
Microbial ecology:-  األحیاءھو العلم الذي یھتم بدراسة التفاعل المتبادل ما بین 

  .األحیاء ها ھذھالمجھریة والبیئة المتواجدة فی

المجھریة الموجودة في البیئة  وبكل الطرق المتوفرة سواء  األحیاءھذا العلم یھتم بدراسة كافة 

تتواجد في كافة  األحیاءفھذه  ،ا مختبریاھال یمكن تنمیتكائنات التي للالدراسة الجزئیة أو التقلیدیة 

ون او صغیرة جدا وال ترى ھدة كالعرن المجرولنا وقد تتكون كبیرة وترى بالعیالبیئة ح أجزاء

  .بالمجھر االلكتروني كالرواشح  إال

البیئة على نمو الكائن  تأثیرتشمل الدراسة البیئیة للكائن المجھري عدة مجاالت تدرس 

یجب ان ي رھوالدراسة البیئیة للكائن المجھذا الكائن في البیئة الموجود فیھا،  تأثیرك وكذل

  :تشمل معرفة الجوانب التالیة

  حیاء المجھریة المتواجدة في البیئةھي األ ـ ما1

  ما ھو دور كل كائن في البیئة ـ2

  في البیئة األحیاءما ھو التفاعل الذي یحصل بین ھذه  ـ3

  مجتمعة في البیئة وما ھو التغیر  الذي تحدثھ فیھا األحیاءـ كیف تؤثر ھذه 4

  

ھناك بعض األمور المھمة تفرق الكائن المجھري عن الكائنات الكبیرة  والتي مكنتھا من ان 

  -:تكون فعالھ في البیئة  وذات انتشار واسع منھا

  الحجم الصغیر عادة -1

  النمو و االیض  الخلوي السریع -2

  السریع والمسافات بعیدهشار تاالن -3

  الجینیة المرونة -4

  التطبع  للبیئات المختلفة والمتطرفة -5

  



  - :عند دراسة ھذا العلم یجب معرفة بعض األمور األساسیة التالیة

الدور األساسي للكائن المجھري في محیطھ الحیوي یكون في تحفیز دورات العناصر  -1

  من الكائنات الدقیقة والكبیرة من خالل طرق معیشتھ البایوجیو كیمیائیھ وكذلك تأثیره في غیره

  الكائنات المجھریھ في البیئة تشكل تقریبا نصف الكتلة الحیویة في البیئة -2

  النشاط التحلیلي للكائنات المجھریھ في البیئة یعتمد على حجم الجماعات المیكروبیھ في البیئة -3

اص الفیزیائیة والكیمیائیة السائدة في البیئة وھذه نشاط الكائن المجھري في البیئة یتأثر بالخو -4

  الخواص بدورھا سوف تتأثر بھذا النشاط المیكروبي

أنواع وأعداد األحیاء المجھریھ  المختلفة المتواجدة في البیئة  یعتمد على كمیة وأنواع  -5

  المغذیات المتوفرة للكائنات المجھریھ

لمختلفة في البیئة اكبر بكثیر من التداخل مابین التداخل ما بین الجماعات المیكروبیة ا -6

  النباتات او الحیوانات

نمو الكائن المجھري في بیئة فقیرة  بالمغذیات سوف ینعكس سلبیا على تركیبة المجتمع  -7

  المیكروبي

التنافس بین األحیاء المجھریھ على المواد المغذیة القلیلة في البیئة یعتبر عامل انتقاء قوي  -8

  .في صالح الكائن األقوى

  -:عند دراسة ھذا العلمالمهمة  تالمصطلحایجب معرفة بعض كذلك 

تقلیل  إلىتواصل یؤدي متطرف و مي ئأي ظرف بی بأنهویعرف  :stressالضغط  -1
ویشمل هذا الضغط الحرارة العالیة والواطئة جدا وتغیر . الكتلة الحیویة للكائن أنتاج
الهیدروجیني والمحتوى المائي وعدم توفر المغذیات وتواجد المواد المثبطة  األس

تغیر في فسلجته  أوللنمو، وهذا الظرف البیئي قد یسبب وقف نمو الكائن المجهري 
السبورات الحرشفیة من قبل  أنتاجذلك شكله لمقاومة هذه الظروف ومثال  أو



 أنتاج، او مةئفي الظروف البیئیة غیر المال Chlamydosporesالفطریات 
  .Bacillusفي بكتریا  Endosporesالسبورات الداخلیة 

وهو التغیر الحاصل في البیئة الطبیعیة النامي فیها : disturbanceاالضطراب  -2
، مثل حرائق الغابات إیجابا أوعلى نموه سلبًا  التأثیر إلىالكائن المجهري مما یؤدي 

تغیر كامل في سلسلة المغذیات الموجودة في البیئة ومؤثرة  إلىقطعها مما یؤدي  أو
والتساقط  األسمدةالكبیرة للمغذیات مثل  اإلضافة أوالمجهریة  األحیاءعلى نمو 
 األحیاءن مظهور مجتمعات جدیدة  إلىفي الغابات مما یؤدي  لألوراقالفصلي 
 .المجهریة

على مصادر التغذیة  أكثر أووهو التنافس بین كائنین  : competitionالتنافس  -3
المساحة المتوفرة للنمو مما  أوواد المغذیة مالمتوفرة وهذا یسبب نقص شدید في ال

 .ینعكس على طبیعة الكائنات النامیة
  

  

  ـ:االحیاء المجھریة المتواجدة في البیئة 

من الممالك الخمسة للكائنات الحیة  المجھریة في الماضي تقع  ضمن ثالث ممالكحیاء كانت األ

Fungi, 2- Pro -1ـ:وھي sta, 3- Monera  

في الوقت الحاضر ومع تقدم طرق التصنیف للكائنات الحیة واعتمادھا على طرق التصنیف  أما

  ـ:الجزیئي فقد قسمت االحیاء الى ثالث ممالك رئیسیة ھي

1- Bacteria---------   Eubacteria, 2- Archaea--------- Archae bacteria, 3- 

Eukarya-------- Plantae, Animalia, Fungi, Protista  

  

 لألحیاءمن ھذه الممالك الخمسة  أساسیتینالمجھریة احتلت مملكتین  األحیاء أنونالحظ ھنا 

  .األرضعلى وجھ 



تمتلك العدید من الصفات التي تمكنھا من العیش في مختلف البیئات ومن ھذه  األحیاءوھذه  

  ـ:یلي الصفات ما

متنوعة تمكنها من  إنزیمات إفرازالمجهریة المقدرة على  األحیاءتمتلك العدید من  -1
 أینماتحلیل العدید من المواد العضویة المتواجدة في البیئة لذلك تتواجد هذه الكائنات 

على النباتات  أوالمیاه  أوة العضویة المالئمة لنموها سواء في التربة تواجدت الماد
المجهریة في البیئة النمو بصورة تعایشیة  األحیاءتستطیع ، والحیوانات المیتة وغیرها

(Symbiotic)  تتواجد  أو، أخرىمع النباتات او الحیوانات وحتى مع كائنات مجهریة
ش مع جذور النباتات كالفطریات مكونة او تتعای (Endophyte)داخل النباتات 

على )(Saprophyte، أو تعیش مترممة (Mycorrhizae)مایسمى بالفطر الجذر 
تستطیع الكائنات المجهریة التواجد في البیئة بصورة البقایا العضویة في البیئة، كذلك 

والتفحم  األصداء كأمراضمسببة خسائر كبیرة  )(Parasite متطفالت على النباتات
المجهریة لمختلف البیئات یأتي  األحیاءوتكیف التي تسببها الفطریات على النباتات، 

 .ایضا من مقدرتها على تغییر نمط معیشتها حسب الظروف البیئیة الموجودة
 
المجهریة ان تتواجد وتعیش في مختلف البیئات المتطرفة فهي  األحیاءتستطیع  -2

المحفوظة بصورة  األغذیةتمتلك المقدرة على النمو في البیئة الباردة مسببة فساد 
مبردة وكذلك تستطیع العیش في الینابیع الحارة وفي البیئات ذات المحتوى السكري 

 .المحفوظة األغذیةوالملحي العالي مسببة فساد 
المالحة  أوفي البیئة المائیة العذبة  أوة األرضیة ئالمجهریة في البی األحیاءد تتواج -3

تواجدت المادة العضویة والحرارة المالمة والرطوبة تواجد  فأینماوفي الهواء وعمومًا 
 .ن المجهريئالكا

  

  

  



  ـ:یلي المجھریة ما لألحیاءوتشمل المجامیع الرئیسیة 

ا ھتعقیدا من حیث التركیب الخلوي ولكن األقلتعتبر  ـ: Eubacteriaالبكتریا الحقیقیة 

 من حیث العدد األكثرلمختلف الظروف البیئیة  والتفاعالت االیضیة وھي  یفااالكثر تنوعا وتك

وھذه مختبریا وتتمیز بسرعة التكاثر بدائیة النواة  ھفي البیئة وعدد كبیر منھا ال یمكن زراعت

تملك البكتریا جدارا  ،ریع لمختلف ظروف البیئةسیف الالبساطة في التركیب یمكنھا من التك

 األساسیةووظیفتھ  السایتوبالزمي یحیط بالغشاء  )  (Peptidoglycanخلویا یتكون من مادة

         Cocci)( والكروي }Bacilli{ للخلیة والذي یتراوح من العصوي األساسيالشكل  أعطاء

الخارجي  السطح مختلفة ، وبأشكالفي سالسل  أوخالیا مفردة  وتكون }Spirillum{  والملتوي

بالسطوح ومنھا السوط  قاصااللت أوزوائد تساعدھا على الحركة یمتلك البكتریا  أنواعللعدید من 

Flagellum  ویساعدھا على الحركة باتجاه الغذاءchemotaxis  Positive  وبعیدا عن المواد

وھي زوائد متعددة وقصیرة على السطح  Fimbriaeو  chemotaxis Negative الضارة

 أحداث وھي تساعد الخلیة لاللتصاق على السطوح وبذلك تساعدھا على بدایة التكاثر او

 أطولوھي زوائد على السطح الخارجي اقل في العدد من التي قبلھا ولكنھا   Pilliالمرض، 

  .ويوتتواجد في البكتریا السالبة لصبغة كرام وتساعد في االقتران الخل

  - :ھما أساسینحسب تقبل جدارھا لصبغة كرام الى قسمین  وتقسم البكتریا

1- Gram positive bacteria  

2- Gram negative bacteria  

 Vibrio و   Bacillus، Pseudomonasمثل 

Archaea: -  وھي مشابھة للبكتریا من حیث الشكل والحجم وكذلك فھي بدائیة النواة ولكنھا

الحیاة   أشكالشكل من  أقدمتختلف عنھا  من حیث التركیب الجیني والتفاعالت الكیمیائیة،وھي  

والعدید  Extreme environment في البیئات المتطرفة وتتواجد بشكل كبیر األرضعلى 

  .Streptomyces، مثل المختبر ھ فيیمكن تنمیت منھا ال

  



Fungi :ـ  

تعتبر الفطریات من اكبر الكائنات المجهریة المتواجدة في البیئة من حیث الكتلة الحیویة، 

، وهي كائنات حقیقیة اآلنفقط من هذه الكائنات تم تشخیصه ومعرفته لحد % 7وعمومًا فان 

ولكن بعض األنواع تحتوي على النواة ذات جدار خلوي معقد یتكون أساسا من الكایتین، 

  .السیلیلوز في جدارها وتتكاثر جنسیًا وال جنسیاً 

وتستطیع هذه الكائنات التكیف لمختلف ظروف البیئة التي تتواجد فیها، وبعضها مفید 

النباتیة التي تسببها  األمراضوبعضها ضار ویسبب خسائر اقتصادیة كبیرة من حیث  لإلنسان

بصورة مترممة على المواد العضویة المختلفة  أووبعضها یتواجد بصورة تعایشیة في البیئة 

  secondary metabolitesالعدید من المواد االیضیة الثانویة إنتاجوتستطیع هذه الكائنات 

المختلفة، فمثًال  وهذه المواد تستخدم في الوقت الحاضر بكثرة في المجاالت الطبیة والصناعیة

، كما ان لهذه الكائنات القابلیة على   Penicilliumالمضاد الحیوي البنسلین ینتج من قبل الفطر

وتستخدمها لتكسیر المركبات العضویة  Exoenzymesخارج الخالیا  إلى اإلنزیمات إفراز

ة والحیوانات والحشرات واالستفادة منها للنمو وبهذا فهي تعتبر مهمة جدًا في تحلیل النباتات المیت

نهاخاصة  كبیرة في تحلیل العدید من  أهمیةتمتلك القابلیة لتحلیل السیلیلوز والكایتین ، ولها  وإ

  .الملوثات المهمة الموجودة في البیئة مثل المركبات االروماتیة والمبیدات والمنظفات وغیرها

طبیعة تركیب الخالیا ثالثة مجامیع باالعتماد على  إلىیمكن تقسیم هذه الكائنات بصورة عامة 

  :التي تكون جسمها الى

 ، Aspergillusمثل الفطریات  : filamentous fungiالفطریات الخیطیة  - 1

Rhizopous و Alternaria  عدة مجامیع وتتمیز بتكوینها  إلىوغیرها، هذه الفطریات تقسم



، والتي تنمو بشكل خیوط متشابكة لتكون الغزل الفطري  hyphaللخیوط الفطریة 

mycelium وهذه الخیوط مسؤولة عن حمل الوحدات التكاثریة للفطریات.  

ثمریة كبیرة وظاهرة للعین المجردة،  أجسامهذه الفطریات تكون  : Mushroomsالعراهین  - 2

تتكون من تجمع الخیوط الفطریة مع بعضها ، وهذه المجموعة من الفطریات  األجساموهذه 

 .تعتبران من الكائنات المحللة المهمة للمواد العضویة في البیئة األولىمع المجموعة 

و  Candida أمثلتهاهذه الفطریات تكون وحیدة الخلیة ومن  : Yeastsالخمائر  - 3

saccharomyces  ًمهمًا في العملیات الصناعیة مثل انتاج  ، هذه الكائنات تلعب دورا

 .التي تسببها األمراضالكحوالت والغذاء كما انها مهمة من حیث 

  

مفردة ـ الطحالب كائنات مجھریة غالبیتھا حقیقیة النواة وتقوم بالتركیب الضوئي :الطحالب

متعددة الخالیا معقدة التركیب وتتواجد في كل البیئات  المائیة العذبة والمالحة   أوالخالیا 

من السلیلوز وھي مھمة جدا حیث تقوم بالتركیب الضوئي  أساسیاجدارھا الخلوي یتكون 

 األحیاء أولوھي من  في البیئة وھي مھمة جدا كمصدر للكربون في البیئة ) O2(غاز وإطالق

  .   Cladophora, Spirogeraفي اي بیئة مثل المجھریة التي تنمو 

  

  

 


