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 Organic agricultureالزراعة العضوٌة •
زراعى ال تستخدم فٌه نظام : هى الزراعة العضوٌةما •

أو  -أو منظمات نمو -أو اسمده معدنٌة -مبٌدات كٌماوٌة
 .كائنات مهندسة وراثٌا

,  إنتاج طعام صحى غٌر ملوث  :أهداف الزراعة العضوٌة•

الحفاظ , إستخدام أسالٌب زراعٌة ال ِتضر بالبٌئة و ال تلوثها 
 .على خصوبة التربة و التنوع الحٌوى والوراثى 

تعتمد الزراعة  :دور الكائنات الدقٌقة فى الزراعة العضوٌة•

التسمٌد , محاور هى التسمٌد العضوى  3العضوٌة على 

وهى تعتمد بدورها على انشطة , المكافحة الحٌوٌة, الحٌوى 

 .الكائنات الحٌة الدقٌقه

 



 وتشمل :التسمٌد العضوى: أوال•

السماد البلدى وهو الناتج من فضالت الحٌوانات و * •

 الدواجن مختلطة بالقش أو التراب كفرشة

سماد البٌوجاز وهو المخلفات الصلبة و السائلة التى * •

تتبقى بعد الحصول على غاز البٌوجاز وٌستخدم الجزء 

السائل فى التسمٌد الورقى بٌنما ٌستخدم الجزء الصلب 
 .كسماد عضوى للتربه

االسمدة الخضراء وهى المحاصٌل التى تقلب فى التربة * •

بعد إكتمال نموها وهى خضراء والتى من أهمها النباتات 
 .البقولٌة  مثل البرسٌم و الفول البلدى والترمس و اللوبٌا



 التسمٌد الحٌوى: ثانٌا
للحد من استخدام االسمدة الكٌماوٌة و تلوث   Biofertilizersتستخدم االسمدة الحٌوٌة •

 :البٌئة و تسمى كذلك اللقاحات المٌكروبٌة وهى تشمل
 :مثل Nitrogen Fixersمثبتات األزوت •
النباتات البقولٌة و تكون عقد جذرٌة مع وهى بكتٌرٌا تكافلٌة  Rhozobiumبكترٌا  -•

 .  علٌها
ومثل ذلك فطرٌات المٌكورٌزا   Phosphate Mobilizersالفوسفورمٌسرات •

Mycorrhiza  وهى تتكافل مع العدٌد من النباتات الحولٌة و االشجار حٌث تجعل
 .فوسفور التربة فى صورة مٌسرة للنبات كما تشجع إمتصاص عناصر غذائٌة أخرى

وهى تتبع بكتٌرٌا السلٌكات    Potassium Mobilizersمٌسرات البوتاسٌوم •
Silicate Bacteria  وتتفاعل مع مركبات السلٌكات و تجعلها قابلة للذوبان فتتحرر

 .منها مركبات البوتاسٌوم فى حالة مٌسرة للنبات
  Iron Mobilizersمٌسرات الحدٌد •
التى تنتج مخلبٌات حدٌد تسمى  Pseudomonas fluorescensومنها بكتٌرٌا •

تٌسٌر الحدٌد للعائل النامى خاصة تحت ظروف تستطٌع  siderophores سٌدروفورس
 .األراضى الجٌرٌة

وذلك مثل فطر الخمٌرة  Plant Growth Promotersمحسانات النمو •
Saccharomyces  كسماد للجذورأو والتى تستخدم كسماد ورقى  . 

و توجد حالٌا باالسواق اللقاحات البكتٌرٌة تحت أسماء تجارٌة مثل الراٌزوباكترٌن و •
 . النتروبٌن و الفوسفاتٌن

 



  Biological Control: المقاومة الحٌوٌة
ٌقصد بها استخدام وسائل بٌولوجٌة او كائن معٌن فى  •

   مكافحة االفات و المسببات المرضٌة للنبات 

و تعرف  Bacillus thurengiensisومن أشهرها بكتٌرٌا •

وهى بكتٌرٌا واسعة االنتشار فى الطبٌعة و التربة  (Bt ) ب 

هذه البكتٌرٌا تفرز توكسٌنات  –و المخلفات الزراعٌة 

خارجٌة شدٌدة السمٌة لبعض الحشرات و نٌماتودا التربة 

كما ٌحدث التسمم لٌرقة الحشرة عندما . الممرضة للنبات

وٌوجد باالسواق مستحضرات . تبتلع البكتٌرٌا مع الغذاء
بنجاح فى مكافحة ٌستخدم   Bactospeinتجارٌة منها مثل 

 .ٌرقات دودة القطن و ٌرقات النموس



 Water Microbiologyمٌكروبٌولوجٌا المٌاه 
 :  مصادر المٌاه•

مثل مٌاه األمطار وهى عند بداٌة تساقطها : الجوٌةالمٌاه •
من السحب تكون خالٌة من المٌكروبات ثم تتلوث 

 .العالقة بذرات االتربة العالقة بالهواءبالمٌكروبات 

وهى مٌاه األنهار و البحار و البحٌرات : المٌاه السطحٌة•
 .وهى ملوثة بمٌكروبات التربة

إذا تلوثت بمٌكروبات , وهى مٌاه الخزانات: المٌاه المخزنة•
 .التربة ٌتغٌر لونها و رائحتها وطعمها

وهى مٌاه الٌنابٌع و األبار وهى تكون شبه : المٌاه الجوفٌة•
خالٌة من المٌكروبات وٌجب  أن تستخدم عند سحبها أنابٌب 

 غٌر منفذة حتى ال تتلوث بمٌاه الصرف



 :مصادر تلوث المٌاه•
وهى مصدر التلوث بالمٌكروبات المعوٌة : مٌاه الصرف الصحى •

المسببة المراض التٌفود و الدوسنتارٌا و فٌروسات االلتهاب 
 .الكبدى ولذا ٌجب معالجة مٌاه المجارى قبل التخلص منها

و الزئبق ثقٌلة مثل معادن وتحمل  :مٌاه الصرف الصناعى•

 .الرصاص  وكذا مواد مشعة

و المبٌدات المستخدمة وتحمل متبقٌات : مٌاه الصرف الزراعى•
 .الكٌماوٌةاألسمدة 

بالمناطق الصناعٌة و المدن ٌتلوث الجو : األمطار الحامضٌة•

بأدخنة المصانع و عادم السٌارات وتتفاعل أكاسٌد الكبرٌت 

وأكاسٌد النٌتروجٌن بها مع بخار الماء و السحب مكونا األمطار 

 ..الحامضٌة

 



 الشربتنقٌة مٌاه 
 :عدة خطوات هىتجرى معالجة الماء للوصول به إلى ماء نقى من •
كبرٌتات األلومنٌوم و ) و ٌتم فى أحواض ترسٌب و تضاف الشبة : الترسٌب•

لزٌادة سرعة تجمع و ترسب الحبٌبات العالقة حامال معة ( البوتاسٌوم
 .المٌكروبات الدقٌقة

و ٌتم بمرور الماء على طبقات متعاقبة من الحصى و الرمل الخشن و : الترشٌح•
 .من األحٌاء الدقٌقة% 99-90الرمل الناعم فٌتم حجز 

وفٌها ٌضاف الكلور أو مركباته لتطهٌر المٌاه : Chlorinationالتطهٌر بالكلور •
 :و ٌحدث التفاعل كاألتى

•acid) Hypochlorous(     HOClO  + CL  →  HC   +  2H 
•+  O ( Oxygen)  HCl→    HOCl 
 وبذلك ٌنتج أكسٌجٌن نشط ٌقتل المٌكروبات العالقة عن طرٌق أكسدة محتوٌاتها•
وقد تتضمن عملٌة المعالجة إزالة بعض األمالح مثل أمالح الكالسٌوم و •

 .المغنسٌوم المسببة لعسر الماء وذلك بإضافة الجٌر لترسٌبها
دقائق لقتل  10غلٌان المٌاه لمدة ( فى كمٌات المٌاه المحدودة) و قد ٌتم  -•

كما تستعمل األشعة فوق البنفسجٌة لمعالجة المٌاه  –المٌكروبات الغٌر متجرثمة 
 المعبأة فى زجاجات



   :اإلختبارات الطبٌعٌة و الكٌماوٌة والبٌولوجٌة لتقدٌر صالحٌة المٌاه•
إذ ٌدل زٌادة حموضة المٌاه بتلوثها بمخلفات المصانع من  pH:درجة الحموضة تقدٌر •

 .األحماض أو األمطار الحمضٌة

الكشف عن الرصاص و االنحاس و الزئبق وٌدل وجود المعادن الثقٌلة على التلوث  •
 بمخلفات المصانع

األمالح الذائبة الكلٌة كالكلورٌدات و األمونٌا و النٌترٌت وكذا أمالح عسر المٌاه تقدٌر •
أكثر من ) وٌدل أرتفاع نسبة الكلورٌدات  -وهى أمالح الكالسٌوم و المغنسٌوم  

إلى إحتمال التلوث بمٌاه المجارى ألن ( لتر/مج 0,5أكثر من ) و األمونٌا ( لتر /مج50
وتتحلل الٌورٌا الى امونٌا ثم  –البول ٌحتوى على نسبة عالٌة من الكلورٌدات و الٌورٌا 

الى نٌترٌت والذى ٌتحد مع االمٌنات الناتجة من تحلل المواد العضوٌة الملوثة وتكون 
 .وهى مادة مسرطنة Nitrosaminنٌتروز امٌن 

 ,Biological Oxygen Demand )ٌتم تقدٌر االحتٌاج االكسجٌنى الحٌوى كما •
BOD)  وهو مقٌاس لكمٌة األكسجٌن التى تستهلكها الكائنات الدقٌقة و ٌدل إرتفاع هذا

وٌتم ) المقٌاس على إرتفاع نسبة المواد العضوٌة الملوثة ووجود المٌكروبات المرضٌة 
فى هذا اإلختبار تقدٌر كمٌة األكسجٌن التى تمتصها عٌنة من الماء محضنة على درجة 

وٌستخدم هذا المقٌاس لتقدٌر مدى نجاح نظام لمعالجة ( اٌام  5درجة مئوٌة لمدة  20
 .المٌاه

وٌؤخذ كدلٌل حٌوى   Escherichia coliالكشف عن وجود بكتٌرٌا القولون ٌتم •
Bioindicator وهى . على تلوث المٌاه بمٌاه المجارى والمٌكروبات المعوٌة الممرضة

وهى غٌر ممرضة ولكنها  –بكتٌرٌا عصوٌة قصٌرة سالبة لجرام متحركة غٌر متجرثمة 
 .تعتبر كاشفات للتلوث ومصدرها برازى

 



 

 المجارىمعالجة مٌاه 
ٌتم التخلص من مٌاه المجارى فى القرى بدون معالجة بتجمٌعها فى •

و ٌضاف إلٌها الجٌر الحى لقتل المٌكروبات ثم  -تفرغ كل مدة -خزانات 
  .تستخدم كسماد عضوى

 :تتم المعالجة على ثالث خطوات•
 معالجة ابتدائٌة بترسٌب الماد العالقة وتصفٌة الماء•
معالجة بٌولوجٌة باكسدة المواد العضوٌة الموجودة بالماء بواسطة •

 البكترٌا الهوائٌة
 المرضٌةمعالجة كٌماوٌة بإضافة الكلور لتطهٌر الماء من المٌكروبات •
  sludgeالمواد الصلبة المترسبة من المعامالت السابقة تسمى الحمأة •

تجمع و تجفف وتستخدم كسماد عضوى أو تستخدم فى صناعة الغاز 
 .الحٌوى

تختبر كفاءة معالجة مٌاه المجارى بالكشف عن بكتٌرٌا اللٌسترٌا •
Listeria    التى تقاوم الكلور بدرجة كبٌرة و ممرضة لالنسان و الحٌوان

 .باالضافة الى بكتٌرٌا القولون
 



 تدرٌبات•
 :العبارات التالٌةأكمل •

 --------------و مملكة الفطرٌات هى ------------علم الفطرٌات هو •

 ------------------------تحصل الفطرٌات على غذائها بطرٌقتٌن هما•

 --------------------ٌحدث التكاثر الالجنسى فى الفطرٌات عن طرٌق•

 ---------------------------------------التكاثر الالجنسى ٌؤدى إلى•

 -----------------------------------------التكاثر الجنسى ٌؤدى إلى•

 .و لذا تستطٌع القٌام بعملٌة التمثٌل الضوئى --------------تحتوى الطحالب على صبغة •

 -----------------و  --------بعض أنواع الطحالب تقوم بتثبٌت النٌتروجٌن الجوى مثل •

 ------------------------------بعض أنواع الطحالب تستخدم كغذاء غنى بالبروتٌن مثل•

 ------------الزراعة العضوٌة هى•

 -----------أهداف الزراعة العضوٌة هى •

 -------و  -------و  ------دور الكائنات الحٌة الدقٌقة فى الزراعة العضوٌة هى•

 ----------سماد البٌوجاز هو•

 --------األسمدة الخضراء هى •

 -----------و  -------و  -------و  --------و  ------األسمدة الحٌوٌة مثل •

 



 

 تدرٌبات•
 ------األزت التكافلٌة مثل  مثبتات •
 ------مثبتات األزت الال تكافلٌة مثل  •
 -----------مٌسرات الفوسفور مثل  •
 -----------مٌسرات الحدٌد مثل  •
 -----------محسنات النمو مثل  •
 -------و تعرف ب   ------------تتخدم فى المقاومة الحٌوٌة بكتٌرٌا أشهرها •
 ---------مصادر تلوث المٌاه هى •
 --------------ٌتم تطهٌر المٌاه بالكلور حٌث ٌنتج أكسٌجٌن نشط طبقا للمعادلة•
و الذى   -------ثم  إلى    ------فى المٌاه الملوثة بمٌاه المجارى تتحول الٌورٌا إلى•

 .وهى مادة مسرطنه -------------فٌكون  -----------ٌتحد مع 
 ---وٌستخدم هذا المقٌاس فى  ------------هو   BODاإلحتٌاج األكسٌجٌنى الحٌوى •
 فى المٌاه ٌعتبر دلٌل حٌوى على تلوث المٌاه بمٌاه المجارى --------وجود بكتٌرٌا •

• التى تقاوم الكلور ---------تختبر معالجة مٌاه المجارى بالكشف عن بكتٌرٌا   
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