال ة  كما  نذ ي ةة  الميكروبةاي لوغ

 . و المص ع   تى كانت  عرض  للهواو
 التلوث عن طريق الحيوانات  – 5
تتلةةةةةول ال ااتةةةةةاي بال ةةةةةة  بأعةةةةةدان كايةةةةةر   ةةةةة  الميكروبةةةةةاي  اي المصةةةةةدر  

. ال يةوانى و لة  عة  طريةق األسةمد  ال يوانية   مة  اللةمان الالةدى وسةمان اإلسةطا 
عان   ا تكوت خالية   ة  الميكروبةاي  كما يالاظ  ت ل وي ال يواناي اللليم  والتى

تتلةةةةول بالميكروبةةةةاي الموجةةةةون  فةةةةى األ عةةةةاو وعلةةةةى الالةةةةد والشةةةةعر والةةةةريش وهةةةةذه 
الميكروباي    األسااب الرةيلةي  لل لةان فيمةا بعةد كمةا  ت بعةا الميكروبةاي التةى 

وت مة  اللةطوت . تص  الى األغذي   ة  المصةانر ال يوانية  غالاةاك  ةاتكوت  رضةي 
 .لوسماك واألغذي  الا ري   يكروباي طايعي   اي  همي  فى فلانهاال ارجي  

 التلوث عن طريق المجارى  -1
إ ا اسةةةت د ت  يةةةاه الماةةةارى فةةةى رى المزروعةةةاي  اةةة   عالاتهةةةا, فتصةةةاا  

 صةةدرًا خطيةةرًا للتلةةول و ةةد تكةةوت الميكروبةةاي الملوثةة   يكروبةةاي  رضةةي , كمةةا  ت 
هةةا  يةةاه الماةةارى بطريةةة  غيةةر سةةليم , تلةةول  يةةاه األنهةةار والا ةةار التةةى تصةةرف في

 .األسماك وال يواناي الا ري  الموجون  فيها
 ةةةد تتعةةةري األغذيةةة  الةةةى  صةةةانر  خةةةرى للتلةةةول  ث ةةةاو التةةةداول والتصةةة يم  

عالو  على  ا ساق  كره    المصانر الطايعي  و ل   ث او تداولها وخالل عملياي 



ور فى الص اعاي الغذاةية  إتاةاا الشةروط لذل  كات     هم األ . التص يم الم تل  
الصةة ي   مةة  ت اليةةف وتطهيةةةر األجهةةز  واألوانةةى الملةةةتعمل  فةةى التصةة يم الغةةةذاةى 

 . لإل الل    التلول  ث او التص يم
 طرق حفظ األغذية 

يتم ا ظ األغذية  لاعلهةا   ةرب  ةاتكوت  ة  االتهةا الطايعية  و لة  بغةري  
ت عةدي فيهةا  و ل ةلهةا الةى  لةافاي بعيةد , وكة  است دا ها فى األو اي التةى تةة   و 

عمليةةةاي ال  ةةةظ تاةةةرى بغةةةري   ةةةم ال مةةةو الميكروبةةةى و  ةةةم اةةةدول تغيةةةراي غيةةةر 
 . رغوب , وفيما يلى بعا طرق ا ظ األغذي 

 منع وصول الميكروبات للغذاء  – 1
كمةةا سةةاق  ت  كرنةةا فةةأت  نلةةا  ال اةةاي  و ال يةةوات الداخليةة  فةةى الالةةروف  

خالية   ة  الميكروبةاي وعلةى  لة  فةأت وجةون غطةاو  و  شةر  سةليم   الطايعي  تكوت 
و ةةةة  المهةةةةم  يضةةةةًا تةليةةةة  عةةةةدن الميكروبةةةةاي علةةةةى اللةةةةطا . يةةةةؤخر اةةةةدول ال لةةةةان

ال ةارجى للممةةار وال ضةةرواي  اةة  تةطيعهةةا وإعةدانها للتصةة يم اتةةى تزيةةد  ةةد  ا ةةظ 
 ت وياةةةةب . و ةةةة  طةةةةرق  يةةةةان  ال  ةةةةظ عمليةةةةاي لةةةةف وتعائةةةة  الم تاةةةةاي. الم تاةةةةاي

نالاظ  ت است داي الطرق التى تم م  و تةلة  وصةول الميكروبةاي للغةذاو ال ةاي لهةا 
 هميةة  كايةةر  فةةى التصةة يم بعةةد  لةة  ألت  عةةدان الميكروبةةاي فةةى الغةةذاو ال ةةاي ي ةةدن 
 دى المعا ل  ال راري  للغذاو المعلب فكلما  ان  ا ي تويذ  ة   يكروبةاي كلمةا كةات 

 علةةةةةةى و ةةةةةةد   طةةةةةةول للةةةةةةت ل   ةةةةةة  هةةةةةةذه   ةةةةةة  الضةةةةةةرورى اسةةةةةةت داي نرجةةةةةة  اةةةةةةرار 
 .الميكروباي

 استخدام الحرارة المنخفضة فى الحفظ  – 7
يتميز ال  ظ بالتاريةد بأنةذ ي  ةظ للغةذاو لةكلذ وتركياةذ  درجة   كاةر  ة   ى  

طريةة   خةرى لل  ةظ واألسةاس فةى هةةذه الطريةة   ت خ ةا نرجة  ال ةرار  يةؤنى الةةى 
ل شةةاط الميكروبةةةى, وي ةلةةةم ال  ةةةظ بةةةال رار  إبطةةاو الت ةةةاعالي الكيماويةةة  وال يويةةة  وا

 :الم   ض  الى 
 الحفظ فى جو منخفض الحرارة  –أ
وفةةةى هةةةذه ال الةةة  ة تةةةة  نرجةةة  ال ةةةرار  كميةةةرًا عةةة  اةةةرار  الاةةةو العةةةانى  ى  

. ي وبةةذل  ة يم ةةم ال لةةان ولكةة  تاطةةىو الت ةةاعالي ل ةةد  ةةا15º-11تكةةوت اةةوالى 
ال ةةةرار  وتلةةةت دي هةةةذه الطريةةةة  فةةةى ا ةةةظ وتلةةةت دي لةةةذل   ةةةدروي  و  اةةةو بعيةةةداك عةةة  

 .األغذي  الدرني  كالاطاطس وبعا  نواا ال واكذ لمد    دون 
 الحفظ بالتبريد  –ب



ال  ظ بالتاريد هو است داي نرجاي ارار   على  ليالك    نرج  التاميةد  ة   
3 - 5º ي و لة  باسةت داي الةملج والمالجةاي الكهرباةية  وي ةزت  هةذه الطريةة  الاةةيا
  تاةةةاي األلاةةةات وال واكةةةذ واألغذيةةة  اللةةةكري  والل ةةةم وال ضةةةرواي وت تلةةةف نرجةةة  و 

كمةةةا ت تلةةةف نرجةةة  الرطوبةةة  والتهويةةة  المالةمةةة  . ال ةةةرار  الم اسةةةا   ةةة  غةةةذاو آلخةةةر
وياب  ت نالاظ  ت ال  ظ بالتاريد وإت كةات . وتركيب جو الم زت    غذاو آلخر

 نذ ة يم م  ل  فأت  د  ال  ظ تكوت يؤثر فى نمو الميكروباي وإاداثها لل لان إة 
  ةةةدون  ولكةةة  هةةةذه الطريةةةة  تتميةةةز عةةة  التاميةةةد بأنهةةةا ة تةةةؤثر كميةةةرًا علةةةى تركيةةةب 

 .وطزاج  الغذاو وطعمذ
  Freezingالحفظ بالتجميد  –ج 

  ةة   ةة  الصةة ر )ويةصةةد بةةذ تاميةةد الغةةذاو واةات ةةاظ بةةذ فةةى االةة   تامةةد   
يةةة  كميةةراك فةةى اللةةة واي األخيةةر  فةةى كميةةر  ةةة  و ةةد إ نان اسةةت داي هةةةذه الطر ( المئةةوى 

األغذيةةة  وتلةةةت دي   اةةةات ل  ةةةظ الكميةةةر  ةةة  ال ضةةةرواي وال واكةةةذ والل ةةةم واألغذيةةة  
 - 2والماةرناي الملةت د   فةى عمليةاي التاميةد تتةراوت نرجة  ارارتهةا  ةي  . الا رية 

15ºةل  ي ت ت الص ر, وياب  ت نالاظ  ت التاميد ة يةت  الميكروباي و ت كات ي
 عدانها وت لد األغذي  المامد  بعد إخراجها    المالج  وتليي ها بلةرع   كاةر  ة  
األغذيةة  الطا جةة  كمةةا  ت الاكتريةةا المرضةةي  ة تمةةوي  ث ةةاو التاميةةد لةةذل  فمةة  المهةةم 

 .تةلي  التلول الميكروبى لوغذي  بةدر اإل كات  ا  تاميدها
عمليةة  التاميةةد بلةةرع   وفةةى ا ةةظ األغذيةة   هةةذه الطريةةة  ي ضةة   ت تاةةرى  

ي ت ت الص ر لمد  ساع  يؤنى الى تكةوي  32ºألنذ وجد  ت التاميد اللريم على 
 للوراي ثلاي  صغير  فى الغذاو  ما يةل   عدل الضرر والتمزق فى األنلةا   ي مةا 

 لةوراي ثلاية  ( سةاع  72-3ي ت ت الصة ر لمةد  15º - 2)يكوت التاريد الاطىو 
الى تمزق كمير    األنلا  وتالهر     نضار  ع د تلةيي ها  كاير  نوعاك  ما يؤنى
 .و سرا فلاناك بالتالى

 استخدام الحرارة المرتفعة فى الحفظ  -1
تلةةةةت دي ال ةةةةرار  بكمةةةةر  فةةةةى ا ةةةةظ األغذيةةةة  بةةةةالم زل وفةةةةى تعليةةةةب األغذيةةةة   

 كالل وي وال واكذ وال ضرواي وتلتعم  ال رار  المرت ع  لتعةيم الغذاو ولتةلية   عةدان
 . الكاة اي الد ية  الموجون  بذ

وت تلف المعا ل  ال راري  الملت د   الب نوا الميكروبةاي واالة  الغةذاو  
وظروف الوسا ايث تؤثر لزوج  الغذاو واموضتذ تأثيرًا كايراك على  دى المعا ل  
ال راريةةة  الال  ةةة  ل  ةةةظ الغةةةذاو ونالةةةرًا ألهميةةة  ال موضةةة  بال لةةةا  لتةةةأثير المعا لةةة  



  علةةةةةةى الميكروبةةةةةةاي تةلةةةةةةم األغذيةةةةةة  الةةةةةةى  ربعةةةةةة    لةةةةةةاي رةيلةةةةةةي  بال لةةةةةةا  ال راريةةةةةة
 .ل موضتها

 علةةى  ةة   (pH) غذيةة   ليلةة  ال موضةة  وهةةى التةةى يكةةوت ر مهةةا اةيةةدروجي ى  – 1
 . و     ملتها األسماك والاةول والل وي والايا واللا  و عالم ال ضرواي 503

و     ملتها  4,5 – 503ي   غذي   توسط  ال موض  ور مها اةيدروجي ى   – 2
 .بعا ال ضر  كاللاانخ والا ار والازر والكوس 

 م   عالم ال واكذ وعصير  3,7 – 405 غذي  اا ضي  ور مها اةيدروجي ى  – 3
 . الطماطم

 م  الكرنب الم ل   307 غذي  عالي  ال موض  ور مها اةيدروجي ى         – 4
 .والموالا والكريز وال راول 

المعا ل  ال راري  كميرًا على اموض  الغذاو ب يث تلاعد وتتو ف  
ال موض  العالي  على  ت  الميكروباي اتى  نذ ع د تعليب عصير الطماطم  مالك 
ة ي تال ألكمر    الغليات  ي ما ة د    استعمال التعةيم بالا ار ت ت ضغا فى 

ي  الملت د   فى اال  األغذي   ليل  ال موض , ويمك  تةليم المعا الي ال رار 
 :ا ظ األغذي  الى 

 Pasteurizationالبسترة  –أ 
ي وتةتة  الميكروبةاي 111ºوهى عاار  ع  است داي نرجةاي اةرار    ة   ة   

ال ضري   ي ما ة تةت  الاةراثيم  و الميكروبةاي المةاو ة  لل ةرار  وةتةؤثر فةى  يمتهةا 
ال  ةةظ بعةةد الالةةتر   مةة  الغذاةيةة  ولةةذل  لغالاةةاك  ةةا تلةةت دي طريةةة   خةةرى  ةة  طةةرق 

 .التاريد فى نطاق الص اعاي اللا ي  وفى عصير ال واكذ
    Boilingالغليـان –ب 

ويلةةت دي فةةى األغذيةة  التةةى تت مةة  الغليةةات وفةةى ن ةةس الو ةةت فةةات ااتمةةال  
فلةةةةةانها بالميكروبةةةةةاي المتارثمةةةةة   ليةةةةة  ولةةةةةذل  فهةةةةةى   تشةةةةةر  فةةةةةى ا ةةةةةظ األغذيةةةةة  

م عمليةةاي الطةةاخ الم زليةة  ايةةث ة تتعةةدى ال ا ضةةي   مةة  عصةةير الطمةةاطم و عالةة
ي 111ºي كمةةا  ت اةةرار  ال اةةز  ث ةةاو ال ايةةز ة تزيةةد عةة  111ºنرجةة  ال ةةرار  فيهةةا 

لةةذل  فةةإت األغذيةة  المطاوخةة  ة تكةةوت  ةةد  ا الهةةا طويلةة  إلاتواةهةةا علةةى الاةةراثيم 
 .وإ ا  ريد إطال  ال  ظ فتلت دي طرية   خرى بعد الغليات  م  التاريد

   Canning( التعليب) 100خدام درجة حرارة أعلى من است –ج 
عاار  ع  ا ظ األغذي  فى علب   كم  الغلق  Canningعملي  التعليب  

و  رغ     الهواو بالمعا ل  ال راري  وتلت دي لذل  المعةماي بالا ار ت ت ضغا 



لوثذ وت تلف نرج  ارار  و د  التعةيم لالروف الغذاو ونوعذ وت ملذ لل رار  و دى ت
بالميكروباي وفى التعليب التاارى ي اول المصة م إعطةاو الغةذاو المعا لة  ال رارية  
الكافية  لةتة  الميكروبةةاي التةى يمكةة   ت ت مةو  ث ةةاو الت ةزي  ولةةيس كة  الميكروبةةاي 
وعلةةى  لةة  فةةات األغذيةة  المعلاةة  ت تةةوى علةةى بعةةا الاكتريةةا ال يةة  ولكةة  ة تلةةما 

فمةةةمالك جةةةراثيم الاكتريةةةا الهواةيةةة  ة . اةةةدال ال لةةةانالالةةةروف لهةةةا باإلناةةةاي وال مةةةو وإ
تلةةتطيم ال مةةو فةةى غيةةاب األكلةةاي  وجةةراثيم الاكتريةةا الم اةة  لل ةةرار  ة ت مةةو ع ةةد 

 . نرجاي ال رار  العاني 
و صةةانم التعليةةب تضةةم فةةى اةعتاةةار  اةةد ي   ساسةةيي  ع ةةد إجةةراو التعليةةب  

الك و لةةة   ةةةم عةةةدي اإلضةةةرار وهمةةةا   ةةةم فلةةةان الغةةةذاو وسةةةال   الغةةةذاو ع ةةةد اةسةةةته
بصةة اي الغةةذاو نتياةة  المعا لةة  ال راريةة  وة  ةةد  ت تكةةوت نرجةة  اةةرار  التعةةةيم كافيةة  

الملةاب للتلةمم الاوتشةولي ى وهةو  Clostridium botulinumلةت  جراثيم بكتريا 
 .   اد التلمماي ال طير  المميت 

  Dehydrationالحفظ بالتجفيف  – 1
ف      دي الطرق المعروف  وتلت دي فةى ا ةظ بعةا يعتار ال  ظ بالتا ي 

وعمليةةةة  التا يةةةةف تو ةةةةف نمةةةةو .  نةةةةواا ال ضةةةةر وال اكهةةةة  والل ةةةةوي واللةةةةا  واألسةةةةماك
,  مةةا %(15  ةة   ةة  )األايةةاو الد يةةة  فةةى الغةةذاو نالةةرًا ةن  ةةاي نلةةا  الرطوبةة  

 يؤنى الى عدي تةوفر الالةروف المالةمة  للميكةروب لل مةو وعملية  التا يةف ة تةؤنى
الةةةى  تةةة  الميكروبةةةاي ولك هةةةا تو ةةةف نموهةةةا فةةةةا لةةةذل  يشةةةترط فةةةى األغذيةةة  المعةةةد  

وعمليةة  التا يةةف عةةالو  علةةى . للتا يةةف  ت تكةةوت خاليةة   ةة  الميكروبةةاي المرضةةي 
 هميتها فى ا ظ الغذاو فإنها تؤنى الى تةلي  اامذ  ما يةل   ة  تكةاليف الت ةزي  

الطريةةة   نهةةا تةةؤنى الةةى تغييةةر فةةى وسةةهول  التةةداول وال ةةة  ولكةة  يعةةاب علةةى هةةذه 
صة اي الغةذاو كةالطعم والةةواي وتةؤنى الةى تغييةر فةى صة اي الغةذاو كةالطعم والةةواي 
وتؤنى الى نة  بعا ال يتا ي اي كما ت تال الى فتةر  إعةدان و ةد ياةرى التا يةف 
فةةةى الشةةةمس  و باسةةةتعمال تيةةةار هةةةواةى  و بةةةإ رار الغةةةذاو علةةةى اسةةةطواناي سةةةاخ   

غذيةة  بطايعتهةةا  ليلةة  الرطوبةة   مةةا يلةةه  ا الهةةا كةةال اوب والةةد يق وكميةةر  ةة  األ
وتعتاةةر التركيةةزاي العاليةة   ةة  اللةةكر . واللةةكر ولةةذل  ت ةةزت  االةةر  فةةى جةةو جةةاف

 اي  ثةةةةةةر  شةةةةةةابذ للتا يةةةةةةف علةةةةةةى %( 15-11اةةةةةةوالى )والملةةةةةةا %( 71اةةةةةةوالى )
ل مةةو الميكروبةةاي ايةةث تةةؤنى األسةةمو ي  العاليةة  الةةى عةةدي  ةةدر  الميكروبةةاي علةةى ا

 .الخ …كما فى العل  والمربى واألسماك الممل   
  



  Preservativesالمواد الحافظة  – 5
عاةةار  عةة   ةةوان تضةةاف لوغذيةة  لم ةةم  و تةةأخير نمةةو الميكروبةةاي والمةةوان  

ال افالةة  إ ةةا  ت تتكةةوت فةةى الغةةذاو نتياةة  ل شةةاط الميكروبةةاي  و نتياةة  لمعةةا الي 
ان ال افال  التى تلت دي فى األغذي   ت ة  عي    و تضاف للغذاو ويشترط فى المو 

يكوت لها تأثير ضار    ال ااي  الص ي  لةذل  فانةذ بةالرغم  ة   ت المةوان ال افالة  
كميةةر  ولكةة  بعةةا الةةاالن ت ةةدن المةةوان ال افالةة  التةةى تضةةاف لوغذيةة  ب يةةث تم ةةم 

ي اسةت داي  ى  ةوان يشةك  فةى  ثرهةا الضةةار وكميةر  ة  الةاالن ة تلةما إة باسةةت دا
وهةةةاتي  ( فةةةى األلةةةف 1)وثةةةانى  كلةةةيد الكاريةةةت ( فةةةى األلةةةف 1)  ةةةزواي الصةةةونيوي 

المانتي  تلت د ات بكمر  فى األغذي  ال ا ضي     عصير ال واكذ والشرباي, كما 
كموان اافال  ة ي صةا (  م  الكلوروتتراسيكلي )جرب است داي المضاناي ال يوي  

  ةةا . ملج الملةةت دي فةةى ا ةةظ األسةةماكباسةةت دا ها إة فةةى ل ةةوي الةةدجال  و فةةى الةة
بال لا  للموان ال افال  التةى تتكةوت  واسةط  الميكروبةاي فةى عمليةاي الت مةر, فمة  

والتةدخي  يعتاةر .  هم   ملتها اا ا الالكتي , كما فى األلاات المت مر  والم لالي
   طرق ال  ظ لوغذي  ويالاظ  نذ يؤنى الى ج اف اللطا ال ارجى للغذاو  ما 

زيد  د  ا الذ والمان  ال افالة  األساسةي  فةى األغذية  المدخ ة  تتكةوت  ث ةاو عملية  ي
 .التدخي  وهى ال ور الدهيد

   Food Spoilageفساد األغذية 

ي ةةةدل ال لةةةان الايولةةةوجى بالغةةةذاو, بلةةةاب نشةةةاط الميكروبةةةاي  و إنزيمةةةاي  
. ل لةةةان اإلنزيمةةةىويعتاةةةر ال لةةةان الميكروبةةةى  همهةةةا, ويليةةةذ ا. الغةةةذاو  و اإلث ةةةي   عةةةاك 

وغالاةةًا فةةإت المعةةا الي الملةةت د   فةةى ا ةةظ األغذيةة   ةة  ال لةةان الميكروبةةى تتلةةف 
 . يضًا إنزيماي الغذاو

 تةلم األغذي  بال لا  لةا ليتها لل لان, إلى ثالل  اموعاي  
                           Imperishable foodsأغذية غير قابلة للفساد  – 1

 . وب, والد يق, وهى ة ت لد, إة إ ا تم تداولها بإهمال م  اللكر, وال ا
                  Semi-perishable foodsأغذية متوسطة القابلية للفساد  – 7
 م  الاطاطا, والاطاطس, والل ت, وهى تاةى سليم  لمد  طويل , إ ا تم تداولها  

 . وت زي ها بع اي 
                                         Perishable foodsأغذية قابلة للفسـاد  – 1

وهةةةةةذه تشةةةةةم   عالةةةةةم األغذيةةةةة ,  ةةةةة  خضةةةةةرواي, وفاكهةةةةة , ول ةةةةةوي, ونواجةةةةة ,  
وهةةذه األغذيةة  سةةريع  التعةةري لل لةةان,  ةةا لةةم ت  ةةظ . و سةةماك, و لاةةات, وبةةيا

 . بطرية  ا ظ   اسا 



 التفاعالت الميكروبية المسببة لفساد األغذية
يةةة ,  يئةةة  صةةةال   ل مةةةو الميكروبةةةاي,  ةةة  بكتريةةةا تعتاةةةر  غلةةةب المةةةوان الغذاة

وخمةةاةر وفطريةةاي, التةةى إ ا تةةوفري لهةةا الالةةروف الم اسةةا  ل شةةاطها, فإنهةةا ت ةةدل 
كمةةةا  ت  ةةة  هةةةذه . تغيةةةراي فةةةى  الهةةةر, وطعةةةم, ولةةةوت, وتركيةةةب, وخةةةواص الغةةةذاو

 .الميكروباي,  نواعاك  مرض  لإلنلات, وال يوات
 : لى  اموع     العوا  ,   هاوتتو ف طايع  وسرع  فلان الغذاو, ع 

طايعةة  الغةةذاو وصةة اتذ الطايعيةة  والكيمياةيةة  ونةةوا وعةةدن الميكروبةةاي الموجةةون  بةةذ 
 . وطرية  ال  ظ الملتعمل , وظروف الت زي 

وتشةةم  عمليةةاي الت لةة  التةةى ت ةةدل بالغةةذاو وتلةةاب فلةةانه, نتياةة  نشةةاط  
 :الميكروباي الت اعالي التالي  

   Putrefactionحدوث تعفن  تحلل البروتين مع  -
 ميكروبات محللة للبروتيـن  + أغذية بروتينية 

  CO2 + H2S+  ركااي كاريتي  +   ونيا +   ي اي +  اماي   ي ي  
   Fermentationتحلل الكربوهيدرات مع حدوث تخمر  -

  يكروباي   مر  للكربوهيدراي +  غذي  كربوهيدراتي  
 غةةةةةا اي +    ك ةوةي+   اماي عضوي     

     Rancidityتحلل الدهون مع حدوث تزنخ  -
 جليلرول+  يكروباي   لل  للدهوت             اماي نه ي  +  غذي  نه ي  

وت ةةةةدل التغيةةةةراي التةةةةى تلةةةةااها الميكروبةةةةاي بالغةةةةذاو نتياةةةة  ت لةةةة  المةةةةان   
تمميلةى  ة   ةوان الغذاةي  وت دل  يضًا نتيا  لما ت ةر ه الميكروبةاي  ث ةاو نشةاطها ال

 .  تل  ,  م  الصاغاي, والموان اللزج , وغيرها
 :الخام أنواع الفساد في األغذية

 .  توضا الاداول التالي , بعا نما ل  نواا ال لان باألغذي  غير المعلا          



 .بعض أنواع الفساد باألغذية الخام والميكروبات المسببة لها( : 1)جدول 
 الملاةةب نوا ال لةةان الغةةذاو

 لزوج , تلوت  خضرواي طا ج  
 ع  

 
 

 إنزيماي ال ضار ن لذ 
 Erwiniaبكتريا 

 Rhizopus, Aspergillusفطرياي 

 ع   طرى  فواكذ طا ج  
 ع    خضر

 ع    سون

                        Rhizopusفطرياي 
                          Botrytisفطرياي 
           Aspergillus nigerفطرياي 

 رواةا كريه  عصير ال اكهة 
 ت مر ك ولى
 ت مر خليكى

 

 ,Lactobacillusبكتريةةةةةةةةةةةةةةا 
Leuconostoc  

                Saccharomycesخميةر  
     

                      Acetobacterبكتريا 
     

 
 الل وي الطا ج  

 ,Micrococcusبكتريةةةةةةةةةةةةةةةا  اموض 
Pseudomonas, 

   Bacillus 
 Alcaligenes, Clostridiumبكتريةا  تع   

        
  Proteus, Pseudomonas 

نمةةةةةةةةةةةةو فطةةةةةةةةةةةةرى  
 وبةم  لون 

 

 ,Aspergillusفطريةةةةةةةةةةةةةةةاي 
Cladosporium, 

  Penicillium, Rhizopus 
 ,Alcaligenesبكتريةةةةةةةةةةةةةةةةةا  لزوج , رواةا الدواجةةة 

Pseudomonas      
األسماك, وهةى  سةرا  ة  
الل ةةةةةةةةةةةةوي فةةةةةةةةةةةةى فلةةةةةةةةةةةةانها 

 تواهةةةةةةةةةةا العةةةةةةةةةةالى  ةةةةةةةةةة  لم
اإلنزيمةةةةةةةةةةةاي والةةةةةةةةةةةدهوت و 

pH  المتعانل 

 تع  
 تزنخ 
 تلوت 

 ,Alcaligenesبكتريةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
Flavobacterium   

  Pseudomonas 
 ,Micrococcusبكتريةةةةةةةةةةةةةةةا 

Pseudomonas,   
  Sarcina 

 تع    دوت لوت  الايةةا
 

 ع    خضةر
 ع    سةةون

 ع   فطةةرى 

 ,Alcaligenesبكتريةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
Achromobacter, 

  Coliform  
 Pseudomonasبكتريةةةةةةةةةةةةةةةا 

fluorescens,       
  Proteus 
 ,Cladosporiumفطريةةةةةةةةةةةاي 

Penicillium 



 . بعض أنواع الفساد باألغذية المجهزة, والميكروبات المسببة لها( : 2)جدول 
 الملاةةب نوا ال لةةان الغةةذاو

نمةةواي فطريةة   ةةم   ةةاطق  ال اةةز
  لون 

 لزوجةة 
 

 Rhizopusفطريةةةةةةةةةةاي      
nigricans,  

   Aspergillus nigern, 
Penicillim  

           Bacillus subtilisبكتريا 
الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرباي 

 والمرباي 
 لزوجةة 

 نمو خمير     وفيلي 
 نمو فطرى 

 Enterobacterبكتريةةةةةةةةةةةةا 
aerogenes      

    Zygosaccharomycesخميةر  

        
 ,Aspergillusفطريةةةةةةةةةةةاي 

Penicillium           
 طةةراو   الم ةةلالي

 ظهور لوت  سون
 تكوي  فاواي

 خمير  غشاةي , وتلوت 

  B. polymyxa, Erwiniaبكتريا 
        

Desulfotomaculum              
         

Lactobacillus brevis,  
               Rhodotorulaخماةر 

 اخضرار ولزوج   اللاةةةق 
 تلمم  وتشولي ى

 ,Lactobacillus  بكتريةةةةا 
Leuconostoc  

   Clostridium botulinum 
 

 فساد األغذية المعلبة 
ت لةةةةةد األغذيةةةةة  المعلاةةةةة  ألسةةةةةااب عديةةةةةد ,  ةةةةةد تكةةةةةوت  يولوجيةةةةة ,  و غيةةةةةر  

وي ةةدل ال لةةان غيةةر الايولةةوجى نتياةة  لت اعةة   كونةةاي الغةةذاو  ةةم  عةةدت .  يولوجيةة 
 . واةا كريه  وعكار العلا , في دل إنت اخ إيدروجي ى  و تلوت بالغذاو وتكوت ر 

عدي إاكةاي غلةق , و د ي دل ال لان, نتيا  عدي ك اي  المعا ل  ال راري ,   
العلاةةة ,  و اةةةدول ت  ةةةيس  هةةةا, فتةةةدخ  الميكروبةةةاي  ةةةداخ  العلاةةة , وتلةةةاب فلةةةان 

 . الغذاو
. يتو ةةف نةةوا ال لةةان الايولةةوجى, باألغذيةة  المعلاةة , علةةى المعا لةة  ال راريةة  

فاألغذية      ضة  و توسةط  ال موضة , .  يكروبةاي بالغةذاو و ا يتاةى بعةدها  ة 



تعا ةة  بالا ةةار المضةةغوط, لةةذل  فإنهةةا ت لةةد بالاكتريةةا المتارثمةة , الشةةديد  المةاو ةة  
 (.5جدول )لل رار  

واألغذي  ال ا ضي , وعالي  ال موض , تعا    درجاي اةرار   ةرب الغليةات  
كروباي,   ها المتارثم, غيةر المتاةرثم فةا لذل , فإنها ت لد بأنواا   تل      المي

المةةةاوي لل موضةة , وكةةذل  بةةال طر, وال ميةةر  , وتكةةوت  الةةاهر ال لةةان فةةى األغذيةة  
 :المعلا  ال ا ضي  على ال  و التالى 

 . يان  فى ال موض  نتيا  نمو بكتريا  كون  لل موض  -
 .ياينمو فطرى على سطا الغذاو  م رواةا غير  ةاول  نتيا  نمو ال طر  -
انت اخ بالعلا   م ت مر ورواةا غير  رغوب  نتيا  نمةو خمةاةر  و بكتريةا  كونة   -

 .للغا اي



الل ةوي ) نةواا ال لةان باألغذية  المعلاة      ضة  و توسةط  ال موضة  ( : 5)جدول 
 (. وال ضرواي
  الهر ال لةان نوا ال لان والملاب

 فى الغذاو فى العلا 
رارة فساد تسـببه بكتريـا محبـة للحـ

 :المرتفعة 
  

 لطا ال ا ضى مفلان ال
             Flat sour و الملتتر 

        
 و الملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتوى 

B.stearothermophilus   

ةي ةةةةةةةةةةةةةةةدل انت ةةةةةةةةةةةةةةةاخ 
 بالعلا 

 الهةةةةر الغةةةةذاو عةةةةانى,  
 يةةةةةةةةةةةةان  لةةةةةةةةةةةةديد  فةةةةةةةةةةةةى 

 اموض  الغذاو 
 

   Swellingفلان غا ى 
Cl.thermosaccharolyticu

m                  
العلاة  تةةدرياياك,  ت ةت خ 

 و د ت  ار
تكةةةةةةةةةةةةةةةةةوت اموضةةةةةةةةةةةةةةةةة , 

 ورواةا, وغا اي
  

 Sulfide( ع ةةة )كاريتةةةى نةةةت  
stinker  

Desulfotomaculum 
nigrificans  

 

ةي ةةةةةةةةةةةةةةةدل انت ةةةةةةةةةةةةةةةاخ 
بالعلاةةةةةةةةةةةةةة   ويتكةةةةةةةةةةةةةةوت 

H2S  ويمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت ,
 بالغذاو

 

إسةةونان الغةةذاو, ورواةةةا 
 تع  ي  

بكتريـا محبـة للحـرارة  هفساد تسـبب
 :المتوسطة 

  

 
Cl. sporogenes  تع                 

ت ةةةت خ العلاةةة  تةةةدرياياك 
 و د ت  ار

 

 غا اي, ورواةا تع  ي  

   Food Poisoningالتسمم الغذائى 
ي ةةدل التلةةمم الغةةذاةى نتياةة  ت ةةاول غةةذاو, ي تةةوى علةةى ع اصةةر كيمياةيةة   

,  و  ايةةةةةداي كيماويةةةةة   و نااتةةةةةاي وايوانةةةةةاي سةةةةةا   (كةةةةةالزرنيخ والرصةةةةةاص)سةةةةةا   
 .اا عيش الغراب, وبعا الم ارياي,  و سموي  يكروبي كاعا  نو 

 :وسوف نلتعري فيما يلى  هم  نواا التلمماي الميكروبي   



يتميز التلمم الميكروبى, بأنذ يالهر فاأ ,  ي   اموع  كايةر   ة  ال ةاس,  
 .ت اولوا الغذاو اللاي,  م ادول اضطراباي, غالااك  ا تكوت فى الاها  الهضمى

التلةةمم الميكروبةةى تلةةااها الاكتريةةا, ولكةة   ةةد ي ةةدل التلةةمم  و عالةةم  نةةواا 
التةةةى يكونهةةةا  (Toxins)واللةةةموي .  يضةةةًا  ةةة  فطريةةةاي,  و ط الةةةب,  و  روتةةةو وا

الميكةةةةروب, هةةةةى عاةةةةار  عةةةة  نةةةةواتج ثانويةةةة  للتمميةةةة  الغةةةةذاةى, و غلاهةةةةا عاةةةةار  عةةةة  
 . روتي اي سا  

 :تةلم اللموي الميكروبي  إلى نوعي   
   Exotoxinsجية سموم خار  – 1
وهةذه ت ةةر  خةةارل ال ليةة  الميكروبيةة , ويتلةاب التلةةمم عةة  وجةةون التوكلةةي   

 . , كما فى اال  التلمم الاوتشولي ى, والع ةونى(وليس الميكروب)ن لذ فى الغذاو 
  Endotoxinsسموم داخلية  – 7
وهةةةةةذه تتكةةةةةوت ناخةةةةة  خليةةةةة  الميكةةةةةروب, وي ةةةةةدل التلةةةةةمم نتياةةةةة  تعةةةةةاطى  

, ايةةث يتكةةاثر الميكةةروب Infection,  ى اةةدول عةةدوى  يكروبيةة  الميكةةروب ايةةاً 
باأل عاو, وبعد  وي الميكروب, وت ل  خالياه ت طلق التوكلي اي الداخلي ,   دثة  

 .التلمم, و ل  كما فى اال  التلمم باللالمونيال
تعتمةةةةد طةةةةرق الو ايةةةة   ةةةة  التلةةةةمم الغةةةةذاةى الميكروبةةةةى علةةةةى   ةةةةم وصةةةةول  

 .و إيةاف نموها إ ا  ا وصلت إليذالميكروباي للغذاو,  
 :وفيما يلى  هم  نواا التلمماي الغذاةي  الميكروبي    

   Botulismالتسمم البوتشولينى  – 1
 Clostridiumيتلةةاب هةةذا التلةةمم, عةة  توكلةةي  خةةارجى ت ةةر ه بكتريةةا  

botulinum . وهو  يكروب  وجب لصاغ  جراي, عصوى,  تارثم بارثو   ت ت
وي مةو فةى األغذية  المعلاة , غيةر   كمة  . ورانايا   ت  ة , ةهةواةىطرفي ,  و  سةا

. التعةيم, خاص  األغذية      ضة  ال موضة , وكةذل  فةى األغذية  المعلاة  بةالم زل
 .وللميكروب عد  سالةي, يميز  ي ها  يوكيمياةياك,  و سيريولوجياك 

,  ةةة  (سةةةاع  فةةةى المتوسةةةا 24)سةةةاع   36 – 12تالهةةةر األعةةةراي بعةةةد  
صداا, ونوار, وصعوب  فى الالم, وال طق, : ل الغذاو الم توى على التوكلي  ت او 

 .والت  س, وال الر ثم ي دل لل  بالاها  الت  لى, والعصاى
ويعةةةد التوكلةةةي   ةةة   لةةةد التوكلةةةي اي المعروفةةة  تةةةأثيراك, ولةةةذل  فةةةإت نلةةةا   

   يةاي,  ة 5-3وي ةدل المةوي بعةد % 65الموي    هذا التلمم عالي , تزيةد عة  
 .ظهور األعراي



ي لعةةةد  121ºالميكةةةروب لةةةديد المةاو ةةة  لل ةةةرار , وتت مةةة  الاةةةراثيم نرجةةة   
وعلةةى  لةة , فةةإت الو ايةة   ةة  هةةذا التلةةمم . ن ةةاةق, إة  ت التوكلةةي  يتةةأثر بةةال رار 

تتةةأتى  ةة  اسةةت داي ال ةةرار  الكافيةة  ع ةةد التعليةةب, والغلةةى الايةةد  اةة  األكةة , للغةةذاو 
 . ن ية  15كلي , و ل  لمد  المشكوك فيذ إلتالف التو 

   Staphylococcal Food-Poisoningالتسمم العنقودى   – 7
يتلةةةةاب هةةةةذا التلةةةةمم عةةةة  توكلةةةةي  خةةةةارجى, ت ةةةةر ه سةةةةالةي  ةةةة  بكتريةةةةا  

Staphylococcus aureus . وهةةةو  يكةةةروب  وجةةةب لصةةةاغ  جةةةراي, كةةةروى فةةةى
 وجةةةةب  ع ا يةةةةد, غيةةةةر  تاةةةةرثم, إختيةةةةارى للهةةةةواو, ي ةةةةر  صةةةةاغاي صةةةة راو اللةةةةوت,

% 11, وي مةةةةو الميكةةةةروب, فةةةةى  يئةةةة   هةةةةا (إنةةةةزيم يامةةةةم بال  ةةةةا الةةةةدي)للكو جيةةةةوة  
NaCl 15, ويت م   لوا  اتى .% 

هذا التلمم لاةم ال دول, خاصة  فةى األفةرات وال  ةالي الاماعية , و كمةر  
األغذيةةة  تعرضةةةًا لهةةةذا التلةةةمم, هةةةى األغذيةةة      ضةةة  ال موضةةة  عمو ةةةاك, خاصةةة  

 .الااتوهاي, و  تااي األلااتال طاةر الم شو , و 
سةةاعاي  6-1تالهةةر األعةةراي, الةةب الاسةةي  الشةة   المصةةاب, بعةةد  
,  ةة  ت ةةاول الغةةذاو الم تةةوى علةةى التوكلةةي , و لةة  فةةى (سةةاعاي فةةى المتوسةةا 3)

صةةةور  إضةةةطراباي  عويةةة ,  صةةة وب  بةةةالمغ , والةيةةةىو, واإلسةةةهال, لةةةذل  يلةةةمى 
هةةةذا التلةةةمم, ويةةةتم الشةةة او  وة ت ةةةدل وفيةةةاي  ةةة  Enterotoxinتوكلةةةي   عةةةوى 

 .خالل يوي إلى ثالث   ياي
الميكةةروب الملةةاب للتلةةمم, غيةةر  تاةةرثم, يةتةة  بلةةهول  ع ةةد نرجةة  اةةرار   

       111ºي, إة  , التوكلي  لديد المةاو   لل رار , وة يتلف بالغليات. 
وعلى  ل  فإنذ لم م هذا التلمم, يارن الغذاو المطاوخ بلرع , ويوضم فةى  
مالجةة  إليةةةاف نمةةو ونشةةاط الميكةةروب, اتةةى ة يتكةةوت التوكلةةي , هةةذا  ةةم  راعةةا  ال

 .األصول الص ي  فى تداول الغذاو لم م وصول الميكروب للغذاو
  Salmonella Food-Poisoningالتسمم بالسالمونيال  – 1
, S. enteritidisيتلةةاب هةةذا التلةةمم عةة  عةةدوى  يكروبيةة ,  ةة  بكتريةةا  

Salmonella typhimurium  وهةةى  يكروبةةاي سةةالا  لصةةاغ  جةةراي, عصةةوي ,
 صةةير , غيةةر  تارثمةة , إختياريةة  للهةةواو, ة ت لةة  سةةكر الالكتةةو  وبعةةا  نواعهةةا 

 .  مرض  للدواج  وال يواناي
,  ةةةة  (سةةةةاع  فةةةةى المتوسةةةةا 24)سةةةةاع   31 – 7تالهةةةةر األعةةةةراي بعةةةةد  

التلةمم الع ةةونى  وطول فتر  ال ضان  هذه تميز التلمم باللةالمونيال عة . اإلصاب 



وتالهةةر األعةةراي, فةةى صةةور  اضةةطراباي  عويةة ,  ةةم (. سةةاعاي فةةى المتوسةةا 3)
 .إرت اا بليا فى ال رار 

, وهو     إنتشارًا    التلمم (يوي 4إلى  2   )ويلتمر المري لعد   ياي  
 %. 1الع ةونى, ونلا  الوفياي بذ        

 كمةةر األغذيةة  تعرضةةًا هةةى و . ي تةةة  الميكةةروب إلةةى الغةةذاو  واسةةط  الةةذباب 
األغذيةةةةةة      ضةةةةةة  ال موضةةةةةة , خاصةةةةةة  الل ةةةةةةوي, والةةةةةةدواج , واألسةةةةةةماك, و لاةةةةةةات 

 .ال يواناي المصاب 
وعلةةى  لةة , فللو ايةة   ةة  هةةذا التلةةمم, يراعةةى ال الافةة , واإللةةراف الصةة ى  

. علةةى  اةةا ر ال يوانةةاي والةةدواج , وغلةةى الطعةةاي جيةةداك  اةة  األكةة  لةتةة  الميكةةروب
ملةةتورن  لل ةةوي, فةةإت الم ةةاجر الايطريةة  هةةى خةةا الةةدفاا األول,  ةة  وفةةى الةةدول ال

 .الل وي والدواج  واألسماك المامد  الملتورن  المصاب 
إضةةاف  إلةةى التلةةمماي اللةةابة  توجةةد بعةةا ال طريةةاي, ت مةةو علةةى ال اةةوب  

 , Ochratoxin) مةة  الةمةةا, وال ةةول اللةةونانى, والاةةةول, وت ةةر  سةةمو اك فطريةة  

Aflatoxins)  تلاب تلماي غذاةي  لإلنلات وال يوات,  د تكوت  ميت . 
 .Aspergillus flavus, Aspergillus ochraceus:    هذه ال طرياي 

وياب عدي ت اول ااوب   زون , ادل  ها تع ة , بلةاب نمةو ال طريةاي,  
 . ألت اللموي ال طري , إ ا  ا تكونت بالغذاو, فإنها ة تتلف بال رار 

   Food-Borne Diseasesنقلها األغذية األمراض التى ت
ت تةةةةةة  بعةةةةةا الميكروبةةةةةاي الممرضةةةةة , عةةةةة  طريةةةةةق األغذيةةةةة  الصةةةةةلا ,  و  

 .اللاةل , بما فى  ل  الماو, فتلاب   راضًا للملتهل 
 ةةراي التةةى ت ةلهةةا األغذيةة  التي ةةون والاةةاراتي ون, والدوسةة تاريا ألو ةة    ملةة  ا 

 .كوليراالااسيلي , والدوس تاريا األ ياي , وال
كمةةا ت تةةة  عةة  طريةةق األغذيةة , ال يروسةةاي الملةةاا  لةةاعا اةضةةطراباي  

وباإلضةاف  إلةى  لة  فةةد ت ةة  . المعوي , واإللتهاب الكاةدى الوبةاةى, ولةل  األط ةال
األغذي  بعا الط يلياي ال يواني   مة  الاروتةو وا, والديةدات الكادية , واألسةطواني , 

 . والشريطي , وغيرها
 هذه األمراض الوقاية من 

 صةةةةدر العةةةةدوى للميكروبةةةةاي المعويةةةة  المرضةةةةي , هةةةةو المرضةةةةى واةةةةا لى  
وت تةةةةة  الميكروبةةةةاي إلةةةةى األغذيةةةة  اللةةةةليم ,  ةةةة  . الميكةةةةروب, والم ل ةةةةاي الارا يةةةة 

 . المرضى واا لى الميكروب, وع  طريق الذباب, والتلول



 لةةةذل , فةةةإت الوسةةةاة  الملةةةت د   للو ايةةة   ةةة  هةةةذه األ ةةةراي, تعتمةةةد علةةةى 
 :األسس العا   التالي 

الم افالةةةة  علةةةةى الغةةةةذاو  ةةةة  التلةةةةول الميكروبةةةةى,  ةةةةم  راعةةةةا  الطةةةةرق الصةةةة ي    -
 . التداول, واإلعدان والتةديم وال  ظ: اللليم  فى 

وبصةةةة   خاصةةةة ,, ياةةةةب  ت يؤخةةةةذ فةةةةى اإلعتاةةةةار تا ةةةةب تلةةةةول الغةةةةذاو بةةةةالموان  
وتلةةيا الم ةالطي   الارا ي , واإلهتماي بمكاف   الذباب, وعالل اةا لى المةري,

 . باللةات الوا ى, والطهى الايد للغذاو
عدي إعطةاو ال رصة , ل مةو الميكروبةاي التةى تصة  للغةذاو, باإلسةتهالك اللةريم - 

 .للغذاو بعد إعدانه  و بال  ظ بالتاريد ل ي  اإلستهالك
 . الت ل     األغذي  المشتاذ فيها- 
 .  نشر الوعى الص ى  ي  الامهور -



 ملخصال
 كروبيولوجيا األغذيـةمي

 مصادر تلوث األغذية 
 المصادر الطبيعية لتلوث األغذية  تشمل : أوالا  

تتلةةةول األسةةةطا ال ارجيةةة  لل ااتةةةاي وجلةةةد ال يوانةةةاي  ةةة   يكروبةةةاي : التربـــة  -1
 . الترب 

 يةةةاه الةةةرى و يةةةاه غلةةةي  األغذيةةة  يعتاةةةر  صةةةدرًا  همةةةاك  ةةة   صةةةانر  :المـــاء  – 2
نةةت الميةةاه الملةةةت د   ن لةةها  لوثةة   و غيةةر  طابةةةة  التلةةول خصوصةةًا إ ا كا

 .للمواص اي الص ي 
ي ة  الهواو األتربة  والميكروبةاي الةى األغذية  ويتو ةف  عةدل التلةول  :الهواء  – 3

 . على الالروف الايئي  والص ي  اللاةد  فى الم طة 
ي تتلةةول ال ااتةةاي  ةة  األسةةمد  العضةةوي  الم تويةة  علةةى   ل ةةا :الحيوانــات  – 4

ايواني , خصوصةًا إ ا لةم تعةالج هةذه األسةمد  بطريةة  سةليم   اة  اسةت دا ها, 
وتتلةةول ل ةةوي ال يوانةةاي والةةدواج  بالميكروبةةاي الموجةةون  فةةى   عاةهةةا وعلةةى 

 .  سط ها
تعتار ال ااتةاي ن لةها  صةدرًا لةاعا الميكروبةاي الموجةون  طايعيةًا  :النباتات  – 5

طريةةةةةةق التربةةةةةة  والمةةةةةةاو والهةةةةةةواو علةةةةةةى  سةةةةةةط ها  و التةةةةةةى تصةةةةةة  اليهةةةةةةا عةةةةةة  
 .وال يواناي

 صدرًا  –خصوصًا غير المعالا   –يعتار است داي  ياه الماارى  :المجارى  – 6
خطيةةةرًا لتلةةةول ال ااتةةةاي إ ا  سةةةت دي فةةةى الةةةرى, و صةةةدرًا لتلةةةول األسةةةماك إ ا 

 . صرف فيها بطرية  غير سليم 
التةداول والتصة يم  تتغري األغذي  للتلول  ة   صةانر  خةرى  ث ةاو: ثانيُا 

نةةةةةى واألجهةةةةةز  واألنواي وإيةةةةةدى العةةةةةا لي  وال شةةةةةراي وخالفةةةةةذ, ا مةةةةة  العاةةةةةواي واألو 
 .خصوصًا إ ا لم تتام الشروط الص ي 

 طرق حفظ األغذية
الغري    ا ظ األغذي  إ كاني  است دا ها فى األو اي التى تة   و ت عدي فيهةا,  

ر  األساسةي  ل  ةظ األغذية    ةم ال مةو وال كة.  و ل ةلها لملافاي بعيد  نوت  ت تتلف
 .الميكروبى  ها و  م ادول تغيراي غير  رغوب 

 :وتوجد طرق عديد  ل  ظ األغذي    ها  



بإتاةاا الشةروط الصة ي   ث ةاو اإلنتةال ولةف  :منع وصول الميكروبات للغذاء  – 1
 . وتعائ  الم تااي

  :استخدام الحرارة المنخفضة  – 2
 مةة  ت ةةزي  الةةدرناي كالاطةةاطس فةةى :  ا ال ةةرار  ال  ةةظ فةةى جةةو  ةة   –  

ي وهذه الطرية  ة تم م ال لةان ولكة  15º - 11 دروي على نرج  ارار  
 .  تاطىو الت اعالي

 مةة  ا ةةظ األغذيةة  الم تل ةة  فةةى المالجةة  علةةى نرجةة   :الحفــظ بالتبريــد  –ب 
 ي, وهةةةةةذه الطريةةةةةة    اسةةةةةا  لل  ةةةةةظ ل تةةةةةر    ةةةةةدون  ألنهةةةةةا 5º - 3اةةةةةرار  

 . تم م نمو الميكروباي ولك  تاطئها فةاة 
ي ت ةةت الصةة ر, لمةةد  15º - 2تاميةةد بطةةىو علةةى  :الحفــظ بالتجميــد  –ل 

ساع , وهذه الطرية , تمزق  نلا  الغذاو, لتكوي   لةوراي ثلاية   3-72
 . كاير  ناخلها

ي ت ةةةت الصةةة ر, وهةةةو األفضةةة  لتكةةةوي   لةةةوراي 32ºتاميةةةد سةةةريم علةةةى  
 . ألنلا صغير , ة تلاب تمزق ا

وعمو ةًا ال  ةظ بالتاميةد يو ةف نمةو الميكروبةاي ويو ةف الت ةاعالي الكيمياةية  
 .فى الغذاو

 استخدام الحرارة المرتفعة  – 1
ي, وهةةةى تةتةةة  الاكتريةةةا المرضةةةي , 111ºعلةةةى اةةةرار    ةةة   ةةة   :البســـترة  –أ 

ولكةةةة  تاةةةةةى  يكروبةةةةاي  خةةةةرى ايةةةة , لةةةةذل  ي  ةةةةظ الغةةةةذاو بالتاريةةةةد, بعةةةةد 
 . ة ي لد الالتر  اتى

ي, ويلةةت دي فةةى ا ةةظ األغذيةة  ال ا ضةةي  111ºعلةةى نرجةة  : الغليــان  –ب 
كعصير الطماطم, وفى عملياي الطاخ الم زلية , ولكة  ياةب التاريةد بعةد 

 . الغليات, إلطال  فتر  ال  ظ
يلةةةت دي فةةةى التعةةةةيم التاةةةارى  ( :التعليـــب)م 100ºحـــرارة أعلـــى مـــن  –ج 

وت المعا ل  ال رارية  فةى هةذه ال الة  كافية  لوغذي  المعلا , وة  د  ت تك
 .لةت  الاكتريا الملاا  للتلمم الاوتشيولي ى

ــالتجفيف  – 1  ال كةةر  األساسةةي   ةة  هةةذه الطريةةة  الةةت ل   ةة  رطوبةة   :الحفــظ ب
واسةت داي . اتى تم م نمو الميكروبةاي% 15الغذاو للوصول  ها الى        
يةةةةؤنى ن ةةةةس %( 15-11)الملةةةةا  و %( 71)التركيةةةةزاي العاليةةةة   ةةةة  اللةةةةكر 

 . ال تيا 



بعةةا الميكروبةةاي ت ةةتج  ةةوان اافالةة  طايعيةة   مةة   :الحفــظ بــالمواد الحافظــة  – 5
 و الم لةةالي, ( الزبةةانى)اةةا ا اللكتيةة  الةةذى يتكةةوت فةةى األلاةةات المت مةةر  

و ةةد تضةةاف  ةةوان اافالةة  يشةةترط  ة يكةةوت لهةةا آثةةار ضةةار  صةة يًا  تركيةةزاي 
  است داي   زواي الصونيوي وث ى  كليد الكاريت فى  عي   ل  ظ األغذي   م

 .ا ظ عصير ال اكه  والشرباي
 فساد األغذيـة 

تةلةةةم األغذيةةة  الةةةب  ا ليتهةةةا لل لةةةان, الةةةى  غذيةةة  غيةةةر  ا لةةة  لل لةةةان  مةةة   
اللةكر وال اةةوب, و غذيةة   توسةةط  الةا ليةة  لل لةان  مةة  الاطاطةةا والاطةةاطس, و غذيةة  

 . غذي   م  ال ضرواي والل وي واأللاات ا ل  لل لان تشم   عالم األ
ويرجةةةةةم فلةةةةةان األغذيةةةةة  إلةةةةةى اإلنزيمةةةةةاي الموجةةةةةون  بالغةةةةةذاو  و الةةةةةى نشةةةةةاط  

الميكروبةةةةةاي فةةةةةى إاةةةةةدال ت لةةةةة  للمكونةةةةةاي الكيمياةيةةةةة  لوغذيةةةةة   مةةةةة  الاروتي ةةةةةاي 
الدهوت ونتيا  ت ل  هذه المكوناي ت دل تغيراي غير  رغوب  فةى و والكربوهيدراي 

 .  الغذاو طعم وراة   ولك 
وتتعةةةري األغذيةةة  ال ةةةاي والماهةةةز  ألنةةةواا   تل ةةة   ةةة  ال لةةةان  مةةة  الةةةتع    

والت مةةر والتةةزنخ باإلضةةاف  الةةى تكةةوي  اموضةة   و لزوجةة   و  لةةوات  و رواةةةا غيةةر 
  رغوبةةةةةةةةةةةةة  تلةةةةةةةةةةةةةااها  نةةةةةةةةةةةةةواا   تل ةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةة  الاكتريةةةةةةةةةةةةةا وال مةةةةةةةةةةةةةاةر وال طريةةةةةةةةةةةةةاي, 

 (.7, 6جدول )
ن الملةةطا ال ا ضةةى نتياةة  تكةةوي  كمةةا تتعةةري األغذيةة  المعلاةة  إلةةى فلةةا 

ال لةةةان الغةةةا ى نتياةةة  تكةةةوي  غةةةا اي  واموضةةة  فةةةى الغةةةذاو نوت انت ةةةاخ العلاةةة ,  
بالعلا  تلاب إنت اخها,  و ال لان الكاريتى  تكوي  كاريتور اةيدروجي  الذى يلةاب 

وي دل فلان األغذي  المعلا  نتيا  عدي ك اي  . اسونان الغذاو وتكوي  رواةا تع  ي 
لمعا لة  ال راريةة   و وجةةون ت  ةيس بالعلاةة  يلةةما  ةدخول الميكروبةةاي اليهةةا فت لةةدها ا
 (. 5جدول )

 التسمم الغذائى 
يتصف التلمم الغذاةى الميكروبى بأنذ يالهر فاأ   ي   اموعة  كايةر   ة   

. ال ةةةةاس ت ةةةةاولوا ن ةةةةس الغةةةةذاو, وغالاةةةةًا يصةةةةاااذ إضةةةةطراباي فةةةةى الاهةةةةا  الهضةةةةمى
ي ر هةةا الميكةةروب خةةارل خاليةةاه  Exotoxinsموي خارجيةة  يتلةةاب التلةةمم نتياةة  سةة

 و  ةد . فى الغذاو وانتةال هذه اللموي لالنلات نتيا  ت اولذ للغذاو يلاب لذ التلةمم
, تالة   وجةةون  ناخةة  خاليةةا الميكةةروب Endotoxinsيتلةاب نتياةة  سةةموي ناخليةة  

يكروبية  ت طلةةق إلةى  ت ي تةة  الميكةةروب ن لةذ الةى اإلنلةةات, وبعةد ت لة  ال اليةةا الم



وفيما يلى   ملى لاعا  نةواا التلةمم الغةذاةى .   ها اللموي الداخلي  وتلاب التلمم
: 

نتياةة   Clostridium botulinumيلةةااذ بكتريةةا  :التســمم البوتشــيولينى  – 1
الميكةةروب  ةةاوي لل ةرار  العاليةة  ولكة  التوكلةي  غيةةر . إفةرا  توكلةي  خةارجى

وب  عسةاع  فةى صةور  صة 36-12لتلةمم بعةد تالهةر  عةراي ا.  ةاوي لل ةرار 
 .فى الالم وال طق والت  س ونلا  الوفياي عالي 

نتياة  إفةرا   Staphylococcus aureusيلةااذ بكتريةا  :التسمم العنقـودى  – 7
الميكروب غيةر  ةةاوي لل ةرار  العالية  ولكة  التوكلةي   ةةاوي . توكلي  خارجى

سةةةةاعاي فةةةةى  6-1عةةةةراي بعةةةةد تالهةةةةر األ(. بعكةةةةس ال الةةةة  اللةةةةابة )لل ةةةةرار  
 .صور   غ  و ىو وإسهال وة ت دل وفياي

نتياةةة   Salmonella enteritidisيلةةةااذ بكتريةةةا  :مونيلال لالتســـمم بالســـا – 1
الميكروب غير  ةةاوي لل ةرار  العالية , تالهةر األعةراي . إفرا  توكلي  ناخلى

سةةةاع  فةةةى صةةةور  اضةةةطراباي  عويةةة  وارت ةةةاا بلةةةيا فةةةى نرجةةة   31-7بعةةةد 
 .ال رار 

ي دل نتيا  نمو فطرياي  عي    م  بعا  نواا    فطةر  :التسمم الفطرى  – 1
Aspergillus   علةةةةةى ال اةةةةةوب, و هةةةةةم  نةةةةةواا اللةةةةةموي ال طريةةةةة  األفالتوكلةةةةةي

واألكراتوكلي , وهى ة تتلف بال رار  وتلاب  شاك  صة ي  خطيةر  لإلنلةات 
الم زون  التى عليها وال يوات و وي للطيور لذل  ياب تا ب ت اول ال اوب 

 . ع  
 األمراض التى تنقلها األغذية والوقاية منها 

 هةةةةةم األ ةةةةةراي التةةةةةى ت ةةةةةة  عةةةةة  طريةةةةةق الغةةةةةذاو هةةةةةى التي ةةةةةون والاةةةةةاراتي ون  
والدوسة تاريا والكةوليرا باإلضةاف  الةى األ ةةراي ال يروسةي   مة  التهةاب الكاةد الوبةةاةى 

تلةةول بالميكروبةةاي بإتاةةاا وللو ايةة   ةة  هةةذه األ ةةراي ياةةب عةةدي تعةةري الغةةذاو لل
الشروط الص ي   ث او إعةدانه وتداولة , وا ةظ الغةذاو بالطريةة  الم اسةا  اتةى  وعةد 

 .استهالكذ والت ل     األغذي  المشتاذ فيها  م نشر الوعى الص ى
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 ميكروبيولوجيا األلبـان

Dairy Microbiology 
فهةو ي تةوى  ,يعتار اللا  غذاو كا اًل سواو بال لا  لإلنلات  و للميكروباي 

لةة ا, على  روتي  وكربوهيدراي ونهوت و  الاًا  عدني  وفيتا ي ةاي بكميةاي  توا نة  
pH  وجةةدير  . ةاو  غلاةذ فةى صةور  اةر % 56 ريةب  ة  التعةانل كمةا ي تةوى علةةى

 .بالةةذكر فةةإت التركيةةب الكيمةةاوى للةةا  ي تلةةف  ةة  ايةةوات آلخةةر و ةة   وسةةم آلخةةر
واللا  ال اي ي توى على عديد    الميكروباي والتى تص  الى اللةا  بطةرق عديةد  

واألنواي الملةةت د   فةةى نةةة  تاةةد   ةة  ناخةة  الضةةرا وجلةةد ال يةةوات و وعيةة  ال ليةةب 
ونالةةرًا ألت اللةةا  ال ةةةاي يممةة  المةةان  األساسةةي  لاميةةم الم تاةةةاي . .وتةةداول ال ليةةب

اللا ي  لذل  ياب  راعا  انتاجذ ت ت ظروف ص ي  سليم  وبأ ة   ةدر  ة  التلةول 
لةةذل  يا ةةث هةةذا الموضةةوا  وًة سةةال   الملةةتهل   .وخلةةوه  ةة  الميكروبةةاي المرضةةي 

 ًا خاليًا    الاكتريا المرضي  وثانياك يا ةث فةى  سةاليب فلةان اللةا   ة  باستهالكذ لا
 .ال ااي  التااري  لضمات عدي ادول العيوب التى تلاب خلار  ا تصاني  كاير 

 الميكروبات الموجودة طبيعيُا فى اللبن 
سةال   الضةرا تع ةى  ت اللةا  ال ةاتج  ,كات يعتةد  ت سال   ص   ال يةوات 

ولكة  األب ةال التةى  ,وباي و ل  إ ا تم ال لب ت ت لةروط التعةةيمخال    الميكر 
تتابعت  ثاتت  ت اللا  ال اتج ت ت الالةروف الصة ي  ي تةوى علةى  عةدان  ليلة   ة  

باإلضةةاف  إلةةى  لةة   ت ه ةةاك  نواعةةاك .الاكتريةةا التةةى توجةةد طايعيةةاك فةةى   ةةواي الضةةرا
ليةةب وال ةةة  والتةةداول وهةةذه عديةةد   ةة  الاكتريةةا  ةةد تصةة  الةةى اللةةا   ث ةةاو عمليةة  ال 

بالتةةالى تاةةد فةةى اللةةا  الايئةة  الم اسةةا  لل مةةو والتكةةاثر وتلةةاب بالتةةالى  شةةاك   ث ةةاو 
وبصةةة   عا ةةة   .ال ةةةة  والتةةةداول والتصةةة يم وكةةةذل  فةةةى الم تاةةةاي اللا يةةة  المصةةة ع 

 ةةةد  ا ةةةظ : تتو ةةةف  عةةةدان و نةةةواا الميكروبةةةاي فةةةى اللةةةا  علةةةى عوا ةةة  عديةةةد    هةةةا 
ال ال  الص ي  لل يةوات و ةةدار التلةول الةذى ي ةدل  ة   ,رار  ال  ظنرج  ا ,اللا 

  .الضرا و ث او ال لب و   جو اةسطا 
 مصادر تلوث اللبن بالميكروبات

 بكتريا ضرع الحيوان  – 1
 ثاتت الدراساي وجون  عةدان  ليلة   ة  الاكتريةا ناخة  الضةرا اللةليم و همهةا  

وكةةةةذل  بعةةةةا  نةةةةواا  Streptococcus, Micrococcusبعةةةةا  فةةةةران لاةةةة س 
و كمةةةةر  Corynebacteriumالاكتريةةةةا اللةةةةالا  لاةةةةراي والةليةةةة   ةةةة  األفةةةةران لاةةةة س 



 Micrococcusاألنواا ليوعاك التى تص  الى اللا     ضرا ال يوات  فران ج س 
ولةد وجد  ت الاكتريا توجد بأعدان كاير  فى اللة ااي األولةى  ة  عملية  ال ليةب ثةم 

عملي  ال ليةب اتةى يصةاا عةدن الاكتريةا   ة   ةا يمكة  فةى اللةا   تة  تدرياياك  تةدي
وفةةةى اةةةاةي اإلصةةةاب  بمةةةري التهةةةاب الضةةةرا  .ال ةةةاتج فةةةى  واخةةةر عمليةةة  ال لةةةب

Mastitis   فةةةةةةةةةةةةةةإت الضةةةةةةةةةةةةةةرا يصةةةةةةةةةةةةةةاا  صةةةةةةةةةةةةةةدرًا لةةةةةةةةةةةةةةاعا الميكروبةةةةةةةةةةةةةةاي  مةةةةةةةةةةةةةة
Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes  وكذل  ال ال ع ةد

 Mycobacteriumلةةةةةة  فةةةةةةات  يكةةةةةةروب اللةةةةةة  إصةةةةةةاب  المالةةةةةةي  بمةةةةةةري ال

tuberculosis  كما يمك   ت يص  للا   نواا    الاكتريا الملوثة   .ي ر  فى اللا
  .للضرا    ال ارل

 جلد الحيوان  – 7
و لة  لتعلةق بعةا الميكروبةاي  , د يكوت جلد ال يوات  صدرًا لتلول اللةا  

  .  فى  رضي  اإلسطا بذ والتى  صدرها الرول واألترب  وال رل  الموجون
 :و    هم  نواا الميكروباي الموجون  فى هذه المصانر  ايلى  

 .Clostridium, Bacillusاألترب   صدر لونواا التابع  للا لي   -   
 , Escherichiaالرول  صدرًا لونواا التابع  لا س  –ب 
 . Bacillus, Enterobacterفرل  ال يوات  صدرًا لونواا التابع  لا س  –ل 

و ةةد يعلةةق بالةةم ال يةةوات بعةةا الميكروبةةاي التةةى  صةةدرها  ةةاو غلةةي   و 
 Pseudomonasاسةةةت ماي ال يةةةوات فةةةى التةةةرا و همهةةةا تلةةة  األنةةةواا التابعةةة  لاةةة س 

لةةذل  فإنةةذ  ةة  الضةةرورى الع ايةة    الافةة  جلةةد ال يةةوات للتةليةة   ةة  عةةدن الميكروبةةاي 
خاصةة   ةة  األجةةزاو ال ل يةة   كمةةا ياةةب  ةة  لةةعر ال يةةوات ,التةةى تصةة  الةةى اللةةا 

 .لالم ال يوات
 األوعية واألدوات  – 1
تعتاةةةةر األوعيةةةة  واألنواي الملةةةةت د   فةةةةى الةةةةب اللةةةةا  ونةلةةةةذ  ةةةة   خطةةةةر  

 .المصانر التى تلاب تلول اللا  بأعدان و نواا عديد     الميكروباي
ي لةةذل  ياةةب اةهتمةةاي   الافةة  وتعةةةيم هةةذه األوعيةة  باسةةت داي الم ال ةةاي والمطهةةرا

 .الم اسا  وكذل  ال رار  فى تعةيم األنواي



 األشخاص القائمين على حلب وحمل منتجات األلبان  – 1
ياةةةةب  ت يكةةةةوت األلةةةة اص الةةةةةاةمي  بالعمةةةة  فةةةةى اإلسةةةةطاالي و صةةةةانم  

األلاةةات علةةى نرجةة  عاليةة   ةة  ال الافةة  و ت ي لةةوا  ةة  األ ةةراي المعديةة  وة يكونةةوا 
   .اا لي  لها

 اإلسطبــالت  – 5
ياةةب  ت يراعةةةى فةةى تصةةةميم وب ةةاو اإلسةةةطا  الشةةروط الصةةة ي   ةة  ايةةةث  

كمةةا يراعةةى عةدي تةةةديم عليةةة  لل يةةوات  ,واإلضةةاو  ولةروط التعةةةيم ,ال الافة  والتهويةة 
 . ث او ال ليب اتى ة تمير األترب  بما عليها     يكروباي تص  الى اللا 

 طرق حفظ اللبن 
الياةةذ  االةةر  للم افالةة  علةةى ياةةب  عا لةة  اللةةا  بأاةةد طةةرق ال  ةةظ بعةةد  

 :سال تذ كما يوضا فيما يلى 
   Coolingالتبريـد  

إليةةةةةاف نمةةةةو  ,ي11º – 4ياةةةةرن اللةةةةا   االةةةةر  إلةةةةى نرجةةةة   ,عةةةةةب ال ليةةةةب 
ع ةةةد نةةةة   ,وياةةةب الم افالةةة  علةةةى هةةةذه الدرجةةة  ,وتكةةةاثر الميكروبةةةاي الموجةةةون  بةةةذ

  . و التص يم ,وت زي ذ لإلستهل  ,وتداولذ ,اللا 
 Pasteurizationرة  البستـ

ألنهةةا ت ةةافظ علةةى  كوناتةةذ  , ةة  طةةرق ا ةةظ اللةةا  الم اسةةا  ,تعتاةر الالةةتر  
  .الغذاةي , خاص  ال يتا ي اي وة تؤنى إلى تغير يذكر فى طعمذ  و  الهره

ايةث يةتم الةضةاو  ,وتتم الالتر   تل ي  اللا  لدرج  ارار       ة  الغليةات 
ويتضةةم   لةة  الةضةةاو علةةى  ,الموجةةون  بةةذ  ةة  الاكتريةةا ال يةة  ,%99 – 91علةةى 

وكةةة  الميكروبةةةاي المرضةةةي  التةةةى  ةةة   ي هةةةا  يكةةةروب  , غلةةةب الميكروبةةةاي الم لةةةد 
 ةاو ة   ,وهو     لد الميكروباي المرضي  غير المتارثمة  الموجةون  بةاللا  ,الل 

  .ن اةق 11ي لمد  6101ºايث يموي  تعرضذ لدرج  ارار   ,لل رار 
الملةةةاا   ,Coxiella bumetii ت الريكتلةةيا الملةةماه  ,و ةةد لةةواظ  خيةةراك  

وهةةةةذه  .ت تةةةة   يضةةةةًا عةةة  طريةةةةق اللةةةا  ,Query fever (Q-fever)لمةةةري 
ي 61,7ºايةةث تمةةوي ع ةةد نرجةة   ,الريكتلةةيا  كمةةر  ةاو ةة  لل ةةرار   ةة  بكتريةةا اللةة 

 ,ن يةةة  31ي لمةد  6107ºلةذل  عةدلت  عا لة  الالةتر  الاطيئة   ة   ,ن يةة  31لمةد  
 .ن ية  31ي لمد  6205ºإلى 

 :للبسترة طريقتان 
  Low Temperature Holding Method (LTHM)البسترة البطيئة 



 .ن ية  31ي لمد  6205ºوفيها يعا   اللا  على نرج   
  High Temperature Short Time Method (HTST)والبسترة السريعة  

 .ثاني  15ي  لمد  7107ºعلى نرج   ,وفيها يعا   اللا  
ثةةةم يعاةةةأ فةةةى  جاجةةةاي  عةمةةة   ,ي 5ºياةةةرن اللةةةا  الةةةى نرجةةة   ,عةةةةب الالةةةتر  

ايةث يةةف  ,(ي 5º)ويمك  ا الذ لمد   ساوا علةى هةذه الدرجة  الم   ضة   ,نالي  
وياب الم افال  على اللا  المالةتر  ة   .نشاط الميكروباي التى نات بعد الالتر 

   .ألترب  و الذباب وا , و األوانى ,   العمال ,إعان  تلوثذ
و ةةة   هةةةم الميكروبةةةاي الم لةةةد  للةةةا  المالةةةتر الم  ةةةوظ علةةةى نرجةةة  اةةةرار   

 .هى الاكتريا الم ا  للارون  ,    ض 
    Phosphatase testإختبـار الفوسفاتيز 

وهةةو ة  ,فةةى اللةةا  ال ةةاي وفةةى كميةةر  ةة  األنلةةا  ,يوجةةد إنةةزيم ال وسةة اتيز 
لةةذل  يؤخةةذ إختاةةار إنةةزيم ال وسةة اتيز  . ألنةةذ يتلةةف بالالةةتر  ,يوجةةد فةةى اللةةا  المالةةتر

  .وخلو اللا     الميكروباي المرضي  ,كدلي  على  دى ك او  عملي  الالتر 
إلةى  ةان  فوسة اتي   ,يضاف جزو  ة  اللةا  المةران إختاةاره ,إلجراو اإلختاار 

 Na2B4O7و  لول   الم     وراي الصونيوي  ,هى ناى صونيوي في ي  فوس اي

– 10 H2O 41وي ض  ال ليا على نرج   .ونا كاوي  م صº  ن ية  15ي لمد. 
وي  ةةةةةرن   هةةةةةا  ,فإنةةةةةذ ي لةةةةة  المةةةةةان  ال وسةةةةة اتي  ,إ ا كةةةةةات اإلنةةةةةزيم  وجةةةةةوناك  

 الب المعانل  ,وال ي ول ,ال وس اي
 

Disodium phenyl phosphate + Phosphatase              Sodium 
phosphate + Phenol 
       (Substrare)        ( اةنزيم    اللا          )  

 ,dichloro quinone chloro imide 2,6يكشةف عة  ال ي ةول المتكةوت  ةدلي  

CQC   فى وجون كاريتاي ال  اسيCu SO4 إ ا تكوت لوت   رق  .كعا    لاعد
وبالتةةالى  ,نل  لةة  علةى وجةون إنةزيم ال وسة اتيز ,Endo phenol ة  اإلنةدوفي ول 

ويمكةةة  اسةةةت الص اللةةةوت األ رق  واسةةةط   .مليةةة  الالةةةتر يةةةدل علةةةى عةةةدي ك ةةةاو  ع
 . م  لوات  ياسي  ,و ةارن  نرج  اللوت المت ص  عليها ,ك ول الايوتانول

    Sterilizationتعقيم اللبن   
وال موض   ,تغيرًا فى الطعم ,تلاب الميكروباي المتارثم  الموجون  باللا  

لذل  يااأ الم تج لتعةيم  ,عاي اللا ي  ما يلاب  شاك  عديد  فى الص ا ,والتركيب
 .اللا  تعةيماك تاارياً 



التةةةى يعا ةةة  فيهةةا اللةةةا   درجةةة   ,ويعتاةةر التعةةةةيم  ةة   عةةةا الي ا ةةةظ اللةةا  
و غلةةب الاكتريةةا  ,للةةت ل   ةة  كةة  الميكروبةةاي ال ضةةري  ,اةةرار   علةةى  ةة  الغليةةات

ت ةةةت ظةةةروف المتارثمةةة  وإت كةةةات يتاةةةةى بعةةةا الاةةةراثيم غيةةةر الةةةةانر  علةةةى ال مةةةو 
  .B. coagulans, B. stearothermophilusالت زي  العاني   م  

 يوجد طريةتات لتعةيم اللا  
 ,ن يةةةة  21 – 11ي لمةةةد  تتةةةراوت  ةةةي  121º -ي 111ºالمعا لةةة  علةةةى نرجةةة   – 1

ويطلةةق  .كالزجةةال  و العلةةب المعدنيةة  ,و لةة  بعةةد التعائةة  فةةى عاةةواي   اسةةا 
  .Sterilized milkلا   عةم  ,على ال اتج

و لة   ,ثانية  15 – 2لمد  تتةراوت  ةي   ,ي151º - 135المعا ل  على نرج   – 2
لةةةا   ,ويطلةةةق علةةةى ال ةةةاتج . اةةة  التعائةةة  التةةةى تةةةتم فةةةى ظةةةروف كا لةةة  التعةةةةيم

 Ultra high temperature milk عا ة   ةدرجاي اةرار  لةديد  اإلرت ةاا 

(UHT milk).  
 ,ولكةة  يمتةةا  ع ةةذ ,اللةةا  المالةةتر ,ةيةة يعةةانل اللةةا  المعةةةم فةةى  يمتةةذ الغذا 

كمةا  ت  ةد  ا الةذ  طةول بكميةر  ة   ,بعدي ال اج  الى ال  ظ بالتاريد بعد المعا ل 
  .على نرج  ارار  الغرف  ,تص  لعد  لهور ,اللا  المالتر

  Spoilage of Milkفساد اللبن 
امم نةواتج وت ,إلى نمو الاكتريا ونشاطها ,يرجم ال لان الاكتريولوجى باللا  

 .  ما يلاب ادول ال لان بمالاهره الم تل   ,عملياي التممي  التى تةوي  ها
  Souringحموضة اللبن  : أوالا 

وهةةةةةذه  غلاهةةةةةا  ,%102 – 101اةةةةةوالى  ,تالةةةةةغ اموضةةةةة  اللةةةةةا  ع ةةةةةد الياةةةةةذ 
و همهةةا ت ةةول سةةكر الالكتةةو  إلةةى  ,وي ةةدل بةةاللا  ت مةةراي عديةةد  .اةةا ا سةةتري 
  . نواا   تل      الميكروباي  تأثير ,اا ا ةكتي 

فةإت الاكتريةا الملةاا   ,فإ ا  ا ترك اللا  بعد الياذ على نرج  ارار  الغرفة  
وت ةةةول سةةةكر الالكتةةةو  الةةةى اةةةا ا  ,ت مةةةو  سةةةرا  ةةة  غيرهةةةا وتلةةةون ,لل موضةةة 

 – 105إلةةةةى  ت تصةةةة  اموضةةةة  اللةةةةا  إلةةةةى  ,ويتامةةةةم ال ةةةةا ا تةةةةدرياياك  .ةكتيةةةة 
وي ةةةدل هةةةذا التاةةةا   ,Curdleفيتاةةةا  اللةةةا   ,( ةةةةدر  ك ةةةا ا ةكتيةةة % )1,6

   .pH 406 – 4,5ع د  Acid coagulationال ا ضى 
 ,Streptococcus lactisت شا  وًة  ,وفى عملي  تطور ال موض  باللا  

 ,نشةةاط األنةةواا الكرويةة  األخةةرى وبكتريةةا الةولةةوت  ,ثةةم يلةةاعد علةةى تطةةور ال موضةة 
 pHاةةوالى ) ةةةدر  ك ةةا ا ةكتيةة   ,%101وتتةةراكم ال موضةة  اتةةى تصةة  الةةى 



ثةةةةةةةةةةم تتكةةةةةةةةةةاثر األنةةةةةةةةةةواا التةةةةةةةةةةى تت مةةةةةةةةةة  ال موضةةةةةةةةةة  العاليةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةة  جةةةةةةةةةة س  ,(403
Lactobacillus,  و  كمر ,%201وتزنان ال موض  اتى تص  الى .  

يةةف نشةاط الاكتريةا الم تاة  لوامةاي وت شةا ال مةاةر  pH 4ع د نرجة   
اللكتيةة  واألامةةاي  الغشةةاةي  وال طريةةاي علةةى سةةطا اللةةا  ايةةث تلةةتهل  اةةا ا

ويةةؤنى  لةة  إلةةى نةةة  ال موضةة  تةةدرياياك  ,العضةةوي  األخةةرى كمصةةدر غةةذاةى لهةةا
وتتهيةةةةةأ الالةةةةةروف ل شةةةةةاط الاكتريةةةةةا الم للةةةةة  للاةةةةةروتي  وإنتةةةةةال  ,pHوارت ةةةةةاا نرجةةةةة  

 .األ ونيا
 األلوان الغير عادية : ثانيُا 

كتريةةةا يتلةةةوت اللةةةا  ويكتلةةةب لونةةةًا غيةةةر لونةةةذ العةةةانى نتياةةة  فعةةة  ونشةةةاط الا 
 .الم تا  لولوات

 اللبن األزرق  – 1
تتكةةةةوت علةةةةى اللةةةةا  طاةةةةةة   ر ةةةةاو  و  ر ةةةةاو   ضةةةةةر  نتياةةةة  ل مةةةةو بكتريةةةةةا  

Pseudomonas fluorescens فوق سط ذ. 
 اللبن األحمر  – 7
 ةةد يتكةةوت نتياةة  نزيةةف  ةة  الضةةرا  و  ةةد يكةةوت نتياةة  ل مةةو بكتريةةا  كونةة   

  .Serratia marcescensو  Micrococcus roseusللصاغاي ال مراو  م  
 اللبن األصفر  – 1
و ةد يتكةوت  .Micrococcus luteusيتلاب هذا المالهر    نمةو بكتريةا  

  .اللوت األص ر فى اللا  نتيا  إعطاو ال يواناي  غذي   عي  
 الطعم غير العادى : ثالثُا 

ي شةةةأ الطعةةةم المةةةر  و الطعةةةم الةةةزنخ نتياةةة  نمةةةو بعةةةا الاكتريةةةا التةةةى ت لةةة   
: تتاةم  ج ةاس ,و هةم الاكتريةا الملةاا  لهةذا العيةب .الاروتي اي  و التى ت ل  الةدهوت 

Pseudomonas , Micrococcus , Bacillus.   



 العيوب األخرى : رابعُا 
 ( التجبن الحلو أو اإلنزيمى)تجبن اللبن على حموضة منخفضة  – 1

Sweet or Enzyme Curdling 
ي إرت ةاا ال موضة  و لة  نتياة  إلفةرا  إنةزيم  د يتاا  اللا  بالرغم    عةد 

   .Bacillus , Pseudomonasيشاذ الرني   واسط  بكتريا 
    Slimy Milk اللبن المخاطى – 7
يرجم تكوي  الم اط الى نمو الاكتريا المكون  للكابلول ايث تةةوي  ت وية   

تكوت   ها طاةة  اللكرياي األااني  والم اةي  الى  وان   اطي  لزج  عديد  التلكر 
 فةةى كمةةا تشةةارك  يضةةًا بكتريةةا الةولةةوت  Leuconostocالكالةةول و ةة   همهةةا بكتريةةا 

  .ادول هذا المالهر
 



 ملخصال
 ميكروبيولوجيا األلبان

لةةذل  فهةةو يعتاةةر  يئةة   ,اللةةا  غةةذاو كا ةة  ي تةةوى جميةةم الع اصةةر الغذاةيةة  
لةذى يلةةتلزي الم افالةةذ األ ةةر ا ,غذاةية    اسةةا  ل مةو وتكةةاثر العديةةد  ة  الميكروبةةاي

 .عليذ    التلول وا الذ بالطرية  الم اسا  اتى يتم استهالكذ  و تص يعذ
 مصادر تلوث اللبن 

 ,تصةةةة  الاكتريةةةةا الةةةةى اللةةةةا   ةةةة  ناخةةةة  الضةةةةرا ن لةةةةذ :ضــــرع الحيــــوان  
 و  ة  الاكتريةا الملوثة   ,خصوصًا لو كات ال يوات  ريضًا بالتهاب الضرا  و الل 

 .للضرا    ال ارل
يتلول اللا     جلد ال يةوات الةذى يعلةق بةذ  يكروبةاي  ة   :جلد الحيوان  

 .األترب  والرول وفرل  ال يوات والمياه الملوث 
يتلول اللا     العا لي  خصوصًا لو كانوا  رضى  و اةا لي   :العاملين  

 .للمري  و ة يتاعوا الشروط الص ي  وال الاف 
 .    و  عةم إ ا لم تك  نالي :األوعية واألدوات  
 .إ ا لم يتام فيها ال الاف  العا   والتهوي  :اإلسطبالت  

 طرق حفظ اللبن 
 , ي 11º-4على : التبريد  
  .ن ية  31ي لمد  6205ºالاطيئ  على  :البسترة  
  .ثاني  15ي لمد  7107ºاللريع  على            
 .اتيزويتم التأكد    ك او  عملي  الالتر  بإجراو اختاار ال وس  
-135 و علةةةةةةى  ,ن يةةةةةةة  21-11ي لمةةةةةةد  121º-111علةةةةةةى  :التعقــــــيم  

151º  ثاني  15-2ي لمد. 
 فساد اللبن 

 .ثم ت لي  الاروتي  وإنتال األ ونيا ,تكوي  ال موض  التى تؤنى الى تاا  اللا 
 .ظهور  لوات غير عاني  نتيا  نمو  نواا   تل      الاكتريا

 .المر  و الزنختكوي  طعم غير عانى  م  الطعم 
 .تاا  اللا  اةنزيمى نتيا  نشاط بكتريا ت ر  إنزيم يشاذ الرني 

 .اللا  الم اطى ل مو بكتريا  كون  لموان   اطي  لزج 
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 الباب الثامن

 التخمرات الميكروبيـة
Microbial Fermentation 

 و  Microbial fermentationيطلةةةةق تعايةةةةر الت مةةةةراي الميكروبيةةةة   
الص اعاي الت ميري  على است داي الكاة اي الد ية  إلنتال   تااي  يكروبي    يد  
و اي  همي  ا تصاني  كاير , سواو كانت ال اليا الميكروبي  ن لةها  و   تاةاي هةذه 

وتعتاةر الصةة اعاي الميكروبيةة  .  الميكروبةاي نتياةة  نموهةا علةةى  يئةة  غذاةية    اسةةا
 اةةد الصةةور التطايةيةة  الها ةة  للتك ولوجيةةا ال يويةة , ايةةث يصةة  اسةةتمماراتها عالميةةًا 

 .الى  ئاي الملياراي    الدوةراي
 أنواع الصناعات التخميرية

و ة    ملتهةا إنتةال خاليةا ال ميةر  التةى تلةت دي فةى إنتاج الخاليـا الميكروبيـة  – 1
اع  ال اةةز, وإنتةةةال خاليةةا بكتريةةا اةةةا ا اللكتيةة  التةةةى ت ميةةر العاةةي  وصةةة 

تلةةةةت دي كاةةةةانىو فةةةةى صةةةة اعاي األلاةةةةات  مةةةة  عمةةةة  الزبةةةةانى و نةةةةواا الاةةةةا  
الم تل ةةة , وكةةةذل  فةةةى إنتةةةال اللةااةةةةاي الاكتيريةةة  التةةةى تلةةةت دي فةةةى التطعةةةةيم 
إلادال الم اع  والو اي     األ راي, و يضًا إنتال خاليةا  يكروبية  تلةت دي 

 . اروتي   و الدهوت تلت دي كإضافاي غذاةي كمصدر لل
ـــذائى – 7 ـــل الغ ـــواتج التمثي ـــاج ن  مةةة  إنتةةةال الك ةةةوةي   ث ةةةاو نمةةةو الميكةةةروب إنت

وكةةذل  إنتةةال المضةةاناي ( اللةةكرياي العديةةد )واألامةةاي العضةةوي  والصةةمو  
ولهةةةذه الم تاةةةاي  هميةةة  كايةةةر  فةةةى . ال يويةةة  وال يتا ي ةةةاي والمايةةةداي ال يويةةة 

عاي الكيماويةةةة   و الطايةةةة  و اةةةةاةي تطايةيةةةة   خةةةةرى صةةةة اعي   اةةةةال الصةةةة ا
 . و راعي  عديد 

 م  األ يليز الذى ي ل  ال شا والاروتيز الذى ي ل  الاةروتي   إنتاج اإلنزيمات-  1
والليايز الذى ي لة  الةدهوت وغيرهةا, ولهةذه اإلنزيمةاي اسةت دا اي  تعةدن  فةى 

 . ديد الص اعاي الدواةي  و ااةي تطايةي   خرى ع
 عوامل نجاح الصناعات التخميرية 

يعتمةةةد ناةةةات الصةةة اعاي الت ميريةةة  بشةةةك  عةةةاي علةةةى عةةةا لي  رةيلةةةيي , همةةةا 
 .اختيار اللالل  الميكروبي  ال شط  والمان  ال اي الم اسا 

 الساللة الميكروبية : أوالا 
ي اغةةى  ت تتميةةز اللةةالل  الميكروبيةة  الملةةت د   فةةى الصةة اعاي الت ميريةة   

 :   ص اي  همهابعد



 ت تكوت  اي ك او  عالي  فى إنتال الم تج المران إنتاجذ بكمياي كاير  وجون   – 1
 . عالي 

 ت تكوت لها الةدر  على ت م  ظةروف التصة يم  مة  ت مة  التركيةزاي العالية   – 2
 ةةةة  المةةةةان  ال ةةةةاي الملةةةةت د   فةةةةى الصةةةة اع  والتركيةةةةزاي العاليةةةة   ةةةة  الم ةةةةتج 

 .ال هاةى
افظ ل تةةراي    يةة  طويلةة  علةةى ثاةةاي صةة اتها اللةةابة ,  ى ثاةةاي  عةةدل  ت ت ةة – 3

 . إنتاجيتها وجون  الم تج وت م  ظروف اإلنتال
 .  ة تكوت اللالل  الملت د   ضار   و سا    و  رضي -  4

 :ويمك  اختيار اللالل  الميكروبي  الم اسا  بطرية     الطرق اآلتي  
 اي المطلوبةة   ةة  عةةدن كايةةر جةةداك  ةة  العةةزةي انت ةةاب سةةالل  تتمتةةم بالمواصةة-  1

 .الميكروبي , ويتم  ل  فى المعم   ا  الادو فى الص اع 
 .است دال ط ر   يكروبي  تتمتم بالمواص اي المطلوب -  2
اسةةةت داي تك ولوجيةةةا اله دسةةة  الوراثيةةة  لل صةةةول علةةةى سةةةالل   يكروبيةةة   ةةةزون  -  3

 .بالص اي المرغوب 
 م المادة الخا: ثانيُا 

ياب  ت يتوفر فى المان  ال ةاي الملةت د   فةى الصة اعاي الت ميرية  عةد  
 :خصاة   همها  ا يلى

 .  ت تكوت  توفر    ليًا على  دار العاي-  1
 ت تكوت غ ي  فى  صدر الكربوت والع اصر الغذاةي  األخةرى بصةور    اسةا   – 2

 .لتغذي  اللالل  الميكروبي  الملت د  
 .  ال اي رخيص  المم  ت تكوت المان-  3
 . ت تكوت سهل  الت زي  وي ض  تواجدها بالةرب    المص م-  4
 ة ت تةةال إلةةى عمليةةاي كميةةر   و  عةةةد  ألعةةدانها كايئةة  غذاةيةة  ت اسةةب ت ميةة  -  5

 .اللالل  الميكروبي  الملت د  
 المواد الخام التى تستخدم فى الصناعات التخميرية 

 المخلفات النباتية  – 1
 ةش األر  و صاصة  الةصةب واطةب الةطة  و ةش الةمةا و ةش الةذر    م 

و ةةوالا الةةذر , وكةة  هةةذه الم ل ةةاي غ يةة  فةةى المةةوان اللةةليولو ي  ايةةث ت تةةوى علةةى 
 ةة  و نهةةا الاةةاف سةةليولو , وجةةدير بالةةذكر  ت كميةة  الم ل ةةاي % 51-41اةةوالى 

دي هةذه ويمكة   ت تلةت .  ليوت ط  سة وياك  31ال ااتي  فى  صر تص  إلى اوالى 



( الكو اوسةت)الم ل اي فى ص اعاي  يكروبي    تل    م  إنتال اللمان العضةوى 
ولكة  فةى االة  اسةت دا ها للصة اعاي الت ميرية  التةى ت تةال . وإنتال الغا  ال يوى 

اللةةةةكرياي الالةةةةيط  كمةةةةان   وليةةةة  فإنةةةةذ يلةةةةزي إجةةةةراو  عةةةةا الي  وليةةةة  لتلةةةة  المةةةةوان 
كرياي العديةةةد  األخةةةرى إلةةةى سةةةكرياي بلةةةيط , اللةةةليولو ي  لت ويةةة  اللةةةليولو  واللةةة

باست داي األاماي وال رار , اتةى تلةتطيم اللةالةي الميكروبية   ت تتغةذى عليهةا 
 .وت ولها إلى الم تااي المران إنتاجها

 النواتج الثانوية لمصانع األغذية  – 7
تلت دي العديد    ال ةواتج المانوية  والم ل ةاي ال اتاة   ة   صةانم األغذية   

 :كموان خاي فى الص اعاي الت ميري , وفيما يلى  هم تل  الموان 
  Molassesالموالس  –أ 
المةةوةس هةةو  اةةد الم تاةةاي المانويةة  لمصةةانم اللةةكر, وهةةو الاةةزو الةةذى لةةم  

يتالةةور  ةة  عصةةير  صةةب اللةةكر  و   اةةر اللةةكر, وتصةة  كميةة  المةةوةس الم تاةة  
% 51ي تةوى علةى اةوالى  فى  صر الةى  كمةر  ة  نصةف  ليةوت طة  سة ويًا وهةو

 (. جلوكو  وفركتو % 35سكرو , % 15)سكر 
  Wheyالشـرش  –ب 

الشةةرش  اةةد الم تاةةاي المانويةة  لصةة اع  الاةةا  والم تاةةاي اللا يةة  األخةةرى  
الذى يت لف بكمياي كاير      صانم األلاات و  تااتها, وهو ي تةوى علةى اةوالى 

 ةة  الاةةروتي  والةةدهوت, ولكةة   ةةد سةةكر الالكتةةو  و ةةد ي تةةوى علةةى نلةةا   ليلةة  % 5
 .ي توى على نلا     الملا الذى يضاف  ث او ص اع  الاا 

 Corn Steep Liquorمنقوع الذرة  –ج
  ةوا الذر   اد   ل اي  صانم نشا الذر , وهو عاار  ع  الماو الذى ي ةم  

-6 فيذ الذر   ا  تص يعذ وهو غ ى بالموان الغذاةي  الم تل ة  وي تةوى علةى اةوالى
 . وان صلا % 12

  Hydrocarbonsالهيدروكاربونات  -1
 د ي تج    بعا الص اعاي الاترولي  هيدروكاربوناي غا ي   مة  الميمةات  

واةيمات والاروبات التى يمك  است دا ها كموان خاي ت مةو عليهةا نوعيةاي  عي ة   ة  
 .الميكروباي الم يد  الملت د   فى الص اعاي الت ميري 



 (التخمرات الميكروبية)ض الصناعات التخميرية أمثلة لبع
 

 Production of Ethyl Alcoholإنتاج كحول اإليثانول 
 

ك ةةةةول اإليمةةةةانول لةةةةذ اسةةةةت دا اي عديةةةةد  فهةةةةو يلةةةةت دي كمطهةةةةر وكمةةةةذيب  
ويلةةةتعم  فةةةى العديةةةد  ةةة  الصةةة اعاي الكيماويةةة  واألغةةةراي الطايةةة  والدواةيةةة , كمةةةا 

ن لللياراي فى بعا نول العةالم  مة  الارا ية  يلت دي اديماك كمصدر للطا   وكو و 
 .و  ريكا كادي  للا زي 

 الساللة الميكروبية المستخدمة 
وياةب  ت  Saccharomyces cerevisiaeتلةت دي سةالل    ت اة   ة  خميةر   -

تكوت  اي ك ةاو  عالية  فةى ت وية  اللةكر الةى ك ةول ايمةانول, ويكةوت لهةا الةةدر  
 . يًا    اللكر والك ولعلى ت م  تركيزاي عالي  نلا

 ت ضير الاانىو   -
المةصةةون بالاةةانىو هةةو اللةةةات الميكروبةةى,  ى ال اليةةا الميكروبيةة  ال شةةط , التةةى  

 . تضاف الى الوسا الغذاةى للادو فى عملي  الت مر
وي ضةةةر الاةةةانىو فةةةى هةةةذه ال الةةة   ت ميةةة  اللةةةالل  ال ةيةةة   ةةة  ال ميةةةر  الم ت اةةة   

ت ميتها عةد   ةراي علةى الوسةا الغةذاةى الم اسةب ت ةت  اللابة  وت شيطها بإعان 
ظروف التعةيم فى المعم , وتتم الت مية  ت ةت الالةروف الهواةية  لتشةايم ال ميةر  

لتةر في ةة   4على تكوي  كمياي كاير     ال اليا إلى  ت يص  اام اللةات الةى 
 .الى  ص م اإلنتال إلست دا ذ كاانىو إلنتال الك ول

 ستخدمة المادة الخام الم
إ ا كانةةت المةةان  ال ةةاي المتةةوفر  نشةةوي   و سةةليولو ي  فياةةب إجةةراو  عا لةةة   

 وليةة  لهةةا لت ويلهةةا إلةةى  ةةوان سةةكري  اتةةى تةةتمك  ال ميةةر   ةة  اسةةت دا ها,   ةةا إ ا 
كانةةت المةةان  ال ةةاي سةةكري   مةة  المةةوةس الةةذى يلةةت دي فةةى  صةةر فيةةتم اسةةت دا ذ 

 .  الي  ولي  االر  بعد ت  ي ذ نوت ال اج  الى  عا
 الظروف المثلى لإلنتاج 

, التركيةةةز األعلةةةى  ةةة   لةةة   ةةةد %12يضةةةاا تركيةةةز اللةةةكر فةةةى المةةةوةس الةةةى   -
 .ياطئ العملي  واأل       ل  غير ا تصانى فى اإلنتال

يضةةةةةاف الةةةةةى   لةةةةةول المةةةةةوةس الم  ةةةةةف  صةةةةةدر لل يتةةةةةروجي   مةةةةة  كاريتةةةةةاي - 
ونيةةةةةوي ألت ع صةةةةةرى األ ونيةةةةةوي و صةةةةةدر لل وسةةةةة ور فةةةةةى صةةةةةور  فوسةةةةة اي األ 

 .ال يتروجي  وال وس ور  ساسيات لتغذي  ال مير  وي تةر الموةس لهما



, هذه الدرج  تت ملها سالل  ال مير  الملت د   فةى 405الى  pHيضاا نرج  - 
اإلنتال, وتم م فى ن ةس الو ةت نمةو العديةد  ة  الاكتريةا الملوثة  والتةى ةي اسةب 

 . نموها هذه الدرج     ال موض 
ي,   ةة   ةةة   لةة  يةةؤنى الةةى  بطةةاو عمليةةة  27º-21تضةةاا نرجةة  ال ةةرار  الةةى - 

الت مر و علةى  ة   لة  يةؤنى الةى ااتمةال تطةاير الك ةول المتكةوت كمةا يلةاعد 
     . على نمو بكتريا  لوث 

تتم عملي  الت مر ت ت ظروف ةهواةي  اتى يت ول اللكر بك او  الةى ك ةول - 
لةةةذل  ياةةةب تةةةوفير الالةةةروف الالهوةيةةة   ث ةةةاو  اإليمةةةانول وثةةةانى  كلةةةيد الكربةةةوت,

 .عملي  الت مر
فى استهالك الهواو الذاةب فى الم لول  وةك ( الاانىو)وعان  تاد  خاليا ال مير   

ثم تاةد  الالةروف الالهواةية  تلةون بعةد  لة  وياةد  ت ةول اللةكر الةى ك ةول  ةدةك 
 .    إنتال خاليا ال مير 

هواةي  وتلرب الهواو إلى الم مر تتاةذ ال ميةر  إ ا لم ي كم توفير الالروف الال 
الى التكاثر وتكوي  خاليا خمير  جديد  ويكوت  لة  علةى الةاب كمية  الك ةول 

 . المتكون 
تلةةتغرق عمليةة  الت مةةر لتمةةاي ت ةةول اللةةكر الةةى ك ةةول اإليمةةانول وثةةانى  كلةةيد - 

 .نتالساع  فى اال  الت كم فى توفير الالروف المملى لإل 45الكربوت اوالى 
 :نظم التخمر إلنتاج الكحول

 يوجد نالا ي  للت مر إلنتال الك ول 
  Batch fermentationنظام تخمر الدفعة الواحدة 

 وا ةةم ( الاةةانىو)وهةةو ال الةةاي اللةةا ق لةةراذ, ايةةث تضةةاف خاليةةا ال ميةةر   
بعةةةد إعةةةدانه ( Mashيعةةةرف باسةةةم المةةةاش )إلةةةى   لةةةول الت مةةةر % 11-5اةةةوالى 

وال ةةةرار  وإضةةةاف    ةةةالت  pHايةةةث ضةةةاا تركيةةةز اللةةةكر و  بالشةةةك  الم اسةةةب  ةةة 
ال يتةةةروجي  وال وسةةة ور, فةةةى  دايةةة  عمليةةة  الت مةةةر, ويتةةةرك المةةةاش فةةةى الم مةةةر  ةةةم 

ساع  ت تهى عملي  الت مر ويلت ل   45ال مير  ت ت الالروف الالهواةي , وبعد 
 .  الك ول

 Continuous fermentationنظام التخمر المستمر 
ي يضةةاف الم لةةول اللةةكرى والمةةوان الغذاةيةة  وكةة  المةةدخالي فةةى هةةذا ال الةةا 

بةةةالتركيزاي الم اسةةةا  فةةةى صةةةور  تيةةةار  لةةةتمر بمعةةةدل    ةةةى ثا ةةةت و  لةةةوب  د ةةة  
ويل ب ال اتج ال هاةى    س المعةدل الز  ةى, وبةذل  تصةاا عملية  الت مةر  لةتمر  



اك  مة  وفى هذا ال الاي يتم ضاا ك  ظروف الت مير آلي. وغير  رتاط   ز    عي 
 .والتهوي  pHال رار  و 

 استخالص الكحول 
بةالتةطير ايةث يصة  ( الماش)يتم است الص الك ول      لول الت مير  

 %. 95ثم يارى تركيزه إلى  كمر    % 91-61التركيز فى الاداي  الى اوالى 
كما ي تج غا  ثانى  كليد الكربوت كم تج ثانوى  م إنتال ك ةول اإليمةانول  

الغةةةا  ال ةةةاتج وي ةةةةى ويضةةةغا فةةةى اسةةةطواناي ليلةةةتعم  بعةةةد  لةةة  فةةةى  ويةةةتم تاميةةةم
 .ص اع  المياه الغا ي   و ط اياي ال ريق  و الملج الااف

 Vinegar Productionإنتاج الخل 
ولك ةذ ي تةوى  Acetic acidال   عاةار  عة    لةول  ة  اةا ا ال لية   

الطيةةةةةةار    يضةةةةةةًا علةةةةةةى  اموعةةةةةة   ةةةةةة  المةةةةةةوان األخةةةةةةرى,  مةةةةةة  األسةةةةةةتراي والزيةةةةةةوي
والاليلرول, بكمياي  ليل  جداك ولك ها تعطى لل   نكه  خاصة  وترجةم هةذه المةوان 
إلى المةان  ال ةاي المصة وا   هةا, ويلةمى بأسةمها  مة  خة  ال اكهة  كالت ةات والع ةب 

 و المةةوةس, وترجةةم ال كهةة  (   ةةةوا الشةةعير الم اةةت) و خةة  سةةكر الةةذر   و المولةةت 
ونلةةةا  . غةةةذاةى للاكتريةةةا الملةةةت د   فةةةى عمليةةة  الت مةةةر يضةةةًا إلةةةى نةةةواتج التمميةةة  ال

 %.5إلى  5اا ا ال لي  فى ال   تتراوت    
 :ويتم إنتال ال      الم لول اللكرى على  رالتي   

ـــى  ـــة األول ت ويةةة  اللةةةكر الةةةى ك ةةةول إيمةةةانول ت ةةةت الالةةةروف الالهواةيةةة  : المرحل
 .  واسط  ال مير 

انول المتكوت إلى اا ا خلي  ت ت ظةروف ت وي  ك ول اإليم :المرحلة الثانية 
 . هواةي   واسط  بكتريا اا ا ال لي 
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 الساللة الميكروبية المستخدمة
, وياةةب  ت تتميةةز Acetobacter curvumتلةةت دي سةةالل  بكتيريةة   ةة   

اللةةالل  الم تةةار  بك ةةاو  عاليةة  علةةى  كلةةد  ك ةةول اإليمةةانول وت ويلةةذ الةةى اةةا ا 
 .لي خلي  و در  على ت م  تركيزاي عالي     الك ول واا ا ال 

و د يلت دي فى الص اع  خليا  ة   اموعة   ة  اللةالةي الاكتيرية   اي  
 . الك او  العالي   دةك    است داي سالل  وااد 

 المواد الخام المستخدمة 
يمكةة  اسةةت داي  ةةوان سةةكري   و نشةةوي    تل ةة  ولكةة  بعةةد ت ويةة  اللةةكرياي  

  كمةةا سةةاق الةةذكر, ثةةم  هةةا الةةى ك ةةول إيمةةانول عةة  طريةةق الت مةةر الك ةةولى بةةال مير 
ويلت دي فةى . يلت دي ك ول اإليمانول ال اتج كأساس للت مر ال ليكى وإنتال ال  

 . صر ك ول اإليمانول ال اتج    الت مر الك ولى للموةس  إلنتال ال  
 الظروف المثلى لإلنتاج 

, فةةةةى االةةةة  اسةةةةت داي %(13-11% )12يضةةةةاا تركيةةةةز الك ةةةةول الةةةةى اةةةةوالى  -
  ةةة   لةةة  ة يت ةةةول كةةة  الك ةةةول الةةةى اةةةا ا ال ليةةة , كمةةةا  ةةةد تركيةةةزاي  علةةةى 

ة تت ملةةةذ سةةةالةي بكتريةةةا اةةةا ا ال ليةةة  الملةةةتعمل  فةةةى الت مةةةر, وفةةةى االةةة  
اسةةت داي تركيةةزاي     ضةة   ةة  الك ةةول يةة   ا إنتةةال ال ةة  و ةةد يتأكلةةد ال ةة  

 . ال اتج الى ثانى  كليد الكربوت والماو
الملةةةت دي فةةةى اإلنتةةةال بإضةةةاف  خةةة   تاةةةرى عمليةةة  ت مةةةيا الم لةةةول الك ةةةولى -

و لة  بغةري تلةةةيا   لةول الت مةةر % 1سةا ق  ركةز غيةةر  الةتر   لةا  اةةوالى 
لاعةة  الالةروف غيةةر  pHبلةالةي بكتريةا اةةا ا ال لية  و يضةةًا ل  ةا نرجة  

 .  اسا  للميكروباي الملوث 
ا يضاف لم لول الت مر الك ولى بعا الع اصر الغذاةي  األساسي  ل مو الاكتري -

خصوصًا   الت األ ونيةوي وال وسة اي كمصةدر لع صةرى ال يتةروجي  وال وسة ور, 
 .و د يضاف  يضًا بعا ال يتا ي اي وعوا   ال مو الال    ل شاط الاكتريا

ياةةب تةةوفير ظةةروف هواةيةة  لةةديد   ث ةةاو عمليةة  الت مةةر, ألت إنتةةال ال ةة  يعتمةةد  -
تةوفير األكلةاي , و ى   ساسًا على  كلد  الك ول إلى اا ا خلي   ما يتطلب

خ ةةا فةةى نرجةة  التهويةة  يةةؤنى الةةى إن  ةةاي اإلنتةةال, و ةةد يةةؤنى الةةى ضةةعف 
 . الاكتريا الملت د    و هالكها

 كلد  )ي, ويالاظ  ت عملي  الت مر ن لها 31º - 27تضاا نرج  ال رار  الى  -
 ي شأ ع ها ارت اا فى ال رار  لذل  ياب  راعةا  تاريةد( الك ول الى اا ا خلي 



الم مر بالوساة  الم اسةا  اتةى ة ترت ةم ال ةرار  عة  الةال ي والتةى  ةد تةؤنى الةى 
 . تا ر الك ول واا ا ال لي 

 ياي الب نرج  تطايق  3ساع  الى  31ت تال عملي  الت مر إلنتال ال       -
 .العوا   المملى لإلنتال خصوصًا  عدل التهوي 

ي   و  را ي ,  ملوو  تما اك لم م  كلد   د يتم ت زي  وتعتيق ال   ال اتج فى  وع -
اا ا ال لي  المتكوت, ثم يتم ترويق وترلةيا ال ة  وضةاا تركيةزه وتعائتةذ فةى 

 . جاجاي وبلترتذ تمهيداك لتلويةذ
 طرق اإلنتـاج 

  Surface Methodالطريقة السطحية  – 1
وتعتمةد هةذه الطريةة  ( 24لةك  ) Generatorوتلمى  يضًا طرية  الموّلد  
(   لول الت مير الم تةوى علةى الك ةول والع اصةر الغذاةية )لى رش المان  ال اي ع

يوجةةةد علةةةى سةةةط ها بكتريةةةا ) ةةة   علةةةى الم مةةةر الةةةذى ي تةةةوى علةةةى نشةةةار  خشةةةب 
و ةةم انلةةياب الم لةةول الك ةةولى علةةى  سةةطا نشةةار  ال شةةب تةةةوي ( اةةا ا ال ليةة 

   إلةةةى  علةةةى الاكتريةةةا  ت ويلةةةذ الةةةى اةةةا ا خليةةة , ثةةةم يةةةتم ضةةةخ الم لةةةول  ةةة   سةةة
 .  ياي 3وهكذا إلى  ت يتم الت ول الذى يلتغرق اوالى 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لد الخلو م(: 71)شكل 



والهةةدف  ةة  اسةةت داي نشةةار  ال شةةب فةةى الم مةةر هةةو  يةةان   لةةطا الهةةواو  
 ةةةي  الاكتريةةةا والم لةةةول الك ةةةولى لرفةةةم ك ةةةاو  عمليةةة   كلةةةد  الك ةةةول إلةةةى اةةةا ا 

 .خلي 
 Submerged Methodالطريقة المغمورة 

يةةتم اإلنتةةال  هةةذه الطريةةة  بإسةةت داي   مةةر  ةةزون   الةةاي لضةةخ الهةةواو فةةى  
  لةةةةول الت ميةةةةر و ةةةةراوت لتو يةةةةم الهةةةةواو بغةةةةري إ تةةةةزال األكلةةةةاي   ةةةةم الم لةةةةول 
الك ولى والاكتريا,  ما يلرا     كلد  الك ول وإنتال ال  , وتضةاا بةية  عوا ة  

وهذه الطرية  سريع  وتلتغرق . آلياك  pHنرج  اإلنتال  م  ال رار  وتركيز الك ول و 
 .ساع  إلتماي عملي  الت مر 31اوالى 

 Citric Acid Productionإنتاج حامض الستريك 
اا ا اللتري   كوت طايعى لكمير  ة  ال واكةذ خصوصةًا المةوالا, ولكة   

يمكةة  إنتاجةةذ  واسةةط  الميكروبةةاي ايةةث تةةتمك  بعةةا ال طريةةاي  ةة  ت ويةة  سةةكر 
 . الى اا ا اللتري  الالوكو 

ول ةةا ا اللةةةتري  إسةةت دا اي عديةةةد  فةةةى الماةةاةي التطايةيةةة  الم تل ةةة ,  
فيلت دي فى الص اعاي الغذاةي  فى ت ضير المرباي وال لوياي وال واكذ الم  وظ  
والعصةةاةر وغيرهةةا, كمةةا يلةةت دي فةةى  لت ضةةراي التاميةة  وبعةةا الملت ضةةراي 

 . لالونالدواةي , ويلت دي  يضًا فى نباغ  ا
 الساللة الميكروبية المستخدمة 

, ويشةةترط  ت تكةةوت  اي Aspergillus nigerتلةةت دي سةةالل   ةة  فطةةر  
ك او  عالي  فى ت وي  اللكر الى اا ا اللتري  ولها الةدر  على ت م  تركيزاي 
عاليةةة   ةةة  كةةة   ةةة  اللةةةكر واةةةا ا اللةةةتري  المتكةةةوت نوت  ت يةةةؤثر  لةةة  علةةةى 

 .نشاطها وايويتها
جةةةراثيم ال طةةةر اللةةةا ق بعةةةد ت شةةةيطها إلةةةى   لةةةول الت ميةةةر, لتاةةةد   وتضةةةاف 

عمليةةة  الت مةةةر وت ويةةة  اللةةةكر الةةةى اةةةا ا اللةةةتري   تةةةى تةةةوافري بةيةةة  ظةةةروف 
 .اإلنتال المملى

 المادة الخام المستخدمة 
يمك  است داي الموةس  و  ى   الية  سةكري   خةرى فةى اإلنتةال ولكة  فةى  

راو بعةةا المعةةا الي األوليةة  عليةةذ للةةت ل   ةة  االةة  اسةةت داي المةةوةس ي اغةةى إجةة
الزيان  فى بعا الع اصر الموجون  بكمر  فى المةوةس والتةى لهةا تةأثير ضةار علةى 

 .عملي  إنتال اا ا اللتري   م  ال ديد والم ا يز والزن 



 الظروف المثلى لإلنتاج 
, ويعتمةةةد التركيةةةز األنلةةةب علةةةى طريةةةة  %15 – 12يضةةاا تركيةةةز اللةةةكر إلةةةى  -

 . اإلنتال الملت د   وعلى ك او  الميكروب الملتعم 
فةى   لةول الت ميةر, وهةذه الدرجة  الم   ضة  ةتلةما  2الةى  pHتضاا نرج   -

  مةةو الميكروبةةاي الملوثةة ,  ي مةةا يت ملهةةا ال طةةر الملةةت دي فةةى اإلنتةةال ويشةةاعذ 
 . الى توجيذ الت مر فى إتااه تكوي  اا ا اللتري  نوت األاماي األخرى 

يضاف إلى   لول الت مير   الت األ ونيةوي و  ةالت ال وسة اي لتةوفير الع اصةر  -
 األساسي  الال    لتغذي  ال طر, 

ي, ويالاظ  ت ارت اا ال ةرار   ةد يةؤنى إلةى 25º - 26تضاا نرج  ال رار  الى  -
 . توجيذ الت مر لتكوي   اماي  خرى خالف اا ا اللتري 

او عمليةة  الت مةةر, ألت عمليةة  ت ةةول اللةةكر إلةةى يةةتم تةةوفير الالةةروف الهواةيةة   ث ةة -
 . اا ا ستري  هى عملي   كلد  ت تال إلى توفير األكلاي  بكمي  كافي 

 يةةاي, الةةب ك ةةاو  ال طةةر الملةةت دي وطريةةة   11تلةةتغرق عمليةة  الت مةةر اةةوالى  -
 .اإلنتال و عدل التهوي 

 طرق اإلنتـــاج 
 Surface methodالطريقة السطحية  
فيهةةةا صةةةوانى ضةةة ل  ت تةةةوى   لةةةول الت ميةةةر واللةةةالل  ال طريةةة  ويلةةةت دي  

الم تةار , وتةتم التهوية  فةى هةةذه الطريةة  بةإ رار تيةار  ةة  الهةواو فةوق ال مةو ال طةةرى 
 . على سطا   لول الت مير
 Submerged methodالطريقة المغمورة 

يةةةتم تةةةوفير التهويةةة  فيهةةةا إ ةةةا عةةة  طريةةةق نفةةةم الهةةةواو وتةلياةةةذ فةةةى   لةةةول  
مير  و باست داي المزرع  المهتةز  باسةت داي جهةا  رل  يكةانيكى لتةوفير التهوية  الت 

 .الال     ث او عملي  الت مر
 إستخالص حامض الستريك 

يتم است الص اا ا اللتري       لول الت مير, بإضةاف  الايةر ال ةى  
ي لترسيب اللتراي ال اتاة  فةى صةور  راسةب  ة  سةتراي الكاللةيو (  كليد الكالليوي)

ثةةم  عا لةة  الراسةةب ب ةةا ا الكاريتيةة  ل صةة  اةةا ا اللةةتري  بصةةور  نةيةة  ثةةم يةةتم 
 .تركيزه ت ت ت ريغ لل صول على  للوراي نةي     اا ا اللتري 



 Baker’s Yeast Productionإنتاج خميرة الخباز 
 الساللة الميكروبية المستخدمة 

 ت ت تةار وياةب  Saccharmyces cerevisiaeتلت دي سةالل   ة  خميةر   
سالل  سريع  ال مو و اي  در  ثااي عالي  وتت مة  الت ةزي  فتةر  طويلة  نوت  ت تتةأثر 

   ةةم إنتةةال يوتكةةوت  اي ك ةةاو  عاليةة  فةةى ت ميةةر اللةةكر الموجةةون فةةى العاةة. ايويتهةةا
 .غا  ثانى  كليد الكربوت بكمي  كاير  ويكوت لها طعم وراة    رغوب 

 المادة الخام المستخدمة 
ت داي   الي  سكري    تل  , وفى اال  است داي المةوةس, فياةب يمك  اس 

 عا لتذ  عا ل   ولي  للت ل     الموان الغروي  والملون  التةى تعطةى ال ميةر  لةوت 
 ةةد تلةةاب  شةةاك   ث ةةاو  Foamingغةةا ق غيةةر  رغةةوب كمةةا تلةةاب تكةةوي  رغةةو  

 .عملي  الت مر
 الظروف المثلى لإلنتاج 

فةةةا, ألت ارت ةةةاا تركيةةز اللةةكر فةةةى % 1,5 – 105لةةى يضةةاا تركيةةز اللةةةكر ا  -
  لول الت ميةر يةؤنى الةى ت مةر ك ةولى وإنتةال الك ةول  ةدةك  ة  إنتةال خاليةا 

 . ال مير  المطلوب  فى هذا ال وا    الت مر
 . , لم م نمو الميكروباي الملوث 4 – 305إلى  pHتضاا نرج  - 
  ةالت ال وسة اي وبعةا عوا ة  يضاف إلى   لول الت مير   ةالت األ ونيةوي و - 

ال مةةةةو وال يتا ي ةةةةاي خصوصةةةةًا  اموعةةةة  فيتةةةةا ي  ب المركةةةةب لضةةةةمات التغذيةةةة  
 . الم اسا  لل مير  وت شيا نموها

 . ي26º - 25تضاا نرج  ال رار  فى الم مر الى - 
يةةةتم تةةةوفير ظةةةروف التهويةةة  الكافيةةة   ث ةةةاو عمليةةة  إنتةةةال خاليةةةا ال ميةةةر , و لةةة  - 

اي  الكةافى لتة  س ال ميةر  وتكاثرهةا إلنتةال  كاةر  ةدر  ة  لضمات تةوفير األكلة
 .خاليا ال مير 

 .ساع  45 – 24تلتغرق عملي  الت مر    - 
 طرق اإلنتـاج

  Batch culture methodطريقة مزرعة الدفعة الواحدة  -
المةوةس الم  ةف )وفى هذه الطريةة  تضةاف كة   كونةاي   لةول الت ميةر 

فةةى  دايةة  العمليةة  ويضةةاف إليهةةا بةةانىو ( اي وال يتا ي ةةايو  ةةالت األ ونيةةوي وال وسةة 
, pHال ميةةر  الم شةةط , وتضةةاا كةة  الالةةروف المملةةى لإلنتةةال  مةة  نرجةة  ال ةةرار , 

 .      وفى نهاي  فتر  الت مير تلت ل  خاليا ال مير . و عدل التهوي 



 Continuous culture methodطريقة المزرعة المستمرة  -
ضةةةاف الع اصةةةر الغذاةيةةة  بصةةةور   لةةةتمر  الةةةى   لةةةول فةةةى هةةةذه الطريةةةة  ت 

الت ميةةر الم تةةوى علةةى ال ميةةر  ال شةةط  فةةى الم مةةر, ولكةة  تةةتم اإلضةةاف   تركيةةزاي 
  لوب   د   وبمعدل يتوافق  م  عدل نمو خاليةا ال ميةر ,  مةا يتةيا سة ب خاليةا 
ال ميةةةر  التةةةى تةةةم نضةةةاها بإسةةةتمرار  ةةة  الم مةةةر, وتضةةةاا كةةة  عوا ةةة  وظةةةروف 

 . ر آلياك الت م
 استخالص خاليا الخميرة 

يةةةتم فصةةة  خاليةةةا ال ميةةةر  بةةةالطرن المركةةةزى وتغلةةة  ثةةةم يةةةتم إعةةةدانها بأاةةةد  
 : طريةتي  

  Compressed yeastالخميرة المضغوطة  – 1
ايث يتم ضغا ال مير  وتعائتها, وياب ا الها ناةمًا ت ت تاريةد وت ةافظ  

 .على ايويتها لعد   ياي فةا
 Active dry yeastطة الجافة الخميرة النش – 7
 25تا ف خاليا ال مير  ال اتا  بطرق خاص  ت ت ت ريغ على ارار   ة   
- 45ºي وت  ظ جاف , وت ت ظ ب يويتها  هذه الطرية  ألكمر    عاي. 

 
 Single Cell Protein Productionإنتاج البروتين الميكروبى 

 
 ليةوت نلةم , ونةة  الغةذاو  6نالرًا لتزايد اللكات فةى العةالم إلةى  كمةر  ة   

بشةةةك  عةةةاي والاةةةروتي  علةةةى وجةةةذ ال صةةةوص, فه ةةةاك إتاةةةاه إلنتةةةال الاةةةروتي   ةةة  
 :الميكروباي لما تتميز بذ    ال صاة  اآلتي  

 .   الو ت الااف% 51نلا  الاروتي  فى ال اليا الميكروبي   كمر     -
 . ال ااي وال يواتسرع  نمو الميكروباي  ةارن  بمصانر الاروتي  األخرى  م   -
يمكةةةة  للميكروبةةةةاي ال مةةةةو علةةةةى  ةةةةوان خةةةةاي  و   تاةةةةاي ثانويةةةة  رخيصةةةة  الةةةةمم   -

 . وت ويلها الى  روتي  ناخ  خالياها
ة ت تةةال الميكروبةةاي الةةى  لةةاااي  ةة  األري للزراعةة  وة يتو ةةف نموهةةا علةةى  -

 . الالروف الايئي  والم اخي 
  بإضةافتذ إلةى  غذية  اإلنلةات والعلةف يمك  اسةت داي الاةروتي  الميكروبةى للتغذية -

 .ال يوانى



 إنتاج البروتين الميكروبى من الخميرة 
تلةةةةةةت دي  نةةةةةةواا   تل ةةةةةة   ةةةةةة  ال ميةةةةةةر  كمصةةةةةةدر للاةةةةةةروتي  وال يتا ي ةةةةةةاي,  

ةسةةت دا ها فةةى التغذيةة   و فةةى الملت ضةةراي الطايةة , ويتو ةةف نةةوا ال ميةةر  علةةى 
 Saccharomces cerevisiae المةةان  ال ةةاي الملةةت د   فةةيمك  اسةةت داي خميةةر 

 . فى اال است داي الموةس كوسا غذاةى
فةةى اةةال اسةةت داي   ل ةةاي صةة اع   Candida utilisوتلةةت دي خميةةر   

الةةةورق الم تويةةة  علةةةى سةةةكر الا تةةةو  لةةةةدرتها علةةةى ال مةةةو اللةةةريم وعةةةدي ااتياجهةةةةا 
 . إضافاي غذاةي  لدعم  يئ  ال مو

ل الاةةروتي  الميكروبةةى  ةة  س الطةةرق ويةةتم ت ميةة  خاليةةا ال ميةةر  بغةةري إنتةةا 
اللةةا ق عرضةةها لت ميةة  خميةةر  ال اةةا , ايةةث يةةتم إتاةةاا ن ةةس ظةةروف الت ميةةر  ةة  

 .وتوفير الالروف الهواةي  pHايث ال رار  و 
ولكةةة  بعةةةد اسةةةت الص خاليةةةا ال ميةةةر  وغلةةةلها ياةةةرى تا ي هةةةا علةةةى اةةةرار   

فةى التغذية  لةيا هةا  ت لية   عالي  نلايًا لةتلها ايث ة تلت دي خاليا ال ميةر  ال ية 
اللةةةةكرياي ناخةةةة  الة ةةةةا  الهضةةةةمي  وإنتةةةةال غةةةةا  ثةةةةانى  كلةةةةيد الكربةةةةوت  مةةةةا يلةةةةاب 

 .ارتااكاي  عوي 
وبةةةالرغم  ةةة  المزايةةةا العديةةةد  اللةةةا ق  كرهةةةا للاةةةروتي  الميكروبةةةى إة  ت لةةةذ  

 بعا الللاياي التى ياب  خذها فى اإلعتاار و  اول  التغلب عليها, ايث ي تةر 
اةةةروتي  الميكروبةةةى إلةةةى األامةةةاي األ ي يةةة  الكاريتيةةة  ويمكةةة  التغلةةةب علةةةى  لةةة  ال

وت توى ال اليا الميكروبي  على . بإضاف  هذه األاماي  بطرق بليط  إلى الغذاو
نلا  عالي     األاماي ال ووي  التةى تلةاب تكةوت اةا ا اليورية  الةذى يترسةب 

مك  است دا ذ لتغذي  ال يةوات فى الم اص  ويلاب آةي الم اص  لإلنلات, ولك  ي
ألت لذ الةدر  على الت ل   ة  اةا ا اليورية  وي ةر ه فةى الاةول وبةذل  ة يلةاب 

و    شاك  الاروتي  الميكروبى  يضًا  ت جدر ال اليا الميكروبية  .  شكل  لل يوات
 .ة تهضم بلهول  ويمك  عالل  ل  بمعا ل   ولي   ا  تةديمها كمصدر للاروتي 



 ملخصال
 لتخمرات الميكروبيةا

إسةةت داي الميكروبةةاي ( اعاي الت ميريةة  الصةة)يةصةةد بةةالت مراي الميكروبيةة   
إلنتةةال   تاةةاي   يةةد  بعةةد ت ميتهةةا علةةى  يئةةاي غذاةيةة    اسةةا  ت ةةت ظةةروف  يئيةة  

 .    دن 
و ةةةة    ملةةةة   لةةةة , إنتةةةةال ال اليةةةةا الميكروبيةةةة  ن لةةةةها,  مةةةة  ال ميةةةةر , التةةةةى  

بكتريةةةةا اةةةا ا اللكتيةةة , الملةةةت د   فةةةى صةةةة اع  تلةةةت دي فةةةى صةةة اع  ال اةةةز, و 
الزبةةانى والم تاةةاي اللا يةة  األخةةرى, وال اليةةا الميكروبيةة  التةةى تلةةت دي فةةى التغذيةة  

وإنتةةةةال الك ةةةةوةي واألامةةةةاي العضةةةةوي  والمضةةةةاناي ال يويةةةة  . كمصةةةةدر للاةةةةروتي 
يةة , وال يتا ي ةاي واإلنزيمةةاي وغيرهةةا, وهةةى تلةةت دي فةةى الصةة اعاي الكيماويةة  والدواة

 . و ااةي تطايةي   خرى  تعدن 
 :ويعتمد ناات الص اعاي الت ميري  على  
اختيةةةةار سةةةةالل   يكروبيةةةة   اي ك ةةةةاو  عاليةةةة  فةةةةى اإلنتةةةةال و ةةةةدر  علةةةةى ت مةةةة   – 1

 . ظروف التص يم  م ثااي فى ص اتها ويشترط  ة تكوت ضار   و  رضي 
وسةةهل  الت ةةزي  وة  ةةان  خةةاي  تةةوفر  ورخيصةة  وغ يةة  فةةى ع اصةةرها الغذاةيةة   – 2

عدانها للتص يم, و     ملتها الم ل اي ال ااتية  والمةوةس إلت تال  عا الي  عةد  
 . والشرش و  ةوا الذر  والهيدروكاربوناي

 أمثلة لبعض الصناعات التخميرية 
 إنتاج كحول اإليثانول 

ــــــة المســــــتخدمة    Saccharomycesخميةةةةةةر   :الســــــاللة الميكروبي

cerevisiae  (12)المةةةةةوةس بعةةةةةد ضةةةةةاا تركيةةةةةز اللةةةةةكر : ال ةةةةةاي  المةةةةان% ,pH 
 ., وإضاف    الت األ ونيوي وال وس اي(405)

سةةةاع ,  45ي, لمةةةد  27º-21الت مةةةر ت ةةةت ظةةةروف ةهواةيةةة , علةةةى نرجةةة  اةةةرار  
 .فيت ول اللكر الى ك ول اإليمانول, الذى يلت ل  بالتةطير والتركيز

 إنتـاج الخـل 
  Acetobacter curvumبكتريا  :دمة الساللة الميكروبية المستخ 
  لةةةول ك ةةةولى  مةةة  ال ةةةاتج  ةةة  الت مةةةر اللةةةا ق ويضةةةاا  :المـــادة الخـــام  

خة  سةا ق, وتضةاا % 1ويضاف اليذ الع اصةر الغذاةية  المكملة , %( 12)تركيزه 
 . بةي  العوا  



 يةاي فةى  3ي, لمةد  31º-27يتم الت مر ت ت ظروف هواةية , علةى اةرار   
. ساع  فى االة  الطريةة  المغمةور  31طرية  اللط ي  لإلنتال,  و اال  است داي ال

ويعاةةةأ ( اةةةا ا خليةةة % 6)ثةةةم يةةةتم ترويةةةق وترلةةةيا ال ةةة  ال ةةةاتج, وضةةةاا تركيةةةزه 
 .ويالتر

 إنتاج حامض الستريك 
 .Aspergillus nigerفطر :  الساللة الميكروبية المستخدمة 
pH (2 ), %(15-12)المةوةس بعةد ضةاا تركيةز اللةكر  :المادة الخـام  

وإضةةةةاف  المكمةةةةالي الغذاةيةةةة  األخةةةةرى,  ةةةةم  راعةةةةا  الةةةةت ل   ةةةة  بعةةةةا الع اصةةةةر 
الموجةةةةةون  فةةةةةى المةةةةةوةس  اي األثةةةةةر الضةةةةةار علةةةةةى تكةةةةةوي  اللةةةةةتري   مةةةةة  ال ديةةةةةد 

ي, لمةةد  25º-26يةةتم الت مةةر ت ةةت ظةةروف هواةيةة  علةةى اةةرار  . والم ا يةةز والزنةة 
 .لكالليوي ثم اا ا كاريتي يلت ل  اا ا اللتري  بإضاف   كليد ا.  ياي 11

 إنتاج خميرة الخباز 
 Saccharomyces cerevisiaeخمير   :الساللة الميكروبية  
ــــــام   ــــــادة الخ   pH%( 105-105)المةةةةةةوةس يضةةةةةةاا تركيةةةةةةز اللةةةةةةكر  :الم
 . وتضاف المكمالي الغذاةي  وتضاا بةي  العوا  ( 305-4)
. سةةةةاع  45-24ي, لمةةةةد  26º-25الت مةةةةر ت ةةةةت ظةةةةروف هواةيةةةة , علةةةةى  

يمكةةة  اةنتةةةال بطريةةةة  الدفعةةة  الوااةةةد   و طريةةةة  المزرعةةة  الملةةةتمر , وبعةةةد الت مةةةر 
خميةةةةر  )تضةةةغا وتعاةةةأ  تت صةةة  خاليةةةا ال ميةةةر , بةةةةالطرن المركةةةزى وتغلةةة , وإ ةةةةا  

 (.خمير  نشط  جاف )وت  ظ بالتاريد,  و تا ف ت ت ت ريغ وتعاأ (  ضغوط 
 إنتاج البروتين الميكروبى 

فةةى االةة   Saccharomyces cerevisiaeخميةةر  : روبيةة  اللةةالل  الميك 
فةى االة  اسةت داي   ل ةاي صة اع   Candida utilisاست داي الموةس  و خمير  

 . الورق كمان  خاي
يتم ضاا تركيز اللكر وبةي  العوا    م  إنتال خمير  ال اةا  تما ةاك ولكة   

لةتلهةةا اتةةى يمكةةة   بعةةد اسةةت الص خاليةةا ال ميةةر  تا ةةف علةةى اةةرار  عاليةة  نلةةاياً 
 . است دا ها كغذاو

وللاةةةةروتي  الميكروبةةةةى  زايةةةةا كميةةةةر  ولكةةةة  لةةةةذ بعةةةةا العيةةةةوب  مةةةة  نةةةةة   
األامةاي األ ي يةة  الكاريتيةة  وإاتواةةذ نلةةا  عاليةة   ة  األامةةاي ال وويةة  وصةةعوب  

 .هضم جدر خاليا ال مير , ولك  يمك  تالفى هذه العيوب و عالاتها
 



 أسئلة
 راي الميكروبي   و الص اعاي الت ميري  ؟  ا هو المةصون بالت م -1

يعتمةةةد ناةةةات الصةةة اعاي الت ميريةةة  علةةةى عةةةا لي  رةيلةةةيي  همةةةا اللةةةالل   -2
 .نا ش  ل  . الميكروبي  والمان  ال اي الملت د   

 : لرت خطواي إنتال  ا يأتى  -3

ك ةةول اإليمةةانول , اةةا ا اللةةتري  , ال ةة   وضةة ًا اللةةالل  الميكروبيةة  
 .لت د   والالروف المملى لإلنتال والمان  ال اي الم

نا ش إنتال خمير  ال اا  ,  شيرًا للمواصة اي الواجةب توافرهةا فةى اللةالل   -4
 .الميكروبي  والمان  ال اي , وطرق اإلنتال واةست الص 

 ةةا هةةو المةصةةون بةةالاروتي  الميكروبةةى ؟ و ةةا هةةى  ميةةزاي وعيةةوب إنتةةال  -5
 الاروتي  باست داي الميكروباي ؟

  



 الباب التاسع
 الجــــزء العمـــلي

 الدروس العملية فى أساسيات الميكروبيولوجيا: أوالا 
  Sterilizationالتعقيــم 

الغةةةري  ةةة  التعةةةةيم هةةةو اإلبةةةان  الكا لةةة  لاميةةةم الكاة ةةةاي ال يةةة  الموجةةةون   
 .باألنواي  و الموان  و الايئاي الغذاةي  الاارى استعمالها

 : تعدن    ها ويتم التعةيم باستعمال طرق 
  Sterilization by Heatالتعقيم بالحرارة 

,  و ال ةرار  المصة وب  Dry heatال ةرار  الاافة  : ويةتم بإاةدى طةريةتي   
, ويالاةةظ  ت التعةةيم بةةال رار  الاافة  ي تةال الةةى  ةد   طةةول Moist heat رطوبة  

 .ونرج  ارار   على    التعةيم بال رار  الرطا 
 ارة الجافة وتشمل التعقيم بالحر  –أ  
 Flameاستعمال اللهب المباشر ( 1     
ويلةةت دي فةةى  لةة  لهةةب   ةةزت لتعةةةيم األنواي التةةى تت مةة  التعةةري للهةةب,  

 مةة  إ ةةر التلةةةيا والشةةراةا الزجاجيةة  و غطيتهةةا و فةةواه  نا يةةب المةةزارا, و لةة   تمريةةر 
اوت بغملةها فةى وتعةةم المشةارط والهةاوت ويةد  الهة. هذه الموان فى اللهب عةد   ةراي

 . الك ول ثم يشع  الك ول  تعريضذ لل ار, وتكرر العملي  عد   راي
 Hot-airالهواء الساخن ( 7     
 Hot airويلةت دي فةى  لة  جهةا  خةاص يلةمى المعةةم بةالهواو اللةاخ   

sterilizer  وتلتعم  هذه الطرية   ساسًا لتعةيم األنواي واألوانى الزجاجي  الاافة ,
يمها فى اللهب الماالر,  م   طاةاق  تةرى و جاجةاي العي ة  والماصةاي وةيمك  تعة

وع د تعةيم هذه األنواي فأت الماصاي و طااق الاترى توضم فةى . والدوارق وخالفذ
علةةب  عدنيةة  خاصةة  تلةةمى علةةب التعةةةيم, ثةةم توضةةم هةةذه العلةةب ناخةة  المعةةةم, ثةةم 

والةدوارق فتوضةم بعةد سةدها ت  ظ  غلة  بعد تعةيمها ل ي  استعمالها,   ا األنا يب 
ونرجة  . بلداناي  ط ي  فى  سات     اللل , وتغطى بالورق الكرافةت  اة  تعةيمهةا

ي لمةةد  نصةةف 151ºال ةةرار  الملةةتعمل  فةةى تعةةةيم هةةذه األنواي  هةةذه الطريةةة  هةةى 
سةةاع  و لةة  ع ةةد تعةةةيم األنواي الزجاجيةة  غيةةر المغطةةاه بلةةداناي  ط يةة  كأطاةةاق 

لمغطاه بلداناي  ط ي  كالماصاي واألنا يةب والةدوارق ال ارغة ,  ترى,   ا األنواي ا
 .ي لمد  ساع  اتى ة يتكرب  الةط   و ي ترق 161ºفأت الدرج  التى تلت دي هى 



والمعةةةةم بةةةالهواو اللةةةاخ  عاةةةار  عةةة  فةةةرت كهربةةةاةى بةةةذ  رفةةةف, ولةةةذ  ةةة الم  
 .ترلضاا نرج  ال رار   وتو اتيكياك كما يوجد بذ تر و ( تر وستاي)خاص 

 ( أى باستخدام البخار)التعقيم بالحرارة المصحوبة برطوبة ( ب 
 :ويكوت  ل  بإادى الطرق اآلتي   

  م100ºالتعقيم بالبخار بدون ضغط أى على درجة ( 1            
 Steamوتلةةةمى هةةةذه الطريةةةة   يضةةةًا بطريةةةة  التعةةةةيم بالا ةةةار الم لةةةاب  

sterilization  بالا ةةةةةةةةةار  و بطريةةةةةةةةةة  التعةةةةةةةةةةيم المتةطةةةةةةةةةمIntermittent 

sterilization  والاها  الملتعم  يلمى جها   رنولدArnold . 
وتلتعم  هذه الطريةة  فةى تعةةيم الايئةاي التةى تتغيةر خواصةها الطايعية   و  

ي,  مةةة   يئةةة  اللةةةكرياي 111ºالكيماويةةة  إ ا  ةةةا  تعرضةةةت لدرجةةة  اةةةرار   علةةةى  ةةة  
ن ية  يو يًا لمد  ثالثة   يةاي  21 ار لمد  وبيئ  اللا  وبيئ  الايالتي ,  تعريضها للا

 . ساع   ي  ك   ر  و خرى  24 تعا ا   م ترك  د   ةدارها 
  Steam under pressureالتعقيم بالبخار تحت ضغط ( 7     
 و  Autoclaveالاهةةةا  الملةةةتعم  فةةةى هةةةذه الطريةةةة  يلةةةمى األوتةةةوكالف  

 ال  و سرا وساة   التعةةيم,  وتعتار هذه الطرية     –المعةم بالا ار المضغوط 
ي,  مةا 111ºألت رفم الضغا ناخ  الاها  يؤنى الى رفم نرج  ال رار   على  ة  

 .يله   ت  الاراثيم الاكتيري  التى تت م  نرجاي ال رار  العالي 
ويلةتعم  األوتةةوكالف  ساسةةًا لتعةةةيم الايئةاي الاكتيريةة  التةةى تت مةة  نرجةةاي  

الايئةةةاي  اي اللةةةكرياي األاانيةةة  وآجةةةار الالوكةةةو  ال ةةةرار  المرت عةةة ,  مةةة  بعةةةا 
 . وغيرها …واآلجار المغذى 

عاةةةار  عةةة  إنةةةاو  عةةةدنى سةةةمي  يت مةةة   Autoclaveوجهةةةا  األوتةةةوكالف  
الضغا, ولذ غطةاو سةمي  يماةت بةذ  شةاب  لولاية   ركةب عليهةا صة اور و ةانو تر 

يضاا ع دها ا وصماي     وتر و تر, ويوجد فى  اا الاها  عال   غلةياس الض
 لةةتوى المةةاو  اةة  اةسةةتعمال, كمةةا  ت  داخلةةذ  رفةةف   اسةةا  يوضةةم عليهةةا األنواي 

 نالةةر لةةك  )المةةران تعةيمهةةا ويلةة   المةةاو بالاهةةا   ةة   سةة   بالغةةا   و بالكهربةةاو 
25.) 

ولتشةةةةغي  الاهةةةةا  يوضةةةةم المةةةةاو بةةةةةاا الاهةةةةا  اتةةةةى العال ةةةة , ثةةةةم توضةةةةم  
, ثةةم ية ةة  الغطةةاو بإاكةةاي ويلةة  , علةةى األنواي المةةران تعةيمهةةا علةةى اا ةة  خةةاص

 ت يتةةرك الصةة اور   تواةةًا ل ةةرول كةة  الهةةواو, وع ةةد خةةرول الا ةةار باسةةتمرار ية ةة  
الص اور, وع دةذ فإت الضغا ناخ  الاها  يرت م اتى يص  الى الدرج  المطلوب  
ويعةةرف  لةةة  بةةةراو  المةةةانو تر وبةةذل  تكةةةوت نرجةة  ال ةةةرار   ةةد وصةةةلت الةةى الدرجةةة  

وبعةدها يط ةئ  , وع د  ل  يترك الاهةا  علةى هةذا الضةغا للمةد  المطلوبة  المطلوب



 ى الضةةةةغا الاةةةةوى )فيةةةة   ا الضةةةةغا تةةةةدرياياك اتةةةةى يصةةة  الةةةةى الصةةةة ر اللهةةةب 
, وي ةةةتا بعةةةد  لةةة  الصةةة اور ويكشةةةف الغطةةةاو وتلةةةت رل األنواي المعةمةةة , (العةةةانى

 .وت  ظ ل ي  اةستعمال
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 للتعقيم بالبخار تحت ضغط –جهاز األوتوكالف (: 75)شكل 
 

 :وعند التعقيم باستعمال األوتوكالف يراعى اآلتى
 . ت تكوت كمي  الماو الموجون  بالا ار كافي  – 1
 التأكد    خرول جميم الهواو الموجون  داخ  الاها   ا      الص اور,  – 2
 .الوصول الى الضغا المطلوب والمد  المطلوب  – 3
 و الغطاو إة بعد  ت ي   ا ضةغا الاهةا  الةى الضةغا عدي فتا الص اور  – 4

 . الاوى العانى
  Sterilization by Filtrationالتعقيم بالترشيح 

كميةةةةةةةر  ةةةةةةة  المةةةةةةةوان  مةةةةةةة  بعةةةةةةةا اللةةةةةةةكرياي وسةةةةةةةيروي الةةةةةةةدي واألنزيمةةةةةةةاي  
والتوكلةي اي, تت لةة  بةال رار  الملةةتعمل  فةةى التعةةيم, ولتعةةةيم هةذه المةةوان, إ ا كانةةت 

ناك فى   لول, يلتعم  الترليا إل ال  الميكروباي   هةا, ب اةز ثةةوب سواة   و  وا
المرلةا للميكروبةةاي,  و بإن صةةاص المرلةةا لتلةة  الميكروبةةاي إلخةةتالف الشةة  اي 

 . الكهرباةي   ي هما
لمرلةة اي  نةةواا  تعةةدن  الةةب نةةةوا المةةان  المصةة ع    هةةا, والمرلةةة اي لو  

 إلةةى عةةد   يكرو تةةراي, وعةةان   ةةا اي ثةةةوب يتةةراوت  طرهةةا  ةة    ةة   ةة   يكرو تةةر 
و ة  المرلة اي الملةتعمل  , يل ب اللاة  خالل المرلا بملةاعد   ضة   ت ريةغ 

 حنفية

 صمام األمن

 وعاء داخلي

 وعاء خارجي

 ماء

 لهب أنبوبة الغاز

 مشبك لولبي

 حامل الغطاء

 مانومتر



, و رلة اي (  راص  ة  األسالةتوس المضةغوط) Seitzفى التعةيم  رلا سايتس 
المصةةة ع   ةةة  الزجةةةال الملةةةا ى, و رلةةةا  Sintered glassالزجةةةال المصةةة  ر 

وا    ال زف غير المصةةول, والمرلة اي وهو  ص  Chamberlandتشا ارةند 
وهةةى تعتاةةر  ةة  المرلةة اي الملةةتعمل  بكمةةر  فةةى  Membrane filtersالغشةةاةي  

الةةةةت ل   ةةةة   غشةةةةي  الترلةةةةيا بعةةةةد  يةةةة  عمةةةةال التعةةةةةيم, للةةةةهول  اإلسةةةةتعمال وإ كان
اةسةةةةةةت داي بلةةةةةةهول , و كمةةةةةةر  نواعةةةةةةذ اسةةةةةةتعماةك, المرلةةةةةة اي المعروفةةةةةة  بةةةةةةالمللياور 

Millipore filters .  والمرلةة اي الغشةةاةي  عاةةار  عةة  اسةةتراي سةةليلو   و  غشةةي
 يكرو تر وهةى تك ةى  1045   الاالستي , ثةوبها  اي اام صغير, عان  اوالى 

ل اةةز الاكتريةةا, و  هةةا  نةةواا  اي ثةةةوب  صةةغر تزيةة  بك ةةاو  ال يروسةةاي والازيئةةاي 
اةت فةى نورق وعان   اتوضم األغشي  ع ةد اإلسةتعمال فةى جهةا  خةاص يم. الد ية 

 .(26انالر لك  )   روطى  جاجى, يوص  بمض   ت ريغ
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 طريقة استعمال المرشح الغشائي(: 71)شكل 
 

   Nutritive Mediaالبيئات الغذائية 
الايئ  الغذاةي  عاار  عة  وسةا سةاةالك  و صةلااك  ةزون باةاتياجةاي الغذاةية ,        

كمةار األنلةا , والايئةاي الغذاةية   تعةدن  األنةواا يلت دي لت مي  الكاة اي الد ية , وإل
بلةةاب إخةةتالف الكاة ةةاي فةةى إاتياجاتهةةا الغذاةيةة , وإخةةتالف الغةةري الةةذى تلةةتعم  

 .    جلذ الايئ 
وعمو اك, فإت جميم الايئاي تتكوت    ع اصر كارى  م   صانر الكربوت  

  المةةةاي وال يتةةةروجي , وع اصةةةر صةةةغرى  مةةة  ال  ةةةاس وال ديةةةد و ةةةد يضةةةاف لهةةةا 
لل موضةةةةةةة  والةلويةةةةةةة , وبعةةةةةةةا الملت لصةةةةةةةاي العضةةةةةةةوي   مةةةةةةة    المةةةةةةةاي ال مةةةةةةةو 
وال يتا ي ةةاي, و لةة  باإلضةةاف  الةةى المةةاو,  ةةم تةةوفير الضةةغا األسةةمو ى الم اسةةب, 

كمةةةةةةةا ياةةةةةةب ضةةةةةةةاا الايئةةةةةةة  الغذاةيةةةةةةة  للةةةةةةةر م . اةاتياجةةةةةةاي اةكلةةةةةةةاي ي  المطلوبةةةةةةة 



 اةة  تعةةةيم الايئةة , وإت الم اسةةب ل مةةو الكةةاة , ويةةتم  لةة  عةةان   pH))اةيةةدروجي ى 
 .كات فى بعا ال اةي يارى ضاا الر م اإليدروجي ى عةب التعةيم

و د تكوت الايئ  طايعي  غير   دن  التركيب, بمع ى  ت  كوناتهةا وكميةاي  
تلةةة  المكونةةةاي غيةةةر  عروفةةة  بالضةةةاا,  مةةة   يئةةة  ال لةةةيج ال ةةةى وبيئةةة  الةةةدي وبيئةةة  

ئ  ص اعي   اهز   عمليًا, وهى  ةذل   يئة  و د تكوت الاي.  لت ل  الترب  الزراعي 
 .  دن  التركيب  عروف  كوناتها والتركيزاي الداخل  فى تركياها

وباإلضاف  إلى  ل , فه ةاك  يئةاي سةاةل   مة   يئة  المةرق المغةذى, و خةرى  
صلا   م   يئة  اآلجةار المغةذى, والايئة  الصةلا  هةى التةى توجةد ب الة  صةلا  علةى 

وهى عاار  ع   يئ  ساةل   ضيف لها  وان  صلا   م  اآلجار  نرج  ارار  الغرف ,
 .ج  لت مي  الاكتريا اةوتوتروفي ا و الايالتي  لت مي  الاكتريا الهتروتروفي   و اللليك

 تحضير البيئــة
 : تتل   خطواي ت ضير الايئ  الغذاةي  فيما يلى  
 . و ت المكوناي المطلوب  ووضعها فى الوعاو الم اسب - 1
إ ابةةةة  المكونةةةةاي بإضةةةةاف  كميةةةة  المةةةةاو المطلوبةةةة  للايئةةةة , و ةةةةد ي تةةةةال األ ةةةةر  - 2

 . للتل ي  فى بعا ال اةي, كما فى اال  وجون آجار بالايئ 
 NaOHو  لةةول  pH meterضةةاا الةةر م اإليةةدروجي ى باسةةت داي جهةةا  الةةة - 3

 (. الب ظروف الايئ )ا  HCl 101ا,  و   لول  101
 . ساخ  بأستعمال  ط   رطب بالماو اللاخ  ترليا الم لول وهو- 4
الةةخ, …تعائةة  الايئةة  فةةى العاةةواي الم اسةةا ,  ةة   نا يةةب  و  جاجةةاي  و نوارق - 5

 . والتغطي  بلداناي  ط ي 
التعةةةيم بالطريةةة  الم اسةةا  لتركيةةب الايئةة , ثةةةم ال  ةةظ فةةى  كةةات   اسةةب ل ةةةي   -6

 . اةستعمال
 أمثلة لبيئات شائعة االستعمال 

 Nutrient brothئة المرق المغذى بي -1
 يئةةة  سةةةاةل  كميةةةر  اةسةةةتعمال وتصةةةلا لت ميةةة  كميةةةر  ةةة   نةةةواا الاكتريةةةا الهواةيةةة  
خليطةة  التغذيةة , كمةةا  نهةةا تعتاةةر  يئةة  األسةةاس فةةى ت ضةةير كميةةر  ةة  الايئةةاي 

 .األخرى 
 . جم  اتوت فى لتر  او 3جم  لت ل  ل م,  3تتركب الايئ     

  Nutrient agar بيئة اآلجار المغذى -7



 يئ  صلا  كمير  اإلستعمال وتعطى  اا يم   عزل , وهى عاةار  عة   يئة   ةرق 
 .لتر/جم 21-15بمعدل  غذى  ضاف لها آجار 

  Potato agarبيئة آجار البطاطس  -1
جةم بطةاطس  ةشةور  211 يئ  صلا  تصلا لت مي  ال طرياي وهى تتركب  ة  

 . لتر  او –جم آجار  15 –
  Potato dextrose agarار البطاطس والجلوكوز بيئة آج -1

 .جم جلوكو  لك  لتر  يئ  15ت ضر كالايئ  اللابة   م إضاف  
  Malt extract agarبيئة آجار خالصة المولت  -5

 لتر  او  –جم آجار  15 –جم خالص  المولت  31وتتركب    
  Microscopeالمجهـر 

ك  األسس العا   لعملهةا وااةد , توجد عمو ًا  نواا   تل      المااهر ول
فهةةةى نالةةةاي بصةةةرى ضةةةوةى للتكايةةةر, وي تلةةةف الماهةةةر اإللكترونةةةى عةةة  الماهةةةر 

 . الضوةى ايث يعتمد على اإللعاا اإلليكترونى  دةك    اإللعاا الضوةى
  Compound Microscopeالمجهر المركب 

ن صةة  علةةى التكايةةر بةةالماهر المركةةب  ةة  خةةالل نالةةا ي   ةة  العدسةةاي 
, العدسةةةةاي الشةةةةيئي  وهةةةةى الةرياةةةة   ةةةة  العي ةةةة  (27الةةةةر تركيةةةةب الماهةةةةر بشةةةةك   ن)

الم  وص , وهى تكار المرةى وتكوت لذ صور  اةيةي   عكوس , والعدسةاي العي ية  
الةرياة   ة  العةي , وهةةى تكاةر الصةور  ال ةيةية  ال اتاةة   ة  العدسة  الشةيئي  لتتكةةوت 

= على  ل  فإت التكاير الكلى للماهر الصور  التةديري  ال هاةي  التى ترى بالعي , و 
وتعتمةةد الةةةدر  .  ةةو  تكايةةر العي يةة  الملةةت د    عهةةا×  ةةو  تكايةةر الشةةيئي  الملةةتعمل  

التوضةةي ي  للماهةةر الضةةوةى علةةى طةةول  وجةة  األلةةع  الضةةوةي  الملةةتعمل , لةةذل  
فةةةإت   صةةةى  ةةةدر  توضةةةي ي  لةةةذ تصةةةاا   ةةةدن  بأ صةةةر طةةةول  ةةةوجى  ةةة  األلةةةع  

 .الضوةي 
 ن الماهةةةةةةر  ةةةةةةمالل لةةةةةةيئياي  اي  بعةةةةةةان  ؤريةةةةةة    تل ةةةةةة , الصةةةةةةغرى ويةةةةةةزو  
, وكلمةةا  صةةر الاعةةد ( ةةم 105), العدسةة  الزيتيةة , ( ةةم 4)والكاةةرى الاافةة  (  ةةم 16)

و و  التكايةر  ,الاؤرى للشيئي ,  صري  لاف  التشغي  التى تةم  ي  المرةى والشيئي 
المةذكور  سةابةاك,  ةم عي يةة   ال هاةية  ال اتاة  عة  اسةت داي العدسةاي الشةةيئي , الةمالل

وع ةةةد اسةةةتعمال . علةةةى الترتيةةةب 951, 441, 111, تكةةةوت 11×  ةةةو  تكايةةةر  اي 
العدسةةة  الزيتيةةة  فةةةى ال  ةةة , فإنةةةذ يوضةةةم  ي هةةةا وبةةةي  الشةةةري   نةطةةة   يةةةت سةةةيدر 

وي ضة   يةت اللةيدر عة  غيةره, ألت لةذ  عا ة  إنكلةار يماثة   عا ة  . لتغمس فيةذ



  علةةى  يةةان  كميةة  اإلضةةاو  الداخليةة  للعدسةة  الزيتيةة  إنكلةةار الزجةةال, لةةذا فإنةةذ يعمةة
 .وليس تكاير الصور 
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  Electron Microscopeالمجهر اإللكترونى 
يعتمةةةةةةد الماهةةةةةةر اإللكترونةةةةةةى فةةةةةةى ال  ةةةةةة  علةةةةةةى اسةةةةةةت داي لةةةةةةعاا  ةةةةةة   

دةك  ةةة  الضةةةوو المرةةةةى, لةةةذل  فةةةإت  درتةةةذ التوضةةةي ي   كاةةةر  ئةةةاي اإللكترونةةةاي  ةةة
المةةةراي  ةةة  الماهةةةر الضةةةوةى, ولةةةذل  فهةةةو يلةةةتعم  فةةةى ف ةةة  األجلةةةاي الد يةةةة  

 . كال يروساي, والتركيااي الداخلي  لل اليا الميكروبي 
وفى الماهةر اإللكترونةى يمةر اةلةعاا اإللكترونةى ت ةت ت ريةغ تةاي, خةالل  

ةي المغ اطيلي  التى توجذ اةلكتروناي بطرية  تماث  عم  نالةاي سللل     الماا
, ولةةذل  فةةإت اإللكترونةةاي التةةى ت  ةةذ  و (25لةةك  )العدسةةاي فةةى الماهةةر الضةةوةى 

تةة عكس,  ةة  الشةةىو الم  ةةوص توجةةذ لتكةةوي  صةةور   كاةةر  يمكةة  تصةةويرها علةةى 
لواةةةةاي الاسةةةة ,  و  شةةةةاهدتها علةةةةى لالةةةة  عةةةةري   لةةةة ر  تلةةةةما  رؤيةةةة  صةةةةور  

 . وي تال إعدان العي   لل    إلى طرق خاص .  ع ة
  

مسار اإلليكترونات بالمجهر اإلليكتروني(: 78)شكل   



 : يوجد نوعات رةيليات    الماهر اإللكترونى
  Transmission electron microscopeالمجهر اإللكترونى النافذ  – 1
وفيذ تتعري العي   كلها لإللعاا اإللكترونى الذى ي  ذ  و يمر  ة  العي ة   

العةةةري, ويةةةأتى التاةةةاي  فةةةى الصةةةور   ةةة  الم  وصةةة , ليكةةةوت صةةةور  علةةةى لالةةة  
اإلختالفاي فى الكماف  اإللكتروني  لم توياي العي  ,  و    كمي  اإللكتروناي التى 

ويتطلب ال     هذا الماهر عم   طاعاي ن ية   ة  . تلتطيم المرور    العي  
 .العي  

  Scanning electron microscopeالمجهر اإللكترونى الماسح  – 7
يتعةةةري سةةةطا العي ةةة  الم  وصةةة  المغطةةةى ب ةةةيلم ر يةةةق  ةةة  الةةةذهب وفيةةةذ  

ال ةةةال , لكميةةةاي  ليلةةة   ةةة  اإللةةةعاا اإللكترونةةةى, الةةةذى يملةةةا سةةةطا العي ةةة  ثةةةم 
يةة عكس  ةة  علةةى سةةطواها,  مةةا يلةةما بأخةةذ صةةور  علةةى لالةة  العةةري توضةةا 

 .ت اصي  سطا العي   الاارى ف صها
 صبغ الكائنات الدقيقة وفحصها

Staining and Examination of Microorganisms 
يمكة  إجةراو ال  ة  المورفولةوجى ل اليةا الاكتيريةا بطةريةتي   :صبغ البكتريا ( أ ) 

: 
 . ف   ال اليا ال ي  نوت صاغها, كما ي دل فى ف   ارك  الاكتريا – 1
 .ف   ال اليا الميت  المصاوغ  بالصاغاي – 2
رؤيتهةةا  وضةةوت, لةةذل  فةةإت  والاكتريةةا ال يةة  عديمةة  اللةةوت تةرياةةاك, ويصةةعب 

صةةةةاغ الاكتيريةةةةا تاعلهةةةةا واضةةةة   ع ةةةةد رؤيتهةةةةا ت ةةةةت الماهةةةةر و ميةةةةز  عةةةة  الوسةةةةا 
 .الموجون  فيذ

  Simple Stainsالصبغات البسيطة 
يمك   واسط  الصاغاي الاليط  التعرف علةى الشةك  المورفولةوجى ونالةاي  

ضير غشاو تامم الميكروب  ت ضير غشاو ثم صاغذ وسوف نعطى ه ا  ماةك لت 
وصةةاغذ بصةةاغ  الصةة راني   ةة  خةةالل ال طةةواي  Bacillus subtilis ةة  بكتريةةا 

 : التالي  
ت الف لري    جاجي  جيدًا إل ال   ى آثار نه ي  عليها ثم تعري للهب  ليالك  – 1

 .ثالل  راي للتعةيم الازةى وإل ال   ى آثار نه ي   ا الت عالة   ها
اةا علةةى  ت يكةةوت اللةةطا اللةةا ق تعريضةةذ توضةةم الشةةري   علةةى اا ةة  الشةةر  – 2

 . للهب الى  على



تعةم إ ر  التلةيا  اي العةةد  و لة   وضةم اللةل  فةى اللهةب ر سةيًا اتةى نرجة   – 3
اةامرار لةت  الميكروباي التى  د تكوت عالة  على سط ها, ثم توضم نةط  

 . او فوق الشري    واسط  عةد  اإل ر  اللا ق تعةيمها
 ةةر  ثانيةة  ثةةم تملةة   ناوبةة  المزرعةة  باليةةد اليلةةرى, وبواسةةط  خ صةةر تعةةةم اإل-  4

وراا  اليد اليم ى ترفم اللدان  الةط ي , وتعري فوه  األناوبة  الةى اللهةب ثةم 
 واسةةةط  اإل ةةةر  ( سةةاع  45 زرعةة  عمرهةةةا )يؤخةةذ جةةةزو  ةة  ال مةةةو الميكروبةةةى 

 .  اللا ق تعةيمها
دان  الةط يةة   كانهةةا وتوضةةم المزرعةة  تعةةةم فوهةة  األناوبةة  ثانيةة  ثةةم توضةةم اللةة – 5

 . فى اا   األنا يب فى وضعها األصلى
  زل  اعلق باإل ر     الميكروب فى نةطة  المةاو الموضةوع  علةى الشةري  ,  – 6

 . ثم  نشر المعلق على  لاا    اسا  ب يث تلما بالهور الغشاو ر يةاك 
إلامةةرار  اةة  وضةةعها فةةى تعةةةم إ ةةر  التلةةةيا ثانيةة   تعريضةةها للهةةب الةةى نرجةة  ا – 7

 .اا   اإل ر
سةةةةم,  21-15يا ةةةف الغشةةةةاو  تعةةةةريا الشةةةري   الةةةةى  علةةةةى اللهةةةب ب ةةةةوالى  – 5

 . ب يث ة يغلى الغشاو الموجون على الشري  
 ةةةةراي  ةةة  ناايةةةة  سةةةةط ها  6-5يماةةةت الغشةةةةاو  تمريةةةر الشةةةةري   فةةةةى اللهةةةب  – 9

غشةةاو  ث ةةاو , و لةة  بغةةري عةةدي  وال ال(الغشةةاو فةةى اللةةطا العلةةوى )اللةة لى 
 .عملي  الصاغ

توضةةةةم الشةةةةري   علةةةةى اا ةةةة  الشةةةةراةا ثةةةةم يوضةةةةم عليهةةةةا  ليةةةة   ةةةة  صةةةةاغ   -11
, ب يث تغطةى كة  الغشةاو ولةيس كة  الشةري  , وتتةرك Safraninالص راني  

 . لمد  نصف ن ية 
 . تغل  الصاغ     الغشاو و ل   تعريضها الى تيار  او خ يف -11
 . ال شاف ثم على اللهب يا ف الغشاو فى  طع  ورق    – 12
باةسةةةتعان  و  ى باسةةةتعمال العدسةةة  الشةةةيئي  الصةةةغر بةةةالماهر يضةةةاا الضةةةوو  - 13

بةةةالمرآه والمكمةةةف, اتةةةى يشةةةاهد الماةةةال الميكروسةةةكوبى  ضةةةاو إضةةةاو  عاليةةة  
 . و تاانل 

توضم نةط   يت سيدر على الغشاو, ثم ت رك الةطع  األن ية  اتةى تصةاا  – 14
اد  م  ناوب  الماهر, ثم يدار الضابا الكاير اتةى العدس  الزيتي  فى خا وا

تغمةةس العدسةة  الزيتيةة  فةةى نةطةة  الزيةةت  اةة   ت تال ةةس الشةةري    االةةر ,  ةةم 
 .اةاتراس الشديد اتى ةت كلر الشري  



 واسةةط  الضةةابا الصةةغير ترفةةم  ناوبةة  الميكروسةةكوب الةةى  علةةى اتةةى يةةرى  - 15
 .  الغشاو

  Differential Stainingالصبغات المركبة  - 7 
تلةةتعم  فةةى هةةذه الطةةرق  كمةةر  ةة  صةةاغ  وااةةد , ويعةةرف هةةذا ال ةةوا  ةة    

, ايةث  نةذ علةى  سةاس Differential stainingالصةاغ  يضةًا بالصةاغ الت ريةةى 
 . ل  يمك  تةليم الاكتيريا إلى  اا يم   تل   تاعاك لت اعلها  م الصاغ 

اغ المركةةةب  و  ةةة   هةةةم طةةةرق الصةةة Gram stainوتعتاةةةر صةةةاغ  جةةةراي  
وكةةات  ول  ةة  إسةةتعملها كريلةةتيات . ولوجيةة يالت ريةةةى المتاعةة  فةةى الدراسةةاي الاكتير 

, لةذل  فهةى تعةرف بأسةمذ, وع ةد إتاةاا هةذه 1554عةاي  Christian Gramجةراي 
الكريلةةتال الا  لةةاى )الطريةةة  ناةةد  ت بعةةا الاكتيريةةاي تصةةاغ بالصةةاغ  الةاعديةة  

Crystal Violet ),درج  ة يمك   عها إ ال  الصاغ     ال اليا  فى وجون اليون 
فةى اةي  ( وهى تعرف بالاكتريا الموجا  لاةراي)اإليمانول ع  طريق الغلي  بك ول 

 ت الةةاعا اآلخةةر  ةة  خاليةةا الاكتريةةا يمكةة  إ الةة  الصةةاغ    هةةا بلةةهول  باسةةتعمال 
المانيةة   ولتلةةهي  رؤيةة  خاليةةا الماموعةة (. وتعةةرف بالاكتريةةا اللةةالا  لاةةراي)الك ةةول 

تلةتعم  صةةاغ   خةرى  اي لةةوت  امةةر  مة  الصةة راني , والتةةى تضةاف بعةةد الغلةةي  
, ايةةةث تصةةةطاغ ال اليةةةا Counter stainبةةةالك ول وتلةةةمى بالصةةةاغ  المضةةةان  

 .اللالا  بعدها باللوت األامر
 خطوات العمـل 

يمات الغشاو كما سةاق فةى و  subtilis.B, coli.Eي ضر غشاو    ك      – 1
 .اللا قالتمري  

توضةةم الشةةراةا علةةى اا ةة  الشةةراةا, ثةةم يغمةةر كةة  غشةةاو بم لةةول الا لةةيات -  2
 .لمد  ن ية  وااد , ثم تصب الصاغ     على الغشاو ويغل  بالماو

 . غل  بالماوييغمر الغشاو بم لول اليون لمد  ن ية  ثم -  3
 لةةةف ,  ةةةم إ الةةة  الشةةةري   الةةةى األ ةةةاي والةةةى ال%95يغمةةةر الغشةةةاو بةةةالك ول  – 4

   لةةاى خ يةةف )وتكةةرر هةةذه العمليةة  اتةةى يصةةاا لةةوت الك ةةول المةةزال راةةةةاك 
 . ثم يغل  الغشاو بالماو( جداك 

 .تضاف صاغ  الص راني  الم  ف لمد  نصف ن ية  و غل  بالماو-  5
 .تا ف الشري   وت    بالعدس  الزيتي  كالمعتان-  6
  
 



 تحضير النموذج الفطرى وفحصه ( ب)
ل طر لل    الماهرى بأخذ جزو    ال مو ال طرى ال ا ى على تاهز عي   ا-  1

اآلجار الماة  فى اال  ال طرياي المتر م ,   ا فى اال  ال طريةاي المتط لة , 
فيتم  ل  بعم  كشا    ال مو ال ارجى لل طر,  و سلخ الاشر  بما عليها    

 .نمو فطرى 
فةى  يئة  الالكتوفي ةول  ي م  الت ضير فى  او و لة  للت ضةيراي المؤ تة ,  و-  2

 . للت ضيراي الملتديم , والتغطي  بغطاو الشري  
بعد ج اف وتماس   يئ  الت مي , ي    الت ضير بالةو  الصغرى ثم الكارى  – 3

 . للماهر
   Culturing of Microorganismsزراعة الكائنات الدقيقة 

 اللقاح والتلقيح  -1
تلمى ) عةم , يتم نة  عدناك    ال اليا لكى ت مو المزرع  الاكتيري  فى  يئ  

,  ةم Inoculating needleالةى الايئة   واسةط  إ ةر  التلةةيا ( Inoculumاللةةات 
 خذ اإلاتياطاي الم اسا  للم افال  على نةاو المزرعة   تعةةيم اإل ةر  الملةتعمل  فةى 

لةةات كما يراعى  ل   نا يب المةزارا ونةة  ال (29لك  )نة  الميكروباي  ا  ال ة  
 (.31 نالر الشك  )بالطرية  الص ي   
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 التنمية فى البيئة السائلة  -7
  :يالهر ال مو فى المزرع  اللاةل  بطرق   تل  , فةد يكوت على صور  
ـــر  –أ علةةةى لةةةك  سةةة اب    تل ةةة    ايةةةث يكةةةوت ال مةةةو فةةةى المزرعةةة  اللةةةاةل :تعكي

 .الكماف 
 .ايث يتكوت راسب    ال اليا بةاا  ناوب  المزرع  اللاةل  :راسب  -ب
ايث تط و تامعاي صغير     ال اليةا  :غشاء على سطح المزرعة السائلة  –ج

 .على سطا المزرع  اللاةل 
 طريقة العمـل 

 :و المعا الي اآلتي  استعم   ربع   نا يب   توي  على  يئ  المرق المغذى إلجرا
 . ترك  ناوب   دوت تلةيا,  م عدي نزا غطاةها الةط ى – 1
 نزا غطاو األناوب  الماني  و ضف إليها كمي  صغير     التةراب,  عةد الغطةاو  – 2

 . لوناوب 
بعةةد تعةةةيم إ ةةر  التلةةةيا وفوهةة  األناوبةة  المالمةة  باللهةةب, لةةةا بمزرعةة  نةيةة   ةة  -  3

Escherichia coli , وبةةةةة  س الطريةةةةةة  لةةةةةةا األناوبةةةةة  الرابعةةةةة  بميكةةةةةروب
Micrococcus luteus . 

 .سا   اتشاهده. ي31ºاض  األنا يب األربم على نرج  -  4
  Agar slope, slantالتنمية فى البيئة الصلبة  -1
عاار  ع   ناوب  إختاار ت توى علةى  Agar slope, slantاآلجار الماة   

ةةة   ث ةةاو تاريةةدها لتاميةةد اآلجةةار ايةةث تتصةةلب  يئةة  آجةةار, وضةةعت علةةى سةةطا  ا
 . كون  سط اك  اةالك    الله  تلةي ذ بإ ر  التلةيا الملتةيم ,  و  اي العةد 

 طريقة العمـل 
 صهر ثالل  نا يب آجار  غذى فى  او  غلةى, ثةم  ةرن األنا يةب علةى سةطا  – 1

 .  اة 
ميكةةةةةةةةروب لةةةةةةةةةا سةةةةةةةةطا آجةةةةةةةةار األناوبةةةةةةةة  األولةةةةةةةةى ب ,بعةةةةةةةةد تصةةةةةةةةلب اآلجةةةةةةةةار – 2

Escherichia coli اةةرك اإل ةةر   رفةةق علةةى سةةطا . باسةةت داي إ ةةر  التلةةةيا
اةةةا ر  ةةة  الضةةةغا علةةةى اإل ةةةر  اتةةةى ةتاةةةرت . اآلجةةةار  ةةة   سةةة   الةةةى  علةةةى

   س الطرية , لةا سطا  ناوبة  اآلجةار المانية  بميكةروب . اآلجار,  و تةطعذ
Micrococcus luteus , 

 .تشاهده سا   ا. ي31º اض  األنا يب المالث  على نرج -  3
  Isolation of Pure Culturesعزل الميكروبات وتنقيتها 



توجةةد الاكتريةةا فةةى الطايعةة    تلطةة   ةةم بعضةةها, ولدراسةة  خةةواص كةة  نةةوا  
يت تم عزلذ ب ال  نةي , ب يةث ةيصةاا فةى المزرعة  إة نةوا وااةد  ة  الميكروبةاي 

 :  ها وتارى عملي  العزل بعد  طرق . وهو المران نراستذ
                Pouring plate methodالعزل باألطااق المصاوب   - 1
           Streaking plate methodالعزل باألطااق الم طوط   – 2
 عزل البكتريا بطريقة األطباق المصبوبة  -1

الطريةةةةةةةة  هةةةةةةةو ت  يةةةةةةةف المزرعةةةةةةة , ب يةةةةةةةث ع ةةةةةةةد ت ميةةةةةةة    الغري    هذه
عة  بعضةها فةى  اةا يم  و  لةتعمراي   عزلة   الميكروباي فى  طااق, ت مةو بعيةد 

 .ع  بعضها ناتا  ع   يكروب وااد  ى فى  لتعمراي نةي 
 األدوات المستعملة 

 . طااق  ترى  عةم  – 2 .  نا يب آجار  غذى عميق – 1
 .Micrococcus sp., E. coli زرع    تلط  ت توى على  – 3
 .صاغ  جراي – 6   .    نا يب آجار  غذى  اة  – 5 . تر و تةر – 4

 طريقة العمـل 
سةةيا ثةةالل  نا يةةب آجةةار  غةةذى عميةةق علةةى امةةاي  ةةاةى يغلةةى, ثةةم  ةةرن الةةى  – 1

51ºي باستعمال التر و تر . 
لةا األناوب  األولى بغمس إ ر     المزرع  الم تلط  ت ت ظروف التعةيم ثم -  2

 .رل األناوب   ي  رااتى اليد لتو يم الاكتريا فيها
غملةة  إ ةةر   ةة  األناوبةة  األولةةى و نةلهمةةا الةةى األناوبةة   2إل ر  المعةمةة  خةةذ بةةا-  3

 . الماني  ت ت ظروف التعةيم, ثم رل األناوب  جيداك كما ساق
غملاي    األناوب  المانية  و نةلهةم الةى األناوبة  المالمة   3خذ باإل ر  المعةم  -  4

 . ثم رجها  يضاً 
ق  تةةرى  عةمةة   ةةم ت ريةة  الطاةةق بعةةد صةةب األنا يةةب المالثةة  فةةى ثةةالل  طاةةا-  5

الصةةةب اركةةةذ ناةريةةة  خ ي ةةة    تالمةةة , اتةةةى يتةةةو ا اآلجةةةار المغةةةذى فةةةى كةةة  
 و تركها ليامد اآلجار,  3, 2, 1 لاا  الطاق, ثم ر م األطااق باألر اي 

 . ساع  45ي لمد  37ºثم ضم األطااق فى الم ض   ةلوب  على 
ملتعمراي الم عزلة  المتااعةد  و عمة  بعد إنتهاو فتر  الت ضي ,  ختر بعا ال-  6

  هةةةا غشةةةاو و صةةةاغذ بطريةةةة  جةةةراي و ف صةةةذ, فةةةإ ا ظهةةةر  ةةة  ال  ةةة  بةةةأت 
 .الملتعمر  نةي  يلةا   ها  ناوب  آجار  اة  وت ض  لت مو

 عزل البكتريا بطريقة األطباق المخطوطة  -7



ى الغري  ة  الت طةيا هةو تةلية  عةدن الاكتريةا العةالق بةإ ر  التلةةيا, ب يةث فة
نهايةة  خطةةوط التلةةةيا تصةةاا الميكروبةةاي  تااعةةد  فةةى الطاةةق, وت مةةو وتكةةوت 

 .  لتعمراي   عزل  نةي 
  م  التدريب اللا ق    األدوات المطلوبة 

 طريقة العمـل 
ي وصةةب 51ºسةةيا  ناةةوبتى آجةةار عميةةق فةةى امةةاي  ةةاةى يغلةةى, ثةةم  ةةرن الةةى  – 1

اةق  هةدوو, اتةى يتةو ا   توياي ك   ناوب  فى طاق  ترى  عةةم  ةم إنار  الط
 .اآلجار فى ك  الطاق بانتالاي

 . ترك األطااق اتى يتامد اآلجار-  2
خةةةذ بةةةإ ر  التلةةةةيا بعةةةد تعةيمهةةةا غملةةة  إ ةةةر   ةةة  المزرعةةة  الم تلطةةة , ثةةةم  فةةةتا  – 3

الطاق بمةدار  ةا يلةما  ةدخول األ ةر , وخطةا اآلجةار ب  ة  ب طةوط  توا ية  
 . ل رص    عدي تاريا اآلجارسم,  م ا 1 ي  ك    هما  لاف  اوالى 

 .    س اإل ر   دوت تعةيمها  و  خذ غمل  جديد  خطا الطاق المانى-  4
 .ساع  45ي لمد  37ºر م األطااق وضعها فى الم ض   ةلوب  على نرج  -  5
بعد إنتهاو فتةر  الت ضةي , إف ة  األطاةاق,  ختةر  لةتعمراي   عزلة  و جةرى  – 6

ا ق لل صةةةول علةةةى  ةةةزارا نةيةةة  علةةةى اآلجةةةار عليهةةةا  اسةةةاق فةةةى التمةةةري  اللةةة
 . الماة 

 Preservation of Laboratory Culturesحفظ المزارع المعملية 
ت  ظ المةزارا الاكتيرية  بةالم تار ل ةي  طلاهةا, واألسةاس فةى عملية  ال  ةظ  

هو اةعتمان على ظاهر  إيةاف ال مو الاكتيرى, للم افال  على المزرعة   ةدوت نمةو 
 .دوت ادول تغيراي وراثي   و فليولوجي  لها و تكاثر وب

والطريةةةة  الشةةةاةع  ل  ةةةظ الميكروبةةةاي ل تةةةراي طويلةةة , هةةةى طريةةةة  التا يةةةد,  
وفةةةى هةةةذه الطريةةةة , يعمةةة   علةةةق للمزرعةةة  الاكتيريةةة  فةةةى  يئةةة   عةمةةة   ةةة  اللةةةا   و 
سيروي الدي,  و  وان  شا ه  تضاف للمعلق ال لوى ل مايتذ    التاميد, و ل  فى 

يب  جاجي  صغير , ثم تاةرى عملية  تاميةد سةريم للمزرعة  فةى خلةيا  ة  الةملج  نا 
الااف والك ول, ثم تا ف المزرع  المامد  بع اي  ت ت ت ريغ, ليتا ر   ها المةاو 
وة ي ةةةدل تكلةةةير لل اليةةةا, وفةةةى ال هايةةة  تل ةةةم األ اةةةوةي الم تويةةة  علةةةى المزرعةةة  

 . الما   
ت ت  ظ فى   اوةتها لل واي عديد  نوت و م  هذه المزارا الما د  يمك    

 . ت ي دل لها تل اك 



 زراعة الفيروسات فى كائنات حية تجريبية
Culturing of Viruses in Experimental Organisms 

وفةةةةى هةةةةذه ال الةةةة  ي ةةةةة  ال يةةةةروس المةةةةران إكمةةةةاره فةةةةى ال يةةةةوات  و ال اةةةةاي  
اةةدرى والاةةديرى وال مةةى الم اسةةب لةةذ, فمةةمالك تلةةت دي األرانةةب إلكمةةار فيروسةةاي ال

ويلت دي ناةاي الةدخات فةى إكمةار فيةروس  و ية  الةدخات و و ية  . الص راو والكلب
 .الطماطم

 زراعة فيروس موزايك الدخان بطريقة النقل الميكانيكى بالعصير  -1
وتتم هذه الطرية   هرس نااتاي نخات  صةاب  ب يةروس  و اية  الةدخات فةى  

عصةةير المصةةاب ثةةم يصةة ى العصةةير خةةالل هةةوت صةةي ى اتةةى يمكةة  اسةةت الص ال
طاةتةةةةي   ةةةة  الشةةةةاش إل الةةةة  الاةايةةةةا ال ااتيةةةة    ةةةةذ ثةةةةم يلةةةةت دي  لةةةة وق الكربورانةةةةدي 

فةى تع يةر بعةا  وراق ناةاي نخةات سةليم ويلةى  لة  عملية  اةة  (  ل وق ص  ر )
ال يروس بالعصير ايث تمل   طعة   ة  الشةاش بأصةابم اليةد اليم ةى وتغمةس فةى 

ملا  هةا سةطا األوراق اللةليم  اللةا ق تع يرهةا  ةم الضةغا العصير المصاب ثم ي
ق إل الةة  بةايةةا  لةة وق الصةة  ر  وتوضةةم ع ةةد  15ال  يةةف ثةةم تغلةة  األوراق بعةةد 

 . الصوب  لمتابع   ا ياد عليها     عراي
 زراعة الفيروس فى جنين بيض الدجاج  – 7
ألغةةراي كانةت الطةرق األولةةى لت مية  ال يروسةاي الملةةاا  للمةري لل يةوات  

الدراسة , تلةةت دي إ ةةا العاةةة  الطايعةةى,  و  اةد ال يوانةةاي المعمليةة  المالةمةة  لزراعةة  
 Developingولةةةةد  ظهةةةري الدراسةةةاي  ت ج ةةةي  الةةةدجال ال ةةةا ى . ال يروسةةةاي

chicken embryo ولمةةا . يمكةة  اسةةت دا ذ لزراعةة  كميةةر  ةة  فيروسةةاي ال يةةوات
 ة  الزراعة  فةى ايوانةاي التاةارب,  كانت الزراع  فى ج ي  الطيور  كمر ا تصةاني 

فةةةد  سةةت د ت فةةى عةةزل وتعريةةف, وتةةةدير  عةةدان, وإعةةدان اللةااةةاي المضةةان  لكميةةر 
سةةةةوف تشةةةةاهد علةةةةى  ج ةةةة  الةةةةدجال .. وفةةةةى هةةةةذا التةةةةدريب.  ةةةة  فيروسةةةةاي ال يةةةةوات

Chick embryos   نمةةو فيةةروس  ةةري ال يوكاسةةNew Castle disease 

virus الذى يصيب الدجال . 



 بعض العوامل على نمو البكتريا تأثير 
Effect of Some Factors on Bacterial Growth 

وال اجةةة  الةةةى  pHتتةةةأثر الاكتريةةةا  ث ةةةاو نموهةةةا بعةةةد  عوا ةةة   يئيةةة   مةةة  الةةةة  
وفيمةةةا يلةةةى نراسةةة  لةةةاعا هةةةذه . األكلةةةاي  ونرجةةة  ال ةةةرار , نلةةةا  الرطوبةةة  وغيرهةةةا

 . العوا  
 Effect of temperatureتأثير الحرارة 

وهى الدرج  التى ع دها يكوت  ,نرجاي ارار  المملى 3يوجد لك   يكروب  
ال مةةو   صةةاه, الصةةغرى وهةةى   ةة  نرجةة  يمكةة  الميكةةروب  ت ي مةةو عليهةةا, الةصةةوى 

 ي مةةةةةةةةةةةو  وهةةةةةةةةةةةى  علةةةةةةةةةةةى نرجةةةةةةةةةةة  ي ةةةةةةةةةةةدل ع ةةةةةةةةةةةدها نمةةةةةةةةةةةو للميكةةةةةةةةةةةروب وبعةةةةةةةةةةةدها ة
التى  ي  الميكروب, وال طاق ال رارى ل مو الميكروب هو عاار  ع  نرجاي ال رار  

 .الدرجتي  الصغرى والةصوى 
والغري    هذا التدريب نراس  تأثير نرجة  ال ةرار  علةى نمةو بعةا  نةواا  

 .الاكتريا
 األدوات والمواد الالزمة 

 . ساع  فى  رق  غذى 24عمرها  E. coli زرع      – 1
 .ساع  فى  رق  غذى 24عمرها  B. subtilis زرع      – 2
 .ساع  فى  رق  غذى 24عمرها  B. stearothermophilus زرع      – 3
 . آجار  غذى  اة  – 4

 طريقة العمل 
 .E. coli نا يب    األجار الماة  بغمل  إ ر      زرع   4لةا -  1
 .B. subtilis نا يب    اآلجار الماة  بغمل  إ ر      زرع   4لةا  – 2
 رع  نا يب    األجار الماة  بغمل  إ ر      ز  4لةا  – 3

B. stearothermophilus. 
نرجةة   – لةةم األنا يةةب الةةى  ربعةة    لةةاي ثةةم اضةة  علةةى نرجةة  اةةرار  المالجةة   – 4

 .ي55ºي, 37ºارار  المعم , 
سةةاع   ةةدر كمية  ال مةةو فةةى كةة   ناوبة  بةةالعي  الماةةرن  ونوت ال تياةة   24بعةد -  5

 :كاآلتى 
  .نمو ضعيف+  . ة يوجد نمو  -

 غزيرنمو +++  نمو  توسا++  



 تأثير الرقم االيدروجينى 
Effect of hydrogen ion concentration  

يالاةةظ  ت الاكتريةةا الاسةة  للتغيةةراي التةةى ت ةةدل بةةالر م اةيةةدروجي ى فةةى 
الايئةةةةاي ويلةةةةمى الةةةةر م اةيةةةةدروجي ى الةةةةذى يعطةةةةى  كاةةةةر كميةةةة   ةةةة  ال مةةةةو بةةةةالر م 

الةصةةةةوى واللةةةة لى  pH  ةةةةا نرجتةةةةى الةةةةة  Optimum pHاةيةةةةدروجي ى األ مةةةة  
 .خارل هذا ال طاق pHفت دنات نطاق ال مو وة ي دل ال مو إ ا كات الة 

 األدوات والمواد المطلوبة 
 .جزيئى    فوس اي ث اةى الصونيوي 102  لول  – 1
 .جزيئى    اما اللتري  101  لول  – 2
 .جزيئى    اما الاوري  102  لول  – 3
 .جزيئى     يدروكليد الصونيوي 102ول   ل – 4
 .ساع  24عمرها  E. coli زرع   – 5

 طريقة العمل 
pH (3 ,5 ,7 ,9 )اضةةةةر  اموعةةةة   ةةةة  الم اليةةةة  الم تل ةةةة  فةةةةى نرجةةةة  الةةةةة  – 1

ب لةةةا كميةةةاي   اسةةةا   ةةة  الم اليةةة  المشةةةار اليهةةةا  ةةةم  يئةةة    اسةةةا  الةةةةب 
 .  اسيوضا ل  بالمعم 

فةةةى جهةةةا   pHلةةةى الايئةةةاي الم تل ةةة  فةةةى  ةةةيم الةةةة عةةةةم األنا يةةةب الم تويةةة  ع – 2
 . رنولد

 .E. coliلةا ك   ناوب   لةات     زرع   – 3
 .ساع  24ي لمد  37ºضم األنا يب فى الم ض  على نرج   – 4
   : ةاظ كمي  التعكير فى الايئ  نوت رل ونوت  الاالات  كاآلتى  – 5

 عكار  خ ي  +  . ة يوجد عكار   -
 عكار  لديد +++  . وسط عكار   ت++  

 اختبار حساسية الميكروبات للمواد المطهرة 
يمكةة  تةةةدير الاسةةي  الميكةةروب الةةى المةةوان الةاتلةة  والمطهةةر   وضةةم  ةةرص  

سةم  الة  فةى المطهةر ويوضةم فةى  1 لتدير صغير    ور   ترلةيا  طةره اةوالى 
ب ت ةةةت وسةةةا طاةةةق  تةةةرى ي تةةةوى علةةةى الايئةةة  المغذيةةة  الصةةةلا  الملة ةةة  بةةةالميكرو 

اةختاةةار, وي ضةة  الطاةةق فت تشةةر المةةان  المطهةةر  علةةى الايئةة   ةةااو وتو ةةف نمةةو 
يتو ف  طر الم طة  التى ة ي مو  ها الميكروب على الاسيتذ للمان  و الميكروب, 

 .المطهر 



 حاجة الميكروبات لألكسجين
Oxygen Requirement of Microorganisms  

 :لوكلاي  الى  ربع    لاي تةلم الميكروباي    ايث ااتياجاتها 
  Aerobic يكروباي هواةي   – 1
  Anaerobic يكروباي ةهواةي   - 2
  Facultative يكروباي إختياري   – 3
   Microaerophilic O2 يكروباي   ا  لةلي      – 4
 : ويمك  تعيي  نوا الاكتريا ل اجتها لوكلاي  بطريةتي  هما  
  Shake Culture Method طرية  المزرع  المهتز  –  

   Slab Methodطرية  الوخز  –ب 
وتتشابذ الطريةتات فى است داي  نا يب     يئ   جار الالوكو  و لت ل   

( ي51º)ال مير  العميةق ولكة  فةى اةي  يلةةا الميكةروب فةى الايئة  اللةابة  والماةرن  
روب فةى الايئة   م الرل  ةي  رااتةى اليةد فةى طريةة  المزرعة  المهتةز  يةتم وخةز الميكة

الصةةلا  علةةى طةةرف إ ةةر  التلةةةيا الملةةتةيم  فةةى طريةةة  الةةوخز ثةةم ت ضةة  األنا يةةب 
 :ي وت    لمكات نمو الميكروب الم تار الب  ايلى 37º-31على نرج  

 .B. subtilisكما فه إ ا نما الميكروب على سطا الايئ  يكوت هواةى  – 1
 .E. coliكما فه ارى إ ا نما الميكروب فى ك  الايئ  يكوت إختي – 2
كمةةا  CO2إ ا نمةةا الميكةةروب بةةالةرب  ةة  سةةطا الايئةة  يكةةوت   ةةب لةليةة   ةة   – 3

 . Lactobacillusفه 
كمةةةةا فةةةةه إ ا نمةةةةا الميكةةةةروب فةةةةى الاةةةةزو اللةةةة لى  ةةةة  الايئةةةة  يكةةةةوت ةهةةةةواةى  – 4

Clostridium.  
  Anaerobic culturingالتنمية الالهوائية 

 :     األكلاي  ال ر بعد  طرق,   هايتم اماي  المزارا الالهواةي 
الت ل     األكلاي  بالمزرع  بالغليات, ثم   م إعان  نخولذ  فيها,  تغطي   – 1

المزرعةةة  بطاةةةة  عا لةةة   ةةة  ال اسةةةاار,  و الزيةةةت المعةةةدنى بعةةةد عمليةةة  التلةةةةيا 
وت اسةةةةب هةةةةذه الطريةةةةة  عةةةةد   يئةةةةاي  مةةةة  الايئةةةةاي الملةةةةت د   فةةةةى إختاةةةةاراي 

 .الت مر
 – HSCH2ف   ةةةان    تزلةةة  للايئةةة   مةةة  ثيوجليكةةةوةي الصةةةونيوي إضةةةا-  2

COONa  وهةةةذه المةةةان  تت اعةةة   ةةةم  كلةةةاي  الايئةةة , وتلةةةتعم  فةةةى الايئةةةاي
 .اللاةل  وفى اآلجار الذى يصب فى األطااق لتوفير الوسا الالهواةى



إ ال  األكلاي     الاو الموجةون فةى وعةاو  غلةق بعةد  طةرق,   هةا اسةت داي -  3
 Brewer و وعةاو  ةروور  McIntosh & Fields ةاك توش وفيلةد  جهةا  

jar   و بطةةرق  خةةرى  شةةا ه , ويالاةةظ  ت الوعةةاو ي تةةوى ( 31 نالةةر الشةةك 
 . , ع د إضاف  الماو لهاH2و  CO2على كيس بذ  ان   انر  على إنتال 

وفةى الوعةاو يةتم ت ضةي  األطاةاق واألنا يةب, بعةد الةت ل   ة  األكلةةاي   
لوعةةةةاو, و لةةةة  بةةةةإجراو ت اعةةةة   ةةةةي  اةيةةةةدروجي  واألكلةةةةاي  الموجةةةةوني  الموجةةةةون با

 .بالوعاو, بإست داي عا    لاعد كالاالتي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 وعاء بروور للتنمية الالهوائية مع استخدام االيدروجين(: 11)شكل 

 

 ف   سطا  نا يب اآلجار الماة   د   لمالاال  وجون  لتعمراي نا ي ,  
   إف    نا يب . تل  الم ض   ةهواةياك  م تل  الم ض   هواةياك  و ارت  ي  نمو

 يئةة   ةةرق الميوجليكةةوةي, وبيئةة   ةةرق الالوكةةو , و لةةت ل  ال ميةةر  لوجةةون ال مةةو, 
 . وةاظ  ي  ي دل ال مو فيها, وةاظ  يضًا راة   المزارا



   األنشطة األيضية للميكروبات
Metabolic Activities of Microorganisms 

 Carbohydrates Fermentationتخمر الكربوايـدرات 
يةةةةدراي هت تلةةةف الميكروبةةةاي إختالفةةةاك كايةةةرًا فةةةى  ةةةدرتها علةةةى ت مةةةر الكربو  

الم تل   فاعا الميكروباي تلتطيم  ت ت مةر نوعةاك  و  كمةر  ة  اللةكرياي  كونة  
 اماي وغا اي  ي ما الاعا اآلخر ي مرها الى  اماي  دوت تكوي  غا  وه اك 

يكروباي  خرى ةت مر اللكرياي على اإلطالق, وتعتار هذه الالةاهر   اي  همية   
 .كاير  فى التعرف على  نواا الميكروباي

 األدوات والمواد الالزمة 
 .ساع  24فى  رق  غذى عمرها  E. coli زرع   – 1
 .ساع  24فى  رق  غذى عمرها  Staph. aureus زرع   – 2
 . ساع  24رق  غذى عمرها فى   P. vulgaris زرع   – 3
 . ساع  24فى  رق  غذى عمرها  B. subtilis زرع   – 4
 نا يةةةةب  ةةةةرق الالوكةةةةو  المغةةةةذى الم تةةةةوى علةةةةى نليةةةة  الاةةةةروي ثيمةةةةول  لةةةةو  4 – 5

 . و نا يب نرهاي
الدكلةتري  كة   –المةانو   –اللةكرو   – نا يب    ك      ةرق الالكتةو   4 – 6

 . و نا يب نرهاي  ها ي توى على الدلي  اللا ق 
 طريقة العمل 

 . لةا ك     الميكروباي اللابة  فى  ناوب      يئاي اللكر اللا ق  كرها-  1
 . ساع  45ي لمد  37ºاض  األنا يب على  – 2
 .ك   عا ل  ختار تكوي  ال ا ا والغا     عد ذ ونوت ال تيا  فى  – 3

ا ا و  رق ع ةةةد عةةةدي نليةةة  الاةةةروي ثيمةةةول  لةةةو  صةةة ر ع ةةةد تكةةةوت ال ةةة :ملحوظـــة 
 .تكوي  ال ا ا

      Starch hydrolysisتحليل النشـا 
وهةةةو  (-glucose)ال شةةا  ةةان  كربوايدراتيةة   كونةةة   ةة  تامةةم الالوكةةو   

ولةةةاعا . غيةةر  ا ةة  للةةةذوبات فةةى المةةةاو وعلةةى  لةةة  فهةةو لةةةيس فةةى  ت ةةةاول الاكتريةةا
خةارجى يعةرف بةاأل يال  الميكروباي الةةدر  علةى ت لية  ال شةا و لة  بإفرا هةا إلنةزيم 

الةةةذى ي لةةة  جةةةزىو ال شةةةا الغةةةروى الةةةى  ةةةالتو  ويلةةةتطيم المةةةالتو   ت يةةةدخ  خاليةةةا 
 .الاكتريا ايث يلت يد   ذ الميكروب

 :وفيما يلى طرية  إجراو اةختاار  



 األدوات والمواد الالزمة 
 . طااق  ترى  عةم  – 2  . نا يب  جار ال شا العميق – 1
 .  لول اليون – B. subtilis   .5 زرع   – E. coli.     4 زرع   – 3

 طريقة العمـل 
وصةةب كة   ناوبة  فةةى طاةق  تةرى و تةةرك . ي51ºسةيا  جةار ال شةا ثةةم  ةرن الةى  – 1

 . األجار ليامد فى األطااق
 .فى وسا الطاق E. coliلةا  اد األطااق بغمل  إ ر      زرع  -  2
 .B. subtilisباستعمال  يكروب ( 2)كرر  اساق فى -  3
 .ي37ºساع  على نرج   45اض  األطااق لمد  -  4
 . بعد فتر  الت ضي   غمر ك  طاق بم لول اليون – 5

 

يالاظ تكوت هال  عديم  اللةوت اةول  اموعة  الميكةروب الم لة  لل شةا  ي مةا 
با ى الايئ  تالهر  لوت   رق وة تالهر هذه الهال  فى االة  الميكةروب الغيةر   لة  

 . لل شا
   Gelatin liqueficationيل الجيالتين تحل

والايالتةي   Collagenالايالتي   ان   روتي ي  ت ضر    ت لي   ان  الةة  
فةةةى نرجةةةاي اةةةرار    ةةة   ةةة  . إ ا   يةةةب فةةةى المةةةاو فإنةةةذ يكةةةوت   لةةةوًة غرويةةةاك صةةةلااً 

25º ي, وايةةث  ت الايالتةةي   ةةان   روتي يةة  فةةأت كميةةرًا  ةة  الميكروبةةاي ت للةةذ في ةةةد
 درتةةةذ علةةةى التصةةةلب ويصةةةاا سةةةاةالك واإلنةةةزيم الةةةذى ي لةةة  الايالتةةةي  يلةةةمى   ةةةذل 

وتعتاةةةةةةةر الميكروبةةةةةةةاي الم للةةةةةةة   .وهةةةةةةةو إنةةةةةةةزيم خةةةةةةةارجى Gelatinaseالايالتي يةةةةةةةز 
وفيمةةةا يلةةةى طريةةةة  إجةةةراو . Proteolyticللايالتةةةي   يكروبةةةاي   للةةة  للاروتي ةةةاي 

 :اةختاار
 األدوات والمواد الالزمة 

 .E. coli زرع   – 1
 , B. subtilis or Proteus vulgaris زرع   – 2
 .  نا يب جيالتي   غذى عميق 5 – 3

 طريقة العمـل 
 .B ناوب      يئ  الايالتي  المغذى العميق بطرية  الوخز     زرع   2لةا  – 1

subtilis or Proteus sp. . 
 .E. coliلةا بالوخز  يضًا  ناوبتي     الايالتي      زرع   – 2
 . ترك األناوب  ال ا ل   دوت تلةيا للمةارن  – 3



 . ساع  45ي لمد  37ºاض  األنا يب على نرج   – 4
بعد فتر  الت ضةي   نةة  األنا يةب الةى ثالجة   وضةعها فةى كةأس بةذ  ةاو  ةملج  – 5

 . لمد  نصف ساع  ثم نوت  ا تشاهده
لةةذ إ ا تامةةد الايالتةةي  فةةأت  لةة  يةةدل علةةى عةةدي  ةةدر  الميكروبةةاي علةةى ت ل 

 .ولك  إ ا ظ  الايالتي  ساةاًل فأت  ل  يدل على ت للذ
   Fats hydrolysisتحليل الدهـون 

لةةةاعا الميكروبةةةاي الةةةةدر  علةةةى ت ليةةة  الةةةدهوت وي ةةةتج عةةة   لةةة  تزن هةةةا  
وي تج عة  ت لية  الاليلةريداي  اي الةو ت الازةةى المة   ا جليلةري   –وفلانها 

اليةةة  فتت لةةة  الةةةى جليلةةةرول و امةةةاي و امةةةاي نه يةةة  طيةةةار    ةةةا الاليلةةةريداي الع
 .نه ي 

 األدوات والمواد الالزمة 
 . اصةاي  عةمة  – 2 .  طااق  ترى  عةم  – 1
 .  لول كاريتاي ال  اس – 4 .  نا يب آجار  غذى عميق – 3
 .Pseudomonas flourescens زرع   – 5
 .B. subtilis زرع   – E. coli . 7 زرع   – 6
 .  يت  ذر  الةط  المعةم  و  بد  عةم – Penicillium .     9 زرع   – 5

 طريقة العمل 
 .ي51ºسيا  نا يب اآلجار العميق ثم  رن الى  – 1
 ةةة  الزيةةةت  و الزبةةةد المعةةةةم اللةةةاةا الةةةى  2سةةةم 1 نةةةة  بماصةةة   عةمةةة   ةةةةدار  – 2

 ناوبةة  اآلجةةار ثةةم رل جيةةداك اتةةى يتكةةوت  لةةت لب ثةةم صةةب اآلجةةار فةةى طاةةق 
 .اتى يامد  ترى  عةم و تركذ

 لةةم  ةةاا الطاةةق الةةى  ربعةة    لةةاي باسةةتعمال  لةةم لةةمم ثةةم لةةةا كةة   لةةم بأاةةد  – 3
 .الميكروباي الموجون    ا  

 .يوي 4-3ي لمد  37ºاض  الطاق على نرج   – 4
 .بعد فتر  الت ضي   غمر الطاق بم لول كاريتاي ال  اس وةاظ  اتشاهده – 5
يم الم للةةة  للةةةدهوت و لةةة  يشةةةاهد لةةةوت  خضةةةر  ةةةزرق اةةةول وت ةةةت الماةةةا  

 .نتيا  إلت ان األاماي الده ي  ال اتا  ع  ت ل  الده   م كاريتاي ال  اس
     Cellulose Decompositionتحليل السليولوز 

 (-glucose)يتكةةةوت جةةةزىو اللةةةليولو   ةةة  واةةةداي عديةةةد   ةةة  الالوكةةةو  
ةيةة   مةة  الةةة وتلةةتطيم بعةةا الميكروبةةاي ت ليةة  اللةةليولو  وهةةى إ ةةا  يكروبةةاي هوا



Cytophaga   و ة هواةيةةةةة   مةةةةة Cl. dissolvans (  الم ةةةةةب لدرجةةةةة  ال ةةةةةرار
 (.الم ب لدرج  ال رار  العالي ) Cl. thermocellum, (المتوسط 

  Aerobic Cellulose Decompositionتحليل السليولوز هوائيا  –أ 
 األدوات والمواد الالزمة 

  .عي   ترب   عا ل  بالموان العضوي  – 1
 يئةةةة  نياةةةةوس اللةةةةاةل  المعةمةةةة  فةةةةى  نا يةةةةب والم تويةةةة  علةةةةى لةةةةراةا  ةةةة  ورق  – 2

 .الترليا
 طريقة العمل 

 .غمل  إ ر     عي   الترب  ثم توضم فى  ناوب   ها  يئ  نياوس يؤخذ – 1
 ف   األنا يب  ساوعيًا لمد  لهر وةاظ الت ك   و ظهور بةم صة راو ويةدل  – 2

 . فى ت لي  اللليولو  ل  على نشاط الميكروباي 
 Anaerobic Cellulose Decompositionتحليل السليولوز الهوائيُا  –ب 

 األدوات والمواد الالزمة 
 .عي      سمان األسطا  – 1
 يئةة   و ليانلةةكى اللةةاةل  المعةمةة  فةةى  نا يةةب والم تويةة  علةةى لةةراةا  ةة  ورق  – 2

 . الترليا
 طريقة العمل 

 . كى بعي      سمان األسطا تلةا  نا يب  و ليانل – 1
 لليمتةةر  ةة  ال اسةةاار المعةةةم اللةةايا علةةى سةةطا الايئةة  ت ةةت لةةروط  2ضةةم  – 2

 .اع  الالروف ةهواةي  ثم  ترك األنا يب فى جو المعم لالتعةيم 
 .  ف   األنا يب  ساوعيًا وةاظ ظهور ت ك   و بةم ص راو – 3

 التقدير الكمى للنمو الميكروبى
Quantitative Determination of Microbial Growth  

التةةةدير الكمةةى الميكروبةةى هةةو األسةةاس فةةى كميةةر  ةة  الدراسةةاي األساسةةي  
والتةليديةة , ويوجةةد طةةرق عديةةد  لتةةةدير ال مةةو الميكروبةةى كميةةًا, سةةواو  تةةةدير  عةةدان 

 .ال اليا ال ي ,  و ب لاب كتل  ال اليا
لكاة اي ال ي  وايةد  ال لية  اد وت يد الطرق التى تةدر  عدان ال اليا, فى ع 

كالاكتريا وال مير  والاروتو وا,   ا طرق تةدير كتلة  ال اليةا فهةى تلةتعم   ةم  نةواا 
 ةةة  و . الميكروبةةةاي ال يطيةةة  كال طريةةةاي التةةةى ةيمكةةة  عةةةدها  تةةةةدير عةةةدن ال اليةةةا

 :الطرق الملت د   لعد ال اليا الميكروبي  



 .ية  العد باألطااقطر  – 2  .طرية  العد الماالر بالماهر – 1
 طرية  العد التةرياي   – 3
  Direct Microscopic Methodالتقدير المباشر بعد الخاليا بالمجهر  -1
يعتاةةر العةةد بةةالماهر  ةة   كمةةر الطةةرق اسةةتعماةك للعةةد الماالةةر, وهةةى تتميةةز  

بلةةةهول  إجراةهةةةا, وسةةةرع  ال صةةةول علةةةى نتاةاهةةةا, إة  نهةةةا طريةةةة   اهةةةد  لل الةةةر, 
ال ةةاا   ةة  تمييةةز ال اليةةا ال يةة  عةة  ال اليةةا غيةةر ال يةة , كمةةا يصةةعب  وةتمكةة 

 . واسطتها تمييز الميكروباي ع  الوسا الموجون بذ
 طريقة العمـل 

نا ي   E. coli , Bacillus subtilis  ا    زرع  اديم  الل     ك      – 1
 . فى  يئ  المرق المغذى لمد  ساع 

 كةةةة    همةةةةا  ربةةةةم  لةةةةااتذ ارسةةةةم علةةةى .  اضةةةر لةةةةري تي  عةةةةانيتي  نالي تةةةةي-  2
 ., ب يث يةم المربم فى   تصف الشري  2سم1

 ةة   ةة  المزرعةة  إلةةى وسةةا  1011رل  اةةد المةةزارا الاكتيريةة  جيةةداك, ثةةم  نةةة   – 3
 .المربم

 فةةةرن الكميةةة  الم ةولةةة  علةةةى جميةةةم  لةةةاا  المربةةةم بكةةة  لةةةري    واسةةةط  إ ةةةر  -  4
 .التلةيا الملتةيم  المعةم 

الشةةةري   علةةى سةةةطا  لةةتو نافةةةىو ب يةةث يةةةتم التا يةةف خةةةالل خمةةةس  ج ةةف-  5
فةةى االةة  تةةةدير عةةدن الاكتريةةا بةةاللا  تؤخةةذ )ثةةم ثاةةت الغشةةاو بالتلةة ي  . ن ةةاةق
 ةة   ةة  اللةةا  وي ضةةر   هةةا غشةةاو  ماةةت, ولكةة  يةةزال  اي تويةةذ  1011كميةة  

 ةة  نهةة   تعةةريا الغشةةاو المماةةت إلةةى الزيلةةول ثةةم  يتةةرك الغشةةاو لياةةف, ثةةم 
لمةةةةد  ن يةةةةة  ثةةةةم يتةةةةرك الغشةةةةاو لياةةةةف % 95بعةةةةدها بك ةةةةول اةيمايةةةة   يغمةةةةر
 (.بالهواو

يصةةاغ الغشةةةاو بصةةةاغ    رق المميلةةةي  لمةةةد  نصةةةف ن يةةةة  ثةةةم تغلةةة  الشةةةري   -  6
 .بالماو وتا ف

 .إف   عشر  اةول  اهري   لاالك عدن الميكروباي فى ك  اة  على اد  – 7
ألصةةلي  الم تاةةر , وإلجةةراو  لةة   ةة   ةة  المزرعةة  ا 1 الةةب عةةدن ال اليةةا فةةى  – 5

(  2ط نةةةةق)ت لةةةةب  وًة  لةةةةاا  ال ةةةةة  الميكروسةةةةكوبى علةةةةى  سةةةةاس المعانلةةةة  
ولمةةةا . ويمكةةة   يةةةاس  طةةةر ال ةةةة  باةسةةةتعان  بالشةةةري   الميكرو تريةةة  الشةةةيئي 

, 2سةم 1 ة , وهةى ت تشةر فةى  لةاا   1011كانت كمية  المزرعة  الملةتعمل  
ال ةة  الماهةةرى, يمكة  التعةةرف علةةى هةذه الملةةاا  علةى  لةةاا    فانةذ بةلةةم



عدن ال ةول الماهرية  فةى  لةاا  الغشةاو, و ة  ااصة  ضةرب  توسةا عةدن 
عةةةدن ال ةةةةول الماهريةةة , يمكةةة  ال صةةةول × ال اليةةةا الاكتيريةةة  بال ةةةة  الوااةةةد 

 ة   ة  العي ة  الملةتعمل , ويضةرب ال ةاتج  1011على عدن ال اليا فى كمية  
 ةةةةة   ةةةةة  المزرعةةةةة   و العي ةةةةة   1ن صةةةةة  علةةةةةى عةةةةةدن ال اليةةةةةا فةةةةةى  111× 

 .الملتعمل 
       المزرع   1وبذل  فإت الاب  عدان الميكروباي فى  
   111×  3سم 1عدن ال ةول فى ×  توسا عدن الميكروباي فى ال ة  =  

 Plate Methodالتقدير غير المباشر لعد الخاليا بطريقة األطباق  -7
 Plate counting methodيعتار عّد ال اليا الميكروبي  بطرية  األطااق 

 ة  الطةرق الشةةاةع  فةى العةد, وتا ةةى هةذه الطريةةة  علةى ال ةري بةةأت ال لية  الوااةةد  
 Colony-Forming   الاكتريا,  و كتل  ال اليا تمم  الواد  المكون  للملتعمر  

Unit (CFU) ت عةدن الملةتعمراي المتكونة  , ايةث ت مةو لتكةوت  لةتعمر  وااةد  و
بةةالطاق, يعةةانل عةةدن ال اليةةا الموجةةون  بةةالت  يف الملةةتعم , وبال لةةاب يةةةدر عةةدن 

وتتميةةز هةةذه الطريةةة  بأنهةةا تةةةدر عةةدن . ال اليةةا الاكتيريةة  الموجةةون  بالعي ةة  األصةةلي 
الميكروبةةةاي ال يةةة  فةةةةا كمةةةا  ت إ كانياتهةةةا  تةةةوفر  ولكةةة  يعياهةةةا  نهةةةا ت تةةةال لو ةةةت 

توجةةد  يئةةاي تغطةةى اةاتياجةةاي الغذاةيةة   ل صةةول علةةى ال تةةاةج كمةةا  نةةذ ةطويةة  ل
 .لك  الميكروباي  م  الميكروباي األوتوتروفي   و الم ا  لل رار  العالي 

 طريقة العمـل 
رل المزرعةةة  الاكتيريةةة  ال ا يةةة  فةةةى  يئةةة  المةةةرق المغةةةذى جيةةةداك لكةةةى تتةةةو ا  هةةةا  – 1

ا  واسط   اص   عةم  الةى  ناوبة  ت تةوى      ه 1ثم  نة  . ال اليا بانتالاي
 10-11 ى  11:1    او  عةم  و  يئ   عةم  لت ص  على ت  يف  9على 

 ة   واسةط   اصة   خةرى  1رل المعلق الم  ف جيداك باألناوب  ثةم  نةة    هةا -  2
    او  عةم  و  يئ   عةمة  لت صة  علةى ت  يةف  9الى  ناوب  ت توى على 

 . 2-11 ى  111:1
 6-11كرر ال طو  اللابة  عد   راي اتى ت ص  علةى ت  ي ةاي تصة  الةى -  3

 .,  لت د اك  اص   عةم  فى ك   ر 5-11, 7-11و 
الةةى طاةةق  5-11, 7-11, 6-11 ةة   ةة  كةة   ةة  الت  ي ةةاي األخيةةر   1 نةةة  -  4

 . ترى  عةم  م  راعا  ت ضير طاةتي  لك  ت  يف



 ةةة   يئةةة  اآلجةةةار (  ةةة  15  ةتزيةةةد عةةة) ضةةةف الةةةى كةةة  طاةةةق كميةةة  كافيةةة   – 5
 خلةةا   تويةةاي كةة  طاةةق جيةةداك . ي45المغةةذى الملةةال  والماةةرن  الةةى نرجةة  

 .و ل   ت ريكذ  هدوو الى األ اي والى ال لف عد   راي ثم  تركذ ليتصلب
ي لمةةد  37ضةةم األطاةةاق فةةى الم ضةة  وهةةى فةةى وضةةم  ةلةةوب علةةى نرجةة   – 6

 .يو ي 
 311-31الهر عدن الملتعمراي يتراوت  ي   نت ب الت  يف الم اسب الذى ي – 7

 .إالب  توسا عدن الملتعمراي بالطاق الوااد.  لتعمر  بالطاق الوااد
 ةة   ةة  المزرعةة  األصةةلي , و لةة  بضةةرب  1 الةةب عةةدن ال اليةةا ال يةة  فةةى  – 5

 . توسا عدن الملتعمراي فى الطاق فى  ةلوب الت  يف الملتعم  بذ
 العد التقريبية التقدير غير المباشر بطريقة – 1

The Most Probable Number (MPN) Method  
وهى تتميز بأنها كطرية  األطااق تةدر عدن الميكروباي ال ي  فةةا ولك هةا  

. ت تةةةال إل كانيةةةاي  عمليةةة  باإلضةةةاف  لطةةةول الو ةةةت الةةةال ي لل صةةةول علةةةى ال تةةةاةج
األطاةاق ثةم  وتعتمد الطرية  على عم  ت  ي اي  ة  الايئة  الم تاةر  كمةا فةى طريةة 

 كرراي ثم بعد الت ضي  تلا  ال تيا  الموجا   5      ك  ت  يف فى  1يلةا 
وباةسةةتعان  باةةداول خاصةة  يمكةة   عرفةة  العةةدن التةرياةةى وسةةوف نأخةةذ علةةى سةةاي  
 الممةةةةةةةةةةةةةةال تةةةةةةةةةةةةةةةدير  عةةةةةةةةةةةةةةدان  يكروبةةةةةةةةةةةةةةاي الةولةةةةةةةةةةةةةةوت فةةةةةةةةةةةةةةى عي ةةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةةةاو  هةةةةةةةةةةةةةةذه 

 . الطرية 
 األدوات والمواد الالزمة 

 2سم 9 نا يب ت  يف  – 2   و عي      الما – 1
 سم  عةم   1 اصاي  – 4   يئ   اكونكى اللاةل   – 3

 طريقة العمـل 
, 11:1رل العي ةةةةة  المةةةةةران اختاارهةةةةةا جيةةةةةداك لةةةةةم  عمةةةةة    هةةةةةا ت  ي ةةةةةاي عشةةةةةري   – 1

 .كما ساق لراذ فى طرية  األطااق( الخ … 1111:1, 111:1
   ةةةاكونكى اللةةةاةل   ةةة   نا يةةةب  ةةة   يئةةة 5 ةةة  لةةةةا  1 واسةةةط   اصةةة  سةةةع  -  2

ثم كرر  ل   م با ى الت  ي اي  لتعماًل  اص   عةم  جديد   11:1ت  يف 
 .فى ك  اال 

 .ساع  24ي لمد  37اض   نا يب  يئ   اكونكى الملة   على -  3
بعةةد فتةةر  الت ضةةي  نوت ال تةةاةج الموجاةة   تلةةاي  عةةدن األنا يةةب التةةى  عطةةت -  4

 . اا ا وغا     ك  ت  يف



 ةةدر عةةدن  يكروبةةاي الةولةةوت تاعةةاك ( بةة خر الكتةةاب) ةة  جةةداول العةةد التةرياةةى  – 5
 :للةانوت التالى 

 MPNالعةدن التةرياةةى  ةة  جةةداول =  ةة   ةةاو  1عةدن  يكروبةةاي الةولةةوت فةى  
 .  ةلوب الت  يف األوسا

 إنتشار الميكروبات فى الطبيعة
The Presence of Microorganisms in Nature 

دراسةةاي بةةأت الميكروبةةاي توجةةد فةةى كةة   كةةات وي ةةدر  ت يوجةةد لةةةد  ثاتةةت ال 
وتتاةةاي  األعةةدان واألنةةواا الموجةةون  فةةى كةة   كةةات عةة  آخةةر تاعةةاك .  كةةات ي لةةو   هةةا

لالةةروف كةة    هةةا سةةواو  ةة  ايةةث نةةوا الغةةذاو  و نلةةا  الرطوبةة   و نرجةةاي تركيةةز 
ى وجةةون ويوضةةا التةةدريب التةةالى  ةةد. الةةخ … يةةوت اإليةةدروجي   و ظةةروف التهويةة  

 . الميكروباي فى الهواو وفى التراب وعلى الالد وفى  او الص اور
 األدوات والمواد الالزمة 

 . نا يب آجار  غذى عميق 5عدن  – 2  . طااق  ترى  عةم  5عدن  – 1
 تر و تةر  – 4   .اماي  اةى – 3

 طريقة العمـل 
ي ثةةم  ةةرن 111سةةيا  نا يةةب  جةةار  غةةذى عميةةق فةةى امةةاي  ةةاةى علةةى نرجةة   – 1

 . ي51الى 
 .صب األجار فى  طااق  ترى  عةم  و تركذ ليتامد – 2
ن ية  ثم غطذ  15 رفم غطاو  اد األطااق و تركذ  عرضًا للهواو الاوى لمد   – 3

 . ثاني 
  ثم  لمس  هةا سةطا اآلجةار فةى الطاةق    لا سطا الا ش بةطع   ط  نالي – 4

 .المانى ثم غطذ

يمةةةرر األصةةةام فةةةوق )طاةةةق المالةةةث بأاةةةد األصةةةابم  لمةةةس سةةةطا  جةةةار فةةةى ال-  5
 .ثم غا الطاق( األجار نوت تكليره

خةذ نةطة  . عةم إ ةر  التلةةيا التةى   ا ة  باللهةب الماالةر ثةم  تركهةا تاةرن  لةيالك -  6
 رفةةم غطةةاو الطاةةق الرابةةم  لةةيالك بالةةةدر .  ةةاو الصةة اور بمةةا يمةةو عةةةد  اإل ةةر 

ألجةةةار بالعةةةةد  و ررهةةةا عليةةةذ نوت  لمةةةس سةةةطا ا. الةةةذى يلةةةما  ةةةدخول اإل ةةةر 
 .تكليره ثم غا الطاق

 .  ترك الطاق ال ا س نوت  عا ل  و ل  للمةارن -  7



سةةاع  ثةةم  ف ةة  األطاةةاق  72-45ي لمةةد  31اضةة  األطاةةاق علةةى نرجةة  -  5
 .لوجون الميكروباي  ها

 

 الدروس العملي  فى  يكروبيولوجيا األراضى والمياه: ثانياً 
 

 للميكروبات بالتربة بطريقة الشريحة المطمورة الدراسة الوصفية
 

تعتاةةةر التربةةة   يئةةة    اسةةةا  ل مةةةو كميةةةر  ةةة  الميكروبةةةاي التةةةى تةةةةوي بالةةةدور  
المةةوان العضةةوي  بالتربةة    ولةة   ياهةةا الةةى  Mineralizationالرةيلةةى فةةى  عدنةة  

كولةةوننى  –وتلةةتعم  طريةةة  روس  . ع اصةةرها األوليةة  التةةى يتغةةذى عليهةةا ال اةةاي
Rossi-Cholodny ل    الميكروباي ف صًا وص يًا باألراضى. 

 األدوات والمواد الالزمة 
  ربع   وعي   جاجي   – 2   ترب  خصا     لول  جيداك  – 1
  Clover meal لةة وق ناةةاي جةةاف  مةة   –( رن ) لةة وق ن الةة   –نشةةا  – 3

 .  اتوت  -
 صاغ  كاربول  رثروسي   – 4

 طريقة العمـل 
جةراي  ة  التربة  و  ةزل  111   األربع   وعي  الزجاجية  اةوالى ضم فى ك  -  1

 صةةف  التربةة  جيةةداك فةةى الوعةةاو األول ب ةةوالى نصةةف جةةراي نشةةا وفةةى المةةانى 
 .جراي رن  والمالث نصف جراي  ل وق نااي جاف والرابم نصف جراي  اتوت 

 %. 51 – 41عدل نلا  الرطوب  فى ك  وعاو الى اوالى -  2
لراةا  جاجي  نالي   و ضغا الترب  اول الشراةا  3 و  2و ضم فى ك  وعا-  3

ي لمةد  25-22وغا األوعي  لتم م الا ر وضةعها فةى ال اضة  علةى نرجة  
 . ساوا

 واسط   لةا  خرل الشراةا ونال ها بإ رار تيةار  ةاو خ يةف لتاةف فةى الهةواو  – 4
 .ثم ثات الغشاو بإ راره على لهب ضعيف

ةى  و كةةأس بةةذ  ةةاو يغلةةى وضةةم الصةةاغ  علةةى ضةةم الشةةري   علةةى امةةاي  ةةا-  5
ن ةاةق ثةم  غلة  الشةري   وج  هةا و ف صةها  يكروسةكوبياك  6-5الشري   لمةد  
 . بالعدس  الزيتي 

صةةةةف الميكروبةةةةاي التةةةةى تشةةةةاهدها  ةةةةم رسةةةةمها و ةةةةارت  ةةةةي  الميكروبةةةةاي فةةةةى -  6
 . الشراةا المطمور  فى ك     األربم  وعي 



 تقدير أعداد ميكروبات التربة 
يمك  تةدير األعدان الكلي  لميكروباي الترب  وكةذل  الماةا يم المت صصة   

كال طريةةاي واألكتي و يلةةيتاي والط الةةب وغيرهةةا باسةةت داي طةةرق العةةد المشةةار اليهةةا 
الايئةةة  وطريةةةة    سابةاك فى تدريااي التةدير الكمى لل مو الميكروبى على  ت تلت دي

 .الادول التالى العد الم اسا  ويمك  توضيا  ل     خالل
 البيئات وطرق العد المناسبة لميكروبات التربة

 طريقة العد البيئة المناسبة الميكروبـات 
 طرية  األطااق  جار  لت ل  الترب  الميكروباي الكلي   -1
 الاكتريا المتارثم   -2

 (  تالتر ت  ي اي الترب )
 طرية  األطااق  جار  لت ل  الترب 

 طرية  األطااق ر الرو ب اال جا ال طريةةاي -3
 طرية  األطااق  يئ  ي ل  األكتي و يليتاي -4
 يئ   جار المانيتول  بكتريا الريزوبيا -5

 و لت ل  ال مير 
 طرية  األطااق

 طرية  األطااق روفيرا المعدل و  يئ   ي ت  الاكتريا المذيا  لل وس اي -6
 طرية  العد التةرياى نياوس  ئ ي الاكتريا الم لل  لللليولو  هواةياً  -7
 طرية  العد التةرياى  يئ   و ليانلكى الاكتريا الم لل  لللليولو  ةهواةياً  -5
 طرية  العد التةرياى  يئ   رستول الط الةةب -9

 طرية  العد التةرياى  يئ  استي  لوت  بكتريا التأ ي -11
 ىطرية  العد التةريا  يئ   لاى بكتريا األ وتوباكتر -11
 طرية  العد الةرياى  يئ  استاركى الاكتريا المؤكلد  للكاريت -12
 طرية  العد التةرياى  يئ  فات نلدت الاكتريا الم تزل  للكاريتاي -13

 
   Ammonificationعملية النشدرة 

تةوي كمير     يكروباي الترب  الزراعية   ت لية  المةوان العضةوي  الاروتي ية   
اةة  الت اعةة  تتصةةاعد األ ونيةةا وهةةذه العمليةة    يةةد  ل صةةوب  التربةة  نتيو ت لةةياًل  اةيةةًا 

 . ايث تت ول األ ونيا ب ع  بكتريا التأ ي الى نيتراي
 نشدرة المواد العضوية األزوتية المعقدة  –أ 

 األدوات والمواد الالزمة 
 .  لول نللر – 2 .  يئ  كا ي اي الصونيوي  و الااتوت  – 1
 
 



 طريقة العمـل 
  ناوبةةةةة  الايئةةةةة  بةليةةةةة   ةةةةة  التربةةةةة  الزراعيةةةةة  و تةةةةةرك  ناوبةةةةة   ةةةةةدوت تلةةةةةةيا لةةةةةةا  – 1

 .  للمةارن 
 . بعد اوالى  ساوا تةرياًا اختار لوجون األ ونيا بم لول نللر – 2
 نشدرة المواد العضوية األزوتية البسيطة  –ب  
 .ويلتعم  فى هذه التارب  اليوريا  و اا ا   ي ى 

 األدوات والمواد الالزمة 
يوريا, يضاا الر م اةيدروجي ى % 11+  يئ  اليوريا وتتركب     رق  غذى  – 1

 . وتعةم فى جها   رنولد 704الى 
 عي   سمان  سطا   – 4 طااق  ترى  عةم       – 3   لول نللر  – 2

 طريقة العمـل 
لةةةا  ناوبةة   ةة  كةة   ةة   يئةة  اليوريةةا واألسةةاارجي  بةليةة   ةة  سةةمان األسةةطا   – 1

 .ناوبتي     هذه الايئاي  دوت تلةيا للمةارن و ترك  
يوي ثةم  ختاةر األنا يةب لو ونيةا  5-3ي لمد  31اض  األنا يب على نرج   – 2

 .باستعمال   لول نللر  م تدوي  ال تاةج التى ت ص  عليها
   Nitrificationعملية التأزت 

األ ونيةةا  عمليةة  التةةأ ي الايولوجيةة  تتكةةوت  ةة  عمليتةةي , األولةةى هةةى  كلةةد  
الى نيتريت والمانية   كلةد  ال يتريةت ال ةاتج الةى نتةراي, وهةى عملية    يةد  ل صةوب  

 .الترب 
 األدوات والمواد الالزمة 

 .ترب   راعي  خصا  – 1
 يئةة  استي  لةةوت فةةى نوارق بصةةورتي  األولةةى ت تةةوى علةةى كاريتةةاي األ ونيةةوي  – 2
نتريةةةت % 11نةةةةا  ةةة   4 والمانيةةة  ت تةةةوى علةةةى نتريةةةت الصةةةونيوي بمعةةةدل%( 2)

 . لتر/الصونيوي
 طريقة العمـل 

لةا ك  نورق    الايئتي  اللابةتي  ب والى نصف جةم تربة  و تةرك نورق  ة   – 1
 .ك   يئ   دوت تلةيا للمةارن 

 .ي  و تترك على نرج  ارار  المعم 25ت ض  الدوارق على نرج   – 2
 3ت وال يتراي على فتراي تمتد الى ت تار الايئاي الملة   والغير  لة   لل تري – 3

 . سا يم



 اختبار النتريت  –أ 
   نلي  اا ا اللل ونيلي , نلي  نيممي  ال ان مالمي  الى  3سم 1يضاف  

 ةة  الم لةةول المةةران اختاةةاره, ف ةةى االةة  وجةةون ال تريةةت يتكةةوت لةةوت  3سةةم 5اةةوالى 
 .  امر ن وى 

 اختبارات النترات 
 لياةةراي  ةة   11الةةذكر  ةةم إضةةاف  اةةوالى  ياةةرى اختاةةار ال تريةةت اللةةا ق 

 ةة  الم لةةول فيتكةةوت لةةوت  امةةر ن ةةوى يةةدل علةةى وجةةون  3سةةم 5تةةراب الزنةة  لكةة  
 .ال تراي

 اختزال النترات وانطالق األزوت
Nitrate Reduction and Denitrification 

ت تةةةزل ال تةةةراي ت ةةةت الالةةةروف الالهواةيةةة  الةةةى نتريةةةت, ثةةةم   ونيةةةا و ايانةةةاك  
تةةرو   و ت تةةزل  االةةر  الةةى   وي  طلةةق وتةةتم هاتةةات العمليتةةات  واسةةط   كلةةيد ال ي

 .  نواا   تل      الاكتريا األوتوتروفي  والهيتروتروفي 
 األدوات والمواد الالزمة 

 ( 1/11)سمان عضوى    ف  – 2 ( 1/11)ترب   راعي         – 1
 .B. licheniformis , B. subtilis, Ps. fluorescens زارا  – 3
 .تراب الزن  –نلي  ال تريت  –  لول نللر  – 4
سةةم فةةى  نا يةةب  11 يئةة  سةةاةل  ت تةةوى علةةى نتةةراي الاوتاسةةيوي و عاةةأ  بمعةةدل  – 5

 .اختاار  ها  نا يب نرهاي
 طريقة العمـل 

 :لةا  نا يب الايئ  باآلتى  – 1
 (.  ى غير  لة  ) دوت  عا ل  (   ) 
 .      لول الترب  الزراعي 3سم 1( ب)
 .     لول اللمان العضوى  3سم 1( ل)
 . نا يب ك  وااد  بأاد الميكروباي اللابة  الذكر 3( ن)
 . على سطا الايئ  Vaspar م وضم طاة  ال اساار ( ن)كما فى ( هة)

ي ثةةم ت تاةةر الايئةة  بعةةد 31 – 25توضةةم األنا يةةب فةةى الم ضةة  علةةى نرجةة   – 2
 : ساوعي  لآلتى 

 لو ونيا            ( ب)        الر م اةيدروجي ى(  ) 
 للغا اي ( ن)        لل يتريت    ( جة) 



 تثبيت أزوت الهواء الجوى بواسطة البكتريا الالتكافلية والتكافلية 
Non-Symbiotic and Symbiotic Nitrogen Fixing Bacteria  

 البكتريا الالتكافلية ( أ)
وبعةةةةا  نةةةةواا  Azotobacterتةةةةةوي بعةةةةا الاكتريةةةةا الهواةيةةةة   ةةةة  جةةةة س  

 تمايةةةةت   وي الهةةةةواو الاةةةةوى فةةةةى  Clostridiumالاكتريةةةةا الالهواةيةةةة   ةةةة  جةةةة س 
 .الترب 

 البكتريا التكافلية ( ب)
 تمايةةت الهةةواو الاةةوى فةةى جةةذور  Rhizobiumتةةةوي بكتريةةا العةةةد الاذريةة   

 .اضىوتلعب هذه الميكروباي نوراك ها اك ورةيلياك فى خصوب  األر . ال ااتاي الاةولي 
 إثبات عملية تثبيت األزوت الجوى بواسطة األزوتوباكتر 

N2-Fixation by Azotobacter  
تماةةةت األ وتوبةةةاكتر   وي الهةةةواو الاةةةوى بصةةةور  اةةةر  فةةةى التربةةة  ولتمايةةةت  

  صةةةةى كميةةةة   ةةةة  األ وي ياةةةةب تةةةةوافر التهويةةةة ,  صةةةةدر   اسةةةةب للكربةةةةوت, ر ةةةةم 
لةيوي, الاوتاسةيوي وال وسة ور , كمية    اسةا   ة  ع اصةر الكال6اموض   علةى  ة  

 .والمعانت ال انر  وتت اسب كمي  األ وي الممات   م كمي  ال مو الاكتيرى 
 األدوات والمواد الالزمة 

 نةي   Azotobacter زرع   – 2    يئ   لاى اللاةل   – 1
 طريقة العمل 

 . لةا الايئ  بغمل  إ ر      زرع  األ وتوباكتر – 1
 ي 25   فى الم ض  على نرج  ضم الايئ  الملة – 2

 مةةا يةةدل علةةى  ةةدر  الميكةةروب  –بعةةد  سةةاوعي  ةاةةظ نمةةو ال اليةةا وتكاثرهةةا        
 . على تمايت األ وي ويمك  تةدير كمي  األ وي الممات  بطرية  كلداه 

 فحص وعزل بكتريا العقد الجذرية فى البقوليات 
Isolation of Rhizobia from Root Nodules 

بكتريا الريزوبيا نوعي     العةد الاذري  هما العةةد الصةان   وتكونهةا تكوت  
اللةةةالةي المت صصةةة  وتتميةةةز بأنهةةةا كايةةةر  ال اةةةم وإ ا عمةةة   هةةةا  طاعةةةاي تالهةةةر 

وال وا اآلخر هو العةةد الكا بة   Leghaemoglobinامراو إلاتواةها على صاغ  
 . ل وتكونها اللالةي غير المت صص  وتكوت صغير  ال ام  ضم 

 :األدوات والمواد المستعملة 
1 – جذور نااي بةولى عليها عةد جذري       او  عةم  - 2 
3 – – 4     طااق و نا يب  عةم     يئ   جار المانيتول و لت ل  ال مير  



 طريقة العمـل 
لةة   ةةا اتةةزال عةةةد  كايةةر  وتةطةةم  ةةم جةةزو  ةة  الاةةذر, وتغلةة  جيةةداك بالمةةاو إل   – 1

 . طي  العالة عليها    اايااي ال
 (. 1/1111)توضم العةد  بعد  ل  فى طاق  ترى بذ   لول اللليمانى -  2
ن ةاةق, ثةم  5-3لمةد  % 75توضم العةد  بعد  ل  فى طاق  تةرى بةذ ك ةول  – 3

 .توضم فى طاق  ترى بذ  او  عةم  م تةلياها لغللها    بةايا الك ول
 ةةاو  عةةةم, ثةةم يضةةغا  3مسةة 1تةةزال العةةةد  وتوضةةم فةةى طاةةق  تةةرى  عةةةم بةةذ  – 4

 .عليها  واسط   لةا  عةم لت  ار
ي 51تليا  نا يب  جار المانيتول وال مير  العميق, ثم تترك لتارن الى نرجة  -  5

 . ثم تصب فى األطااق, وتترك للتامد
 عةةةزل بطريةةةةة  األطاةةةةاق الم طوطةةةة   تلةةةةةيا المعلةةةق ال ةةةةاتج  ةةةة  ت تةةةةت العةةةةةد   – 6

 .  الاذري , فى الايئ  اللابة
 ي لمد   ساوا و ف   الماا يم 25ضم األطااق فى ال اض  على نرج  -  7

ال اتا , و عزلها ب ال  نةي  على الايئ  الماةل  بعةد عمة  غشةاوًا   هةا وصةاغذ 
 . بطرية  جراي وف صذ  يكروسكوبياك 

 عمةةةةةة  غشةةةةةةاوًا  ةةةةةة   علةةةةةةق العةةةةةةةد  الم ضةةةةةةر بالطريةةةةةةة  اللةةةةةةابة , و صةةةةةةاغذ  – 5
 (.Bacteroidطور )وةاظ لك  الميكروب  بال وكلي , و ف صذ

بعد نمو الماا يم على األطااق,  عم     ال مةو غشةاو و صةاغ  بال وكلةي ,  – 9
 ارت  ي  الص اي المورفولوجية  للميكةروب الملةت رل  ة  العةةد , والميكةروب 

 .ال ا ى على الايئ  الص اعي 
   Oxidation of Sulfurأكسدة الكبريت 

   الميكروبةاي األوتوتروفية  التةى  Thiobacillus thiooxidansيعتار  
تممةةةة  الكاريةةةةت وثةةةةانى  كلةةةةيد الكاريةةةةت والميوكاريتةةةةاي وتلةةةةتعملها كمصةةةةدر للطا ةةةة  
وت صةة  علةةى الكربةةوت الةةال ي لهةةا  ةة  ثةةانى  كلةةيد الكربةةوت الاةةوى وال تةةروجي   ةة  

 .3.5-2.0والر م اةيدروجي ى الم اسب ل مو هذا  الميكروب    . األ ونيا فةا
 األدوات والمواد الالزمة 

 .ترب  خصاة  – 1
 . لتر/جم  ل وق الكاريت 1025 يئ  ستاركى ت توى على سط ها  – 2
  ل وق الكاريت  -Thiobacillus thiooxidans      3 زرع  نةي      – 3
4-          NaOH اصاي و نا يب اختاار  – 5   11/س  



 (. HClس  101فى  BaCl2% 101)  لول كلوريد الااريوي  – 6
 101-1015  اليةةة   ياسةةةةي    تويةةةة  علةةةةى الكاريتةةةاي تشةةةةم  ال طةةةةاق  ةةةةا ي   – 7

 .  لياراي بالل تيمتر المكعب
 طريقة العمـل 

 : تلةا الايئ  على ال  و اآلتى (  )     
 .جراي    الترب  101 – 2   . دوت  عا ل  – 1
 .تجراي    الترب  الملمد  سابةاك بالكاري 101 – 3
 .تلةا بمزرع  نةي     الميكروب – 4

تةةةدر تركيةةز  يةةوت اةيةةدروجي  وكةةذا ال موضةة  الكليةة  بالطريةةة  العياريةة  ( ب)
 .  ك   ساوا ولمد  لهر

 . يعم  غشاو    الايئ  فى  راا  التأكلد وتصاغ بطرية  جراي( ل)
ريةد  ة  نلية  كلو  3سةم 9يمك  تةدير الكاريتةاي كميةاك بالايئة   واسةط   خةذ ( ن)

 ةة  رالةةا  3سةةم 1الاةةاريوي فةةى  نا يةةب اختاةةار نالي ةة , ثةةم يضةةاف اليهةةا 
الايئةةةةةة , وتةةةةةةرل جيةةةةةةداك ثةةةةةةم تةةةةةةةارت  ةةةةةةم   لةةةةةةول  علةةةةةةوي الةةةةةةةوى  واسةةةةةةط  

Colorimeter م استعمال  كمف لونذ  امر . 
   Sulfate Reductionأختزال الكبريتــات 

  ةةدن ,  تلةتطيم كميةةر  ةة  الميكروبةاي  ت ت تةةزل الكاريتةةاي, ولكة   درجةة  
فةةةةى الاةةةةرك والملةةةةت ةعاي والتربةةةة   Hydrogen sulfideكةةةةب  2تكةةةةوت يةةةةدايةةةةث 

المغمةةةةةةةةةةور  بالمةةةةةةةةةةاو واختةةةةةةةةةةزال الكاريتةةةةةةةةةةاي تةةةةةةةةةةةوي بةةةةةةةةةةذ الاكتريةةةةةةةةةةا التابعةةةةةةةةةة  لاةةةةةةةةةة س 
Desulfovibrio . 

 األدوات والمواد الالزمة 
 .وتعةم 3سم 151 يئ  فات نلدت إلختزال الكاريتاي تعاأ فى نوارق  وا م  – 1
 .ترب  خصاة  – 3   . رك  طي     – 2
 صاغ  جراي  -6    .ورق ترليةا – 5    .  لول خالي الرصاص – 4

 طريقة العمـل 
ويتةةةةرك نورق  ,جةةةةراي 1وآخةةةةر بطةةةةي   ركةةةة   وا ةةةةم  ,يلةةةةةا نورق  تربةةةة   راعيةةةة  – 1

 .ي لعد   سا يم25للمةارن , ثم ت ض  على نرج  
 :ت تار الايئ  على فتراي لآلتى  – 2
 .والراة   ,وت الل(   )  
 .H2S تعريا ور   ترليا  الل  ب الي الرصاص ةختاار ( ب) 



وكةذل   عم  غشاوًا    الايئ  و ف صذ  يكروسكوبيًا بعد صاغذ بطرية  جراي  – 3
وكةةةةةذل  ( و)و ختاةةةةةر لميكةةةةةروب علةةةةةى لةةةةةك   عمةةةةة  نةطةةةةة   علةةةةةة   ةةةةة  الايئةةةةة  

ا يم سةوناو  اةوكةذل  نمةو  .سالا  لصاغ  جراي و ت ركة   يكروباي الزوني 
  .اللوت للميكروباي الم تزل  للكاريتاي

 ميكروبيولوجيا المياه 
ةختاةةةةةةار صةةةةةةالاي  عي ةةةةةة   ةةةةةةاو ألغةةةةةةراي الشةةةةةةرب واةسةةةةةةت داي الم زلةةةةةةى  

 :ولوست داي فى المصانم يارى عليها اآلتى
 .عد الاكتريا الكلى فى عي   المياه – 1
 .بمياه الماارى الماو اختاار تلول  – 2

 أخذ العينــة
تؤخةةذ عي ةة  الميةةاه فةةى  جاجةة   عةمةة  وياةةب  ت تممةة  العي ةة   صةةدر الميةةاه  

 . المطلوب ف صذ بكتريولوجيا  م اةاتراس    تلول العي    ث او  خذها  و نةلها
ويةتم بطريةة  األطاةاق  ةم اسةت داي  يئةة   ,عةد الاكتريةا الكلةى فةى عي ة  الميةاه  :أوالا 

ق لةةةرت الطريةةةة  فةةةى تةةةدريااي و ةةةد سةةةا . جةةةار التربتةةةوت و لةةةت ل  ال ميةةةر 
 .التةدير الكمى لل مو الميكروبى

 بمياه المجارى الماء اختبار تلوث : ثانياا 
يعتاةةةر المةةةاو صةةةال اك للشةةةرب عةةةان  إ ا كةةةات خاليةةةًا  ةةة   يكروبةةةاي الةولةةةوت  

و اموعةة  الةولةةوت هةةى  يكروبةةاي  , ةة  المةةوان اللةةا   يضةةًا بشةةرط  ت يكةةوت خاليةةاك 
ي غيةر  تارثمة  ت لة  سةكر الالكتةو   ةم إنتةال اةا ا عصوي  سالا  لصاغ  جةرا

وإ ا  ,وغا  وهذه الماموع  توجد عان  فى   عاو اإلنلات وال يوات  اي الةدي ال ةار
وجدي هذه الماموع  فى المياه فةأت  لة  يةدل علةى تلوثهةا بميةاه الماةارى و اتمةال 

  .وجون  يكروباي  رضي  وتكوت المياه غير صال   للشرب
   ثالثة   ,ت لي  الةياسى للمياه للكشف ع  وجون بكتريا الةولوت ويتكوت ال 

والتةةةى تممةةة  نالةةةاي  تلللةةة  وطريةةةة   .اإلاتمةةةالى والتأكيةةةدى والتكميلةةةى: اختاةةةاراي 
 .Indicator organismsالميكروباي كدلي  للتلول هذه الاس  للكشف ع  

 طريقة العمـل 
 و    نهةر  ريةب  و  ,يمك  فى هذا التدريب إاضار عي    او    الم زل 

  .ب ير   و  ى  صدر آخر إلجراو الت لي 
  



 اإلختبار االحتمالى 
 ةة   11كةة  فةةى ثةةالل  نا يةةب كايةةر  بكةة    هةةا  , ةة   ةة  عي ةة  المةةاو 11لةةةا  – 1

 ةةرق الالكتةةو  التةةى تاهةةز ب يةةث ت تةةوى علةةى ضةةعف التركيةةز العةةانى للايئةة  
Twice-strength,  لةةا  .ع  عي   المةاوو ل  اتى يمك   عانل  ت  ي ها ب

لةةا  امةوعتي , بكة  )      عي   المةاو فةى  نا يةب صةغير   101 ,   101
ت تةةةوى علةةةى التركيةةةز العةةةانى لايئةةة   ةةةرق الالكتةةةو  (  اموعةةة  ثةةةالل  نا يةةةب

Single strength.  
 .ي لمد  يو ي 37اض  على نرج  -  2
  .ساع  45ساع  وبعد  24إف   بعد  – 3
يع ةةةةى اختاةةةةارًا إاتماليةةةةًا  وجاةةةةاك  ,سةةةةاع  24  بعةةةةد وجةةةةون غةةةةا  فةةةةى  ى  ناوبةةةة 

Positive presumptive test. 
يع ةى اختاةارًا  شةكوكاك فيةذ  ,سةاع  التالية  24  ا تكوت الغا  خالل فتر  الةة  

Doubtful presumptive test. 
يع ةةةى اختاةةارًا سةةةالااك  ,سةةاع   ةةة  الت ضةةي  45  ةةا عةةدي تكةةةوي  غةةا  بعةةةد  

Negative presumptive test  مةةا يةةدل علةةى  ت عي ةة  المةةاو ةت تةةوى علةةى 
 .Coliformsبكتريا الةولوت 

  Confirmed testاألختبار التأكيدى 
لكةةة  العي ةةةاي التةةةى  عطةةةت فةةةى اةختاةةةار اةاتمةةةالى  ,ياةةةرى هةةةذا اةختاةةةار 

 .نتاةج  وجا   و  شكوكاك فيها
كميةة  لةةةات  ةة    ةة   ناوبةة   ةةرق الالكتةةو  الموجاةة  لالختاةةار اةاتمةةالى أل ةة  – 1

 Eosinخطةةةةا طاةةةةق  يئةةةة  آجةةةةار األيوسةةةةي  و  رق المميلةةةةي   ,عي ةةةة  المةةةةاو

methylene blue agar (EMB),  و طاةةق آجةار انةةدو Endo agar, 
  .بطرية    اسا  لتكوي   لتعمراي  تااعد  تما اك 

 .ي لمد  يو ي 37اض  على نرج   – 2
لةةةى سةةةطا الطاةةةق ع Typical coloniesإ ا تكونةةةت  لةةةتعمراي نمو جيةةة   

  .فإت اةختاار التأكيدى يعتار  وجااك  ,خالل فتر  الت ضي 
     Completed testاالختبار التكميلى  

 ختةةةةر  , ةةةة   يئةةةة  آجةةةةار األيوسةةةةي  و  رق المميلةةةةي   و  ةةةة   يئةةةة  آجةةةةار إنةةةةدو – 1
يالهةر  ة  لةكلهما  نهمةا  ة  الم تمة  جةداك  ت تكونةا لميكروبةاي  , لتعمرتي 



والةى  ناوبة   ,و نة  ك    هما على سطا آجار  اة  ,الةولوت  اموع  بكتريا 
 . يئ   رق  ت مر الالكتو 

وتكةةةوت  –ولةةةيس ناةمةةةًا  –تعطةةةى  لةةةتعمراي غا ةةةة  غالاةةةاك  ,بكتريةةةا الةولةةةوت ) 
علةى  يئة   Greenish metallic sheenسةوناو  اي  ريةق  عةدنى   ضةر 

EMB,  امةةةةراو  اي  ريةةةةق  عةةةةدنى  خضةةةةر  هاةةةةىGolden green 

metallic sheen على  يئ  آجار إندو).  
 .ي لمد  يو ي 37اض  على نرج  -  2
  .و صاغ بصاغ  جراي ,اضر لراةا    اآلجار الماة -  3
ووجةةون بكتريةةا عصةةوي  سةةالا  لاةةراي غيةةر  ,تكةةوت الغةةا  فةةى  ةةرق الالكتةةو  

ان يةةةةدل علةةةةى وجةةةةون  فةةةةر  ,يعتاةةةةر اختاةةةةارًا تكميليةةةةًا  رضةةةةياك  , تارثمةةةة  بمةةةةزارا اآلجةةةةار
  .وعلى  ت عي   الماو األصلي   لوث  , اموع  بكتريا الةولوت 

 

 الدروس العملي  فى  يكروبيولوجيا األغذي  واأللاات: ثالماً 
 

  تلوث األطعمة بالميكروبات
 

تعتار الاكتريا وال طرياي وال ماةر عمو اك    الميكروباي الملوث  لوطعم  
طعمةةة  ال ا ضةةةي    هةةةا وإ ا تركةةةت وتوجةةةد ال طريةةةاي وال مةةةاةر بصةةة   خاصةةة  باأل

 .األطعمة  ت ةت ظةروف ت اسةةب هةذه الميكروبةاي فأنهةا ت مةةو عليهةا وتلةاب فلةةانها
ويمك  الكشف ع  وجون الاكتريا وال طرياي وال ماةر باألطعم     خالل التةدريب 

 :التالى
 األدوات والمواد الالزمة 

 – جةار المولةت –ر   جار الالوكةو  و لةت ل  ال مية – يئ  األجار المغذى  – 1
  . يئ  الموةس الصلا 

  -الاا  –ل م   روي  –نرن  بطاطس  –اللكر المذاب  –عي اي    الد يق -  2
  .المربى –الشرباي  –الزبد 

 . طااق  ترى  عةم  – 3
  .جليلرول  و   لول لكتوفي ول% 1  لول  – 4

 طريقة العمـل 
   .ها باألطااقسيا  نا يب الايئاي الصلا  اللابة  وصا – 1



ثةم لةةا  –خذ غمل  إ ر     ك     العي ةاي اللةابة  وسةطا نرنة  الاطةاطس  – 2
 ها األطااق الم توي  على الايئ  و ل  بطرية  الت طيا ثم  تركها على نرج  

  .ارار  المعم  للدرس العملى الةاني
و صاغذ  ةاظ نمو  اا يم الاكتريا وال ماةر باألطااق ثم  عم    ها ت ضيراً  – 3

بصةةةاغ  جةةةراي وكةةةذل  ةاةةةظ نمةةةو  اةةةا يم ال طريةةةاي ثةةةم خةةةذ بةةةاأل ر  المعةمةةة  
ضةةم هةةذا . الماللةة  بم لةةول الاللةةري  جةةزو  ةة  ال طةةر ي تةةوى علةةى  يلةةليوي

الاةةزو فةةى نةطةة   ةة    لةةول الاليلةةرول علةةى لةةري    جاجيةة  وغطةةذ بغطةةاو 
اول  رسةةةم  ةةةةا تةةةراه واةةةة .الشةةةري   ثةةةم  ف صةةةةها بالعدسةةة  الصةةةةغرى ثةةةم الكاةةةةرى 

  .التعرف على خصاة  ال طر
 الفحص البكتريولوجى لألغذية المعلبة الغير فاسدة 

ت تار األغذي  المعلا  بكتريولوجياك    ايث تماي جون  التعةيم والةدر  على 
وياةةرى  عرفةة  جةةون  التعةةةيم بأخةةذ عي ةة    هةةا  االةةر  وف صةةها بكتريولوجيةةًا  .ال  ةةظ

ختاةةار  ت ضةةي  العلةةب وهةةى  ة لةة  فتةةر   ةة    ةةا  ةةدرتها علةةى ال  ةةظ فياةةرى هةةذا اة
  .الز  

 إختبار قوة الحفظ 
يةةةةةوي  31ي لمةةةةةد  37اضةةةةة  العلةةةةةب علةةةةةى نرجةةةةة   :الخضـــــروات المعلبـــــة  – 1

يةةةةةةوي للميكروبةةةةةةاي  11ي لمةةةةةةد  55للميكروبةةةةةةاي الميزوفيليةةةةةة  و خةةةةةةرى علةةةةةةى 
 :ثم  ختار كاآلتى . المر وفيلي 

ال ةاي ال لةان علةى العلةةب لع : Macroscopicallyاالختبـار الظـاهرى ( أ)
 . در الر م اةيدروجي ى بعد فت ها( …اةنت اخ )

ــار الميكروســكوبى ( ب)  ت ضةةير غشةةاو  ةة   : Microscopicallyاالختب
  .العلا  وف صذ  يكروسكوبيًا بعد صاغذ بطرية  جراي

اضة  العلةب علةى  : Canned acid foodsاألطعمة الحامضـية المعلبـة  – 7
يوي إة إ ا كانت العلب  د  14نرج  ارار  المعم  لمد   ي  و على31نرج  

 اختاةةةةر ظاهريةةةةاك كمةةةةا سةةةةاق  , كمةةةةت  مةةةة  هةةةةذه المةةةةد  بالمعمةةةة  بعةةةةد تصةةةة يعها
 .( )فى 

 ( الميكروبى)فساد األغذية 
 يكروباي عديةد   مة  ( ال اي)توجد عان  على الموان الغذاةي  الغير  اهز   

 .تلةةةول األطعمةةة  الماهةةةز   هةةةذه الميكروبةةةايالاكتريةةةا وال طريةةةاي وال مةةةاةر كمةةةا  ةةةد ت
تلاب هذه الميكروباي فلان األغذي  ت ت ظروف  عي   ويتو ف ال لان على نوا و 



 …الميكةةةةروب الملةةةةاب وتركيةةةةب الطعةةةةاي وخواصةةةةذ الطايعيةةةة  والالةةةةروف الم يطةةةة  
 .وغيرها    العوا  

 األغذية الخام فساد : أوالا 
 .   الت ات والع ب والار وق عي اي سليم  وتال   : الفاكهة  -1    

اختار ظاهريًا و يكروسكوبيًا كة   ة  العي ةاي التال ة  اللةابة  بعمة  لةري    –  
  .وف   ال طر ال ا ى وةاظ لك  الميلليوي والاراثيم ال طري 

خةةذ  واسةةط  إ ةةر   عةمةة   ليةة   ةة  ال طريةةاي ال ا يةة  ثةةم   رعهةةا علةةى  يئةة   –ب 
يوي ثةم  7-5نرج  ارار  المعم  لمد  اض  األطااق على  . جار المولت

  . ف   الماا يم ال ا ي     ايث لكلها ونرج  نموها
 –الالةةةل   –ال ةةةول  –اللةةةاانخ  –ال ةةةس عينـــات فاســـدة مـــن : الخضـــروات  – 7

    .الخ …الطماطم  –الاطاطس 
 عمة  غشةاوًا  ة  األجةزاو ال اسةد   ةة  العي ةاي التال ة  المعطةاه لة  ثةم  صةةاغذ 

  .وبي   لكال الميكروباي ال ا ي  ونتيا  الصاغ  م الرسم بطرية  جراي
 فساد اللحـوم  – 1

 2 ختاةةر الراة ةة  والمالهةةر لعي يتةةي   ةة  الل ةةم  اةةداهما تةةرك بالمعمةة  لمةةد   –  
  .يوي 2ي لمد  4يوي واألخرى ا الت فى المالج  على نرج  

بةةةاي ةاةةةظ نةةةوا الميكرو  . عمةةة  غشةةةاوًا  ةةة  كةةة  و صةةةاغذ بطريةةةة  جةةةراي –ب 
 .و وص ها  م  الرسم

  .عد الميكروباي بالل م بطرية  األطااق -جة
 فساد الدقيق  – 1

جةم  11 نمر على الماو  ةدار  .    او  عةم فى طاق  ترى  3سم 5ضم  –  
    او  عةم فى طاق  ترى آخةر  3سم 14ضم  .   الد يق  دوت تةليب

الةةةةةر م   ةةةةةدر ,جةةةةةم  ةةةةة  الةةةةةد يق 11ثةةةةةم  ضةةةةةف اليةةةةةذ  ةةةةةم التةليةةةةةب  ةةةةةةدار 
  .(العاي )اةيدروجي ى فى هذا الم لوط 

يةةوي  7 ,يةةوي 2اضةة  األطاةةاق علةةى نرجةة  اةةرار  المعمةة  ثةةم  ختاةةر بعةةد  –ب 
  .للشك  والمالهر والراة  

 ف صةةةةةذ بالميكروسةةةةةكوب وةاةةةةةظ  , عمةةةةة  غشةةةةةاو و صةةةةةاغ  بطريةةةةةة  جةةةةةراي 
  .الميكروباي ال ا ي  و رسمها  اي اك  نواعها



 المعلبة فساد األغذية : ثانيا 
 ختار العلةب  .يلتعم  فى هذا التدريب بعضًا    األغذي  المعلا  ال اسد  -   

 : غير الم توا  و لمها الى  ا يأتى 
Flat Sour, Flipper, Springer, Soft Swell of Hard Swell  

 .إ ا كانت العلا    ت    ال  الغا  الموجون  ها -ب 
 عمة   .غطهةا   صةف طاةق  تةرى  عةةم فتا علا  ت ةت لةروط التعةةيم ثةم  -ل

  .غشاوًا      توياي العلا  و صاغ  بطرية  جراي و ف صذ  يكروسكوبياك 
لةةةا  يئةةاي   تل ةة   ةة    تويةةاي العلاةة  و لةة  لل صةةول علةةى الميكروبةةاي  -ن 

الملةةاا  لل لةةان  مةة   يئةةة   جةةار الالوكةةو  والتربتةةةوت الم تويةة  علةةى نليةةة  
آجةار الااتةوت وال ديةد  ةم الت ضةي  علةى  , روي كريزول  رب  و رق الكاد

37-55  يوي ثم  ختار المزارا ظاهرياك و يكروسكوبياً  5-2ي لمد. 
لةةةا الميكةةروب المعةةزول والةةذي يعتةةةد  نةةذ سةةاب ال لةةان فةةه علاةة  سةةليم  ثةةم  -هةةة

اض ها على نرجة  اةرار    اسةا  و لة  للتأكةد  ة   ت الميكةروب المعةزول 
 .هو الملاب لل لان

   Food Preservationاد الغذائية حفظ المو 
  (الحفظ بالتبريد)الحفظ على درجات حرارة منخفضة  – 1

Preservation of Foods at Chilling Temperature 

ال  ةةظ علةةى نرجةةاي اةةرار      ضةة   ةة   اةةدل وسةةاة  ال  ةةظ المتاعةة  فةةى  
خير   د يكوت الل وي والدواج  واألسماك ويشم   ل  التاريد والتاميد وفى ال ال  األ

ف ى اال  التاميد اللريم تتكوت  لوراي ثلاي  صغير  ناخ  خاليةا  ,سريعًا  و بطيئاً 
المان  ة تمزق ال اليا بعكس الالةوراي التةى تتكةوت فةى االة  التاميةد الاطةىو فهةذه 

 .تمزق خاليا المان  وتعرضها لل لان ب ع  الميكروباي
 حفظ اللحوم  –أ 
 ا ةظ جةزو  ة  الل ةوي لمةةد   ,للمالهةةر والراة ة   ختاةر عي ة   ة  ل ةم طةا ل 

ةاةةةةةظ المالهةةةةةر  ,ي علةةةةةى التةةةةةوالى15 ,ي11 ,ي5 ,ي2 - سةةةةةاوا علةةةةةى نرجةةةةة  
و لة   واسةط  عمة   ال ا ية  ةارت  ةي   نةواا و عةدان الميكروبةاي  ,والراة   لك  عي  

  .غشاو    ك  وصاغذ بطرية  جراي



 التفاح  ,الخس ,حفظ الجزر –ب 
 ا ةظ عي ةة   ة  كةة  لمةةد   ,الت ةةات ,ال ةةس , جة   ةة  الاةزراختاةر عي ةة  طا 

 عمةةة   ةطعةةةاك عرضةةةيًا وةاةةةظ  . سةةةاوا علةةةى  ربةةةم نرجةةةاي ال ةةةرار  المةةةذكور  سةةةابةاك 
 -نوت  اتشةةاهده  ةة  ايةةث الراة ةة  ,التغييةةر ناخةة  ال اةةاي وكةةذل   الهةةره ال ةةارجى

 .والةواي –اللوت 
 ( الحفظ بالتخليل)استعمال الملح كمادة حافظة  – 7
يلتعم  ال  ظ بالت لي  ل  ظ بعةا ال ضةرواي كالكرنةب وال يةار والل ةت  

والازر والزيتوت وغيرها ويعم  اا ا الالكتي  المتكةوت نتياة  للت مةر الالكتيكةى 
والذى ت تاذ بكتريا اما الالكتي   م نلا  الملا المرت ع  على ا ظ ال ضرواي 

 .إيةاف نمو الميكروباي التع  ي ب   التلف و ل  
 ألدوات والمواد الالزمة ا

  لا طعةاي  – 2    كرناةذ  – 1
   NaOH 9/  لول س – 4   صاغ  جراي  – 3
  طااق  ترى  عةم   – 6 يئ   جار الالوكو  وعصير الطماطم      – 5
  وعي   جاجي  كاير    -5           اصاي  عةم  – 7

 طريقة العمـل 
اسةد  و غلة   ةاتاةى  ة  الكرنةب بمةاو ت ل      وراق الكرنةب ال ارجية  وال  – 1

 .ال   ي 
 طةةم  وراق الكرنةةب الةةى لةةراةا   اسةةا  وضةةعها فةةى وعةةاو  ةةم  زجهةةا بةةالملا -  2

  .بالو ت % 205الااف   لا  
 . ضغا األوراق جيداك  م  راعا  عدي تكليرها ثم غا الوعاو-  3
 .ي اتى يصير صال اك لإلستهالك25 ا ظ على نرج   – 4
 :لم تج ال هاةى كاآلتى  ختار ا – 5

 .الةواي –اللوت  –يالاظ الطعم  :ظاهرياً  –  
 تةدير  عدان الميكروباي بطرية  الميكروسكوب الماالر :  يكروسكوبيًا  –ب 

  . م الصاغ بطرية  جراي
  در ال موض  فى الم لول المل ى بالتعانل بالةلوى : تةدير ال موض   –ل 

  .ا على  ساس اا ا الالكتي  م تةدير ال لا  المئوي  لل ا 



 ةدر عةدن الميكروبةاي بطريةة  األطاةاق بأسةتعمال : العد بطرية  األطااق  –ن 
 ف ة  األطاةاق ل مةو ال طريةاي  . يئ   جار الالوكو  وعصير الطمةاطم

 .وال ماةر ايث  ت وجونها يدل على رناو  ال وا
 مزارع البادئــات 

 ن الزبادى حامض الالكتيك من اللب بكتريافحص وعزل 
تةوي بكتريةا اةا ا الالكتية   ت ميةر الالكتةو   كونة  خمةر  اا ضةي  و هةم  

 :الاكتريا الموجون  بالزبانى هى 
Str. lactis   Str. thermophilus 

L. acidophilus  L. bulgaricus 
  .وكميرًا  ا توجد ع د ف   الزبانى بعا ال ماةر ككاة اي  لوث  لذ 

 مة األدوات والمواد الالز 
 . يئ   جار الالوكو  وعصير الطماطم – Tween agar     2 يئ   – 1

 طريقة العمـل 
 عمةة  غشةةاو  ةة  عي ةة  الزبةةانى المعطةةا  لةة  و لةة  بأخةةذ غملةة  إ ةةر  ونشةةرها  – 1

ضةم الشةري   فةى  .على الشري   الزجاجي  ثم تا ي ها فةوق  صةاات كهربةاةى
% 95وعةاو بةذ ك ةول ايمةانول  لمد  ن ية  إل ال  الده  ثةم فةى لوعاو بذ  يلو 

 .لتمات الغشاو ثم  غللذ بالماو و صاغ  بطرية  جراي
 .تشاهده  ف   الغشاو بالعدس  الزيتي  ونوت  ا – 2
و لةةةة   Tween agarلعةةةةزل  يكروبةةةةاي اةةةةا ا الالكتيةةةة  تلةةةةتعم   يئةةةة   – 3

إلاتواةهةةا علةةى المةةوان الغذاةيةة  الال  ةة  ل مةةو هةةذه الميكروبةةاي ا   نهةةا  عةةةةد  
 .لتغذي  وهذه الايئ    تةي  إ  تالهر عليها هذه الاكتريا فةاا

 عزل بكتريا اا ا الالكتي   ة  عي ة  الزبةانى التةى   ا ة  بطريةة  األطاةاق  – 4
  .المصاوب 

  . ياي 4ي لمد  31اض  األطااق على نرج   – 5
لاهد و وصف  اا يم بكتريا اا ا الالكتي  التى تالهر بألةكال نامية   و  – 6

و عمةةة    هةةةا  .سةةةي   و  لةةةتدير  ن يةةةة  و ايانةةةاك تكةةةوت ت ةةةت سةةةطا األجةةةارعد
  .غشاو و صاغذ بطرية  جراي و وص ها

 إختبارات قوة حفظ اللبن الخام 
يمكةةةة  اختاةةةةار نرجةةةة  جةةةةون  اللةةةةا  كميةةةةًا  واسةةةةط  طريةةةةة  الميملةةةةي  األ رق  

ا   ةة  إعتمةةاناك علةةى   ةة  إختةةزال هةةذه الصةةاغ  الةةذى يت اسةةب طرنيةةاك  ةةم   تةةوى اللةة



الميكروبةةةاي الملوثةةة  و يضةةةًا باختاةةةار الريةةةزا وري  ايةةةث ي تةةةزل لةةةوت هةةةذه الصةةةاغ  
 . درجاي   تل   تدل ك    ها على نرج  جون  اللا 

 إختبار الريزازورين 
 األدوات والمواد الالزمة 

 .سداناي كاوتش  عةم  – نا يب اختاار  عةم   – 2      .عي اي لا  خاي – 1
 ص دوق  ةارن  األلوات  -5اماي  اةى     – 4  ي   ر و   لول الريزا   – 3

 طريقة العمـل 
    ةاو  2سم 51يذاب  رص وااد فى )ي  ر      لول الريزا و  2سم 1 ضف  -1

 ة   2سةم 11الى  ناوبة   عةمة   اي سةدان   ة  الكاوتشةوك ثةم ضةم  هةا (  عةم
لةا   توياتهةا خا ,عي   اللا  باستعمال  اص   عةم  ثةم ا  ة  األناوبة  باللةدان 

  .ي37اض  فى اماي  اةى على  هدوو ثم 
ساع   در اللوت ال اتج فى اللا  باستعمال ص دوق  ةارن  األلةوات  1بعد فتر   – 2

والةةةرص ال ةةاص بةةالريزا وري   ةةم المةارنةة  بأناوبةة   هةةا ن ةةس الكميةة   ةة  اللةةا  
  .وبدوت إضاف  الدلي 

 : سا  ال تاةج فى جدول كاآلتى  – 3
بعد ساع  وااد  فى ال ماي الماةى على  اللوت 

37ي 
الر م على 

 الةرص
 نرج  جون  اللا 

  Blue 6   رق 
 صالا Lilac 5    لاى فاتا

  Mauve  4    لاى  اه 
  Pink-mauve 3 ورنى    لاى
  توسا  Mauve-pink 2    لاى ورنى

  Pink 1 ورنى
 رنىو غير صالا ص ر White   يا

 

 دروس العملي  فى الت مراي الميكروبي ال: رابعاً 
الت مةةراي الميكروبيةة  هةةى عمليةةاي  يولوجيةة  تةةةوي فيهةةا الميكروبةةاي بإنتةةال   

 ةةةوان  اي  هميةةة  ا تصةةةاني  إعتمةةةاناك علةةةى نشةةةاطها ال لةةةيولوجى و ةةة    ملتهةةةا إنتةةةال 
امةةا اللةةتري  و يضةةًا  ,امةةا ال ليةة  ,الايوتةةانول ,واألسةةيتوت  ,ك ةةول اإليمةةانول



ا  مةةة  إنتةةةال خميةةةر  ال اةةةا  وبانةةةةاي األلاةةةات و ةةةزارا الاكتريةةةا العةديةةة  يةةة الإنتةةةال ال
 :وفيما يلى   مل  لهذه الت مراي .وال اكلي اي الم تل  

 إنتاج الكحول 
تت مةةةةةةةةةر المةةةةةةةةةوان اللةةةةةةةةةكري  ت ةةةةةةةةةت ظةةةةةةةةةروف ةهواةيةةةةةةةةة   واسةةةةةةةةةط  خميةةةةةةةةةر   

Saccharomyces cerevisiae   الى ك ول وثانى  كليد الكربوت. 
ميةةر  فةةى إنتةةال الك ةةول اإليميلةةى تااريةةًا  ت ميرهةةا للمةةوةس  و وتلةةتغ  ال  

  .غيره    الموان ال شوي  الرخيص  بعد تكليرها
 األدوات والمواد الالزمة 

  S. cerevisiaeال مير   – 2   .عل   سون  و عصير ع ب – 1
 . يدرو تر بال ج – U       4نورق  و سدان  ت  ذ   ها  ناوب  على لك   – 3

 يقة العمـل طر 
عةةةةم  و بلةةةتر الم لةةةول الم  ةةةف  ةةة  العلةةة  األسةةةون  و  ةةة  عصةةةير الع ةةةب  – 1

فةةةةى نورق  405بةةةال ج تةرياةةةاك بعةةةد ضةةةةاا الةةةر م اةيةةةدروجي ى الةةةى  15تركيةةةزه 
   . لدون بلدان   ط ي 

 .Saccharomyces cerevisiae varلةةا الم لةول  و العصةير بمزرعة   – 2

ellipsoideus, دان  كاوتشوكي  ي  ذ   ها  ناوب  على لك  ثم سد الدورق بل
U  يوضةةةم  هةةةا  ليةةة   ةةة  الزةاةةةق  لعةةةزل الايئةةة  عةةة  الهةةةواو واللةةةمات للغةةةا اي

  .بال رول
 .ي لمد   ساوا31 - 25اض  المزرع  على نرج  -  3
تذوق جةزوًا  ة  اللةاة   .بعد انتهاو الت اع  وهذا يعرف  تو ف خرول الغا اي-  4

  .عم الك ولالمت مر وةاظ ظهور ط
 : كشف ع  وجون ك ول اةيماي  كاآلتى  – 5
اةةا ا  3سةم 1  لةول  ركةةز  ة  نايكرو ةاي الاوتاسةةيوي الةى  3سةم 5 ضةف  

 .   الم لول الم تار 3سم 1س    ااو ثم  ضف  .كاريتي   ركز
ظهةةور راة ةة  اةسةةيتالدهيد  ةةم تلةةوت الم لةةول  لةةوت  خضةةر يةةدل علةةى وجةةون  

  .ك ول اةيماي 
 لخـل إنتاج ا

بأكلةةةد  الك ةةةول الةةةى  .Acetobacter spتةةةةوي بكتريةةةا اةةةا ا ال ليةةة   
وي مو الميكروب عان  علةى سةطا الم الية   .اا ا خلي  ت ت الالروف الهواةي 



الم تويةةة  علةةةى ك ةةةول كعصةةةير الع ةةةب  و   لةةةول المةةةوةس المت مةةةر  كونةةةاك غشةةةاو 
   .Mother of vinegerسط يًا يلمى  ي ال   

و نةةةةةزا اللةةةةةدان  ( الةةةةةذى اةةةةةدل فيةةةةةذ الت مةةةةةر الك ةةةةةولى)للةةةةةا ق خةةةةةذ الةةةةةدورق ا – 1
 و بعي ةة  خةة  اديمةة   Acetobacter curvumالكاوتشةةوكي  ولة ةةذ بمزرعةة  

يالاةظ  ت يوضةم جةزو  ة  ) Mother of Vinegerعلةى سةط ها  ي ال ة  
اض  على نرج  ارار  المعم   ةم  .(غشاو  يكروب ال   على سطا الايئ 

ى ة يتكلةر الغشةاو ويلةةا فةى  ةاا الةدورق إ   ت  الاال  عدي رل الايئ  ات
 سةةا يم اتةةى يتكةةوت كميةة  كايةةر   ةة   7هةةذا الت اعةة  هةةواةى و تةةرك الايئةة  لمةةد  

  .ال  
 عمةة  غشةةاوًا   ةةذ و صةةاغذ بطريةةة  جةةراي  ,والراة ةة  , ختاةةر ال ةة  ال ةةاتج للةةوت  – 2

 .و رسم  اتشاهده ,و ف صذ  يكروسكوبياك 
 موضةة  باسةةتعمال الصةةونا الكاويةة  المعلو ةة  الةةةوى رلةةا الم لةةول ثةةم  ةةدر ال  – 3

و الةةةةةب ال لةةةةةا  المئويةةةةة  لل ةةةةةا ا علةةةةةى  سةةةةةاس اةةةةةا ا خليةةةةة   ,11/س 
 :بأستعمال المعانل  اآلتي  

  NaOH  ×6عياري  ×  3سم                    
 =ال لا  المئوي  ل ما ال لي   

    العي    3سم           
 انتاج خميرة الخباز 

فى كمير    المصانم ةست دا ها  S. cerevisiaeير     ال وا ت تج ال م 
كأنا  ت ميةر فةى صة اع  ال اةز  و ةسةت دا ها فةى تغذية  اإلنلةات و ايانةاك ال يةوات 

   . و كمصدر لواماي األ ي ي  وبعا فيتا ي اي  اموع  ب
 األدوات والمواد الالزمة 

  .S. cerevisiaeساع     خمير   24بانىو نشا عمره  – 1
بةةةال ج  ةةة   ةةةوةس  3-1سةةةم   لةةةول  211لتةةةر بةةةذ  1نورق   روطةةةى سةةةع   – 2

المضةةةةةاف اليةةةةةذ سةةةةةل اي األ ونيةةةةةوي وفوسةةةةة اي (  pH 504)الةصةةةةةب المعةةةةةةم 
 .الكالليوي الذاةا  لتغذي  ال مير 

 .جها  للرل الميكانيكى – 3
 طريقة العمل 

 .سم    الاانىو 41-21لةا الدورق الم روطى  ة  – 1
 .لدورق على جها  الرل الميكانيكىثات ا – 2



 .ساع  24 ترك الدورق على نرج  ارار  المعم  و ترك الاها  يعم  لمد   – 3
 :نوت  الاالات     خالل  – 4
 .اختاار وجون الك ول –ب   .ال    الميكروسكوبى للمزرع  –   
 .فص  وتةدير و ت ال مير  وكذل  تةدير نلا  الرطوب   ها –ل 
 .  ال اتج    ال مير  الى نلا  اللكر الملت دي الب نلا – 5

 إنتاج حمض الستريك  
يلت دي اا ا اللتري  فةى كميةر  ة  األغةراي الصة اعي  ايةث يضةاف  

لوطعمةةةةة  والمشةةةةةروباي كمةةةةةان  اافالةةةةة  وي ةةةةةتج هةةةةةذا ال ةةةةةا ا تااريةةةةةًا  ةةةةة  فطةةةةةر 
Aspergillus niger باست داي الت مر الهواةى. 

 األدوات والمواد الالزمة 
 .الم تا  ل ما اللتري  Aspergillus niger زرع  فطر  – 1
 . يئ  ت توى على اللكرو  كمصدر للكربوت  – 2
 .(لتر 1) جاج   لط    – 3
 .نلية  ال ي ول مالية  – 5 .ا 101 يدروكليد صونيوي  – 4
 .كلوريد الكالليةةوي – 6

 طريقة العمـل 
ن يةةة   21م عةمهةةا لمةةد   ةة   ةة  الايئةة  الةةى الزجاجةة  الملةةط   ثةة 211ضةةم  – 1

  .ي25 خرجها    األوتوكالف لتارن اتى  .2 وص /رط  5ع د ضغا 
 وة ترل  A. nigerولةا سطا الم لول باراثيم ال طر  اً ضم الزجاج   فةي – 2

  .الزجاج 
ا  NaOH 101 ةةةةةة   ةةةةةة  الايئةةةةة  وعانلهةةةةةةا باسةةةةةةت داي  5بعةةةةةد التلةةةةةةةيا  نةةةةةة   – 3

  .ي25اض  المزرع  على نرج  ارار   لت د ا نلي  ال ي ول مالي  ثم 
  ةةة   ةةة  الايئةةة  فةةةى نهايةةة  األسةةةاوا األول  ةةة  الت ضةةةي   لةةةت د اك  5عةةةانل  – 4

NaOH 101  الةةةةب كميةةةة   .ا ونليةةةة  ال ي ول مةةةةالي NaOH 1   ا الال  ةةةة
  .        لول الت مير 111لمعانل  

 ةة  وعلةةى  سةةاس  411 ةة   ةة  الم لةةول وضةةعها فةةى كةةأس سةةع   111 نةةة   – 5
الال  ةة   NaOH ضةةف كميةة  ( 4)ال تياةة  التةةى اصةةلت عليهةةا فةةى ال طةةو  

  .        لول كلوريد الكالليوي المشام 21 ضف  .لمعانل  ال ا ا
 .ن ية  21لمد   2 وص /رط  15ضم الكأس فى األوتوكالف على ضغا  – 6



تتكةةةوت سةةةتراي الكاللةةةيوي فةةةى الكةةةأس اللةةةةا ق والتةةةى تةةةذوب  ةةةااو فةةةى المةةةةاو  – 7
رلةةةةةا  .  ويمكةةةةة  فصةةةةةلها بالترلةةةةةيا بعةةةةةد خروجهةةةةةا  ةةةةة  األوتةةةةةوكالفاللةةةةةاخ

عاةةر  .  تويةةاي الكةةأس و نةةة  ور ةة  الترلةةيا بمةةا ترسةةب عليهةةا وج  ةةذ ثةةم  نةةذ
جةةم  يئةة  و ةة   111عةة  اةةا ا اللةةتري  ال ةةاتج بالارا ةةاي والتةةى ت ةةتج  ةة  

 .ال تاةج التى ت صلت عليها  الب ال لا  المئوي  ل ا ا اللتري  المتكوت 



Table of Most Probable Number for use with 10 – fold  
Dilations and 5 tubes per Dilution (Cochran, 1950)  

P1 P2 
Most probable number for indicated values of P3 

0 1 2 3 4 5 

0 0 - 0.018 0.036 0.054 0.072 0.090 
0 1 0.018 0.036 0.055 0.073 0.091 0.11 
0 2 0.037 0.055 0.074 0.092 0.11 0.13 
0 3 0.056 0.074 0.093 0.11 0.13 0.15 
0 4 0.075 0.094 0.11 0.13 0.15 0.17 
0 5 0.094 0.11 0.13 0.15 0.17 0.19 
        

1 0 0.020 0.040 0.060 0.080 0.10 0.12 
1 1 0.040 0.061 0.081 0.10 0.12 0.14 
1 2 0.061 0.082 0.10 0.12 0.15 0.17 
1 3 0.083 0.10 0.13 0.15 0.17 0.19 
1 4 0.11 0.13 0.15 0.17 0.19 0.22 
1 5 0.13 0.15 0.17 0.19 0.22 0.24 
        

2 0 0.045 0.068 0.091 0.12 0.14 0.16 
2 1 0.068 0.092 0.12 0.14 0.17 0.19 
2 2 0.093 0.12 0.14 0.17 0.19 0.22 
2 3 0.12 0.14 0.17 0.20 0.22 0.25 
2 4 0.15 0.17 0.20 0.23 0.25 0.28 
2 5 0.17 0.20 0.23 0.26 0.29 0.32 
        

3 0 0.078 0.11 0.13 0.16 0.20 0.23 
3 1 0.11 0.14 0.17 0.20 0.23 0.27 
3 2 0.14 0.17 0.20 0.24 0.27 0.31 
3 3 0.17 0.21 0.24 0.28 0.31 0.35 
3 4 0.21 0.24 0.28 0.32 0.36 0.40 
3 5 0.25 0.29 0.32 0.37 0.41 0.45 
        

4 0 0.13 0.17 0.21 0.25 0.30 0.36 
4 1 0.17 0.21 0.26 0.31 0.36 0.42 
4 2 0.22 0.26 0.32 0.38 0.44 0.50 
4 3 0.27 0.33 0.39 0.45 0.52 0.59 
4 4 0.34 0.40 0.47 0.54 0.62 0.69 
4 5 0.41 0.48 0.56 0.64 0.72 0.81 
        

5 0 0.23 0.31 0.43 0.58 0.76 0.95 
5 1 0.33 0.46 0.64 0.84 1.1 1.3 
5 2 0.49 0.70 0.95 1.2 1.5 1.8 
5 3 0.79 1.1 1.4 1.8 2.1 2.5 
5 4 1.3 1.7 2.2 2.8 3.5 4.3 
5 5 2.4 3.5 5.4 9.2 16 - 
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