
  )2(المحاضرة 

  ) (The microbial habitat المختلفةالمجهریة في البیئات   األحیاءتواجد 

وكــــــــــــل  األمــــــــــــاكنیتكــــــــــــون مــــــــــــن مجموعــــــــــــة مختلفــــــــــــة مــــــــــــن   Ecosystemالنظــــــــــــام البیئــــــــــــي 

المكـــــــــــــان المالئـــــــــــــم لمعیشـــــــــــــة الكـــــــــــــائن المعـــــــــــــین  وهـــــــــــــو  Habitatیـــــــــــــدعى مـــــــــــــوطن  مكـــــــــــــان

ــــــــــــة و ــــــــــــة وكیمیائی ــــــــــــز بخصــــــــــــائص فیزیائی  ، مالئمــــــــــــة لنمــــــــــــو هــــــــــــذا الكــــــــــــائن  بیولوجیــــــــــــة ویتمی

ـــــــــــف لمكـــــــــــان معـــــــــــین ضـــــــــــمن هـــــــــــذا المـــــــــــواطن البیئـــــــــــي ،  والكـــــــــــائن المجهـــــــــــري یعـــــــــــیش ویتكی

والمیـــــــــــاه  هــــــــــي التربــــــــــة ،البیئیــــــــــة لتواجــــــــــد الكــــــــــائن المجهـــــــــــري فــــــــــي البیئــــــــــة  األمــــــــــاكنواهــــــــــم 

تختلـــــــــف كلیـــــــــا مـــــــــن حیـــــــــث جمیـــــــــع الخصـــــــــائص الحیـــــــــة والغیــــــــــر  األمـــــــــاكن،والهـــــــــواء وهـــــــــذه 

ــــــوي علــــــــــى ظــــــــــروف بیئــــــــــة متطرفــــــــــة ومــــــــــؤثرة علــــــــــى و بعضــــــــــها   حیــــــــــة التــــــــــي تمیزهــــــــــا  یحتــــ

ــــــــــىینتقــــــــــل مــــــــــن بیئــــــــــة  أنري، ویمكــــــــــن للكــــــــــائن المجهــــــــــري هــــــــــنمــــــــــو الكــــــــــائن المج   أخــــــــــرى إل

  .وبوسائل متعددة 

  ـ:Soil microorganisms بیئة التربةاألحیاء المجهریة في 

التــــــــــي تحــــــــــدث  )Weathering( هــــــــــي النــــــــــاتج النهــــــــــائي مـــــــــن عملیــــــــــة التجویــــــــــة ــــــــــ: التربــــــــــة

ـــــــــى المـــــــــادة ـــــــــة عل ـــــــــة والظـــــــــروف الجوی ـــــــــات الحی ـــــل الكائن ـــــــــة األســـــــــاس بفعــــ ـــــــــى مـــــــــدى  للترب وعل

  .سنوات طویلة

دورا مهما  األحیاءریة وتلعب هذه هالمج األحیاءالتربة تعتبر من اكبر البیئات التي تنتشر فیها 

 وفي دورات العناصر المختلفة وتحلیل مختلف المواد للنمو الالزمة بالمغذیات اتفي تزوید النبات

:        عملیة تكوین التربة تأخذ وقتًا طویًال جدًا من الزمن وتتكون التربة من عدة طبقات أهمها



وتضم التربة السطحیة وهي المكان الرئیسي لتواجد :   Surface zoneالطبقة السطحیة 

  .سم 100-  80تمتد حوالي األحیاء المجهریة وكافة األحیاء االخرى و 

  : األجزاء التالیةالتربة من هذه الطبقة من وعادة تتكون 

1 - O horizon  : سطح التربة  إلىوتضم المواد العضویة الواصلة حدیثا   األعلىوهي في

  مع المواد المتحللة 

2 - A horizon  :  وتضم المعادن المختلفة  

3 - B horizon  :  وتضم مادة الدبالHumus  األخرىوالطین والمواد المترسبة              

4 - C horizon  : للتربة وهي الصخور والمعادن التي تتكون منها التربة  األساسوتضم المادة  

  

وهذه الطبقة تقع تحت األولى وتكون :   subsurface zoneالطبقة تحت السطحیة  -2

اقل تعقیدًا بسبب قلة أو انعدام وجود الكائنات المنتجة كما إن الكائنات المجهریة الموجودة 

 .تكون اقل

الفــرق األساســي بــین الطبقتــین هــو ان المــادة األســاس فــي الطبقــة الثانیــة ال تتعــرض للتجویــة بفعــل 

إن أعــداد وأنــواع األحیــاء المجهریــة فــي هــذه الطبقــة اقــل  العوامــل الجویــة واألحیــاء المجهریــة كمــا

  .األعلىبكثیر من الطبقة التي في 

والكیمیائیة الموجودة   الفیزیائیةباختالف العوامل  التربةالمجریة في  األحیاءیختلف تواجد 

   .كالرطوبة والمغذیات وحجم دقائق التربة وغیرها 



  -:مجامیع االحیاء في التربة

النباتـات والحیوانـات وبــاألخص  إلـى إضـافةالمجهریـة  األحیـاءتشـمل البكتریـا والفطریـات وبـاقي     

فــي عملیــة تــدویر مختلــف العناصــر فــي البیئــة  األهــمالمجهریــة الــدور  األحیــاءالالفقریــات، وتلعــب 

علــى  وباالعتمــاد. وبالتــالي تعتبــر العامــل األهــم لتزویــد النباتــات بمختلــف العناصــر المعدنیــة للنمــو

  -:ثالثة مجامیع رئیسیة هي إلىتقسم  أنیمكن  فإنهافي التربة  األحیاءحجم 

1- Microbiota : المجهریة والتي الترى بالعین المجردة األحیاءوتشمل مختلف.  

2-Mesobiota  : الدیــدان والقــوارض والالفقریــات الصــغیرة وبعــض النباتــات و  الحشــراتوتضــم

  .المجهریة  األحیاءوبعض  الصغیرة

 3- Macrobiota :الكبیرة والحیوانات وتشمل الالفقریات الكبیرة والنباتات.  

المجهریة ولكن  األحیاءتعتبر التربة مكانًا مالئمًا لنمو وتكاثر   -:المجهریة لألحیاءالتربة كبیئة 

من اجل المكان والمواد الالزمة للنمو  األحیاءفي نفس الوقت فان تنافس شدید یحصل بین هذه 

، و تقسم األحیاء المجهریة  في المجهریة األحیاءحدوث ضغط شدید على  إلىوهذا سوف یؤدي 

  ـ:إلى قسمین أساسین هما حسب فعالیتها التربة 

وبمعدالت  بأعدادالتي تنمو ببطء ولكن  األحیاءوهي  ـ:) Oligotrophs )K- selectionـ 1

  .نمو ثابتة في البیئات ذات المغذیات الواطئة 

التي تنمو بسرعة في البیئات الغنیة األحیاء ـ وهي : ) Copitrophs )r- selectionـ 2

  .، ولكنها ال تستطیع االستمرار بالمعیشة عند قلة المواد العضویةبالمواد العضویة

  



  -:إلىفي التربة كذالك تقسم حسب تواجدها 

وهي األحیاء التي  -:Indigenous microorganismالمجهریة األصلیة  األحیاء - 1

  .تتواجد أصال في التربة 

 إلىوهي التي تدخل -: Exogenous microorganismالمجهریة الدخیلة  األحیاء - 2

لمعالجة  أوومة الحیویة البیئة بفعل الحیوانات أو بفعل اإلنسان والذي یدخلها ككائنات للمقا

  .وامل البیئیة المختلفةعل العبف أو، النفایات

تعتبر البكتریا في العادة من أكثر الكائنات تواجـدًا فـي التربـة السـطحیة مـن حیـث   ـ:البكتریا -1

العــدد وتختلــف أعــدادها حســب نــوع التربــة والظــروف الســائدة، والبكتریــا الهوائیــة هــي الســائدة بینمــا 

 Bacillus, Arthrobacterمثــل هوائیــة كلمــا ازداد العمــق فــي التربــة یــزداد أعــداد البكتریــا الال

Pseudomonas 

  ـ:يه ةرئیس امیعمجثالثة  إلىتقسم البكتریا في التربة ویمكن أن 

1 -  Autochthonous: ـ وهي البكتریا التي تنمو ببطء في التربة وتستهلك المواد العضویة

  .و تتواجد بصورة مستمرة في كل انواع الترب التي تنطلق بصورة بطیئة في التربة

2 - Zymogenous: المواد العضویة للتربة  إضافةنمو بعد للـ وهي البكتریا التي تكون متطبعة

  .السبات عند قلة المواد العضویة ثم تمر بمرحلة 

3 - Allochthonous  :  ولكنها تبقى فعالة لمدة  آخرالتربة من مكان  إلىوهي التي تدخل

  .قصیرة



2- Actinomycetes:-  

صــنف البكتریـا ولكنهـا تتواجـد بهیئـة خیـوط طویلـة ومتفرعــة  هـي كائنـات بدائیـة النـواة تعـود الـى    

ولـــذلك تفـــرق عـــن البكتریـــا االعتیادیـــة وتشـــابه الفطریـــات مـــن حیـــث الشـــكل ولكـــن تفـــرق عنهـــا بـــان 

تتواجد في جمیـع التـرب ولكنهـا تكثـر عنـدما یصـبح هنـاك تطـرف . خیوطها اقل قطرًا من الفطریات

معیشــتها رمیــة وتحلــل مــواد مختلفــة ال تســتطیع البكتریــا او درجــات الحــرارة العالیــة،  pHعــالي فــي 

االعتیادیة أن تحللها كالسیلیلوز والبكتین لكن بعضها ممرض للنبات والحیوانـات مثـل بعـض انـواع 

Streptomyces , Nocardia ممـا یعطیهـا قابلیـة اكبــر  وبعـض انواعهـا تنــتج مضـادات مهمـة

  Phychmycin و streptomycin و erythromycinو  Neomycinمثل  على المنافسة

الفطریــــات غالبـــًا كائنــــات هوائیــــة المعیشــــة ولــــذلك فهـــي تتواجــــد بكثــــرة فــــي التربــــة  :الفطریــــات -3

فـي التربـة اقـل مـن البكتریـا  أعـدادهامتـر عمقـًا ، )1(حـد  إلىالسطحیة وقد یمتد وجودها في التربة 

اكبـر بكثیــر بسـبب الخیـوط الفطریـة التــي تكونهـا فـي التربـة حیــث  Biomassولكـن كتلتهـا الحیویـة 

التربــة، معیشــتها رمیــة وتلعــب  أنحــاءوتنتشـر فــي كافــة  أمتــار 10 إلــىقـد یصــل طــول هــذه الخیــوط 

دورًا مهمــًا فــي عملیــة تكســیر المركبــات التــي تكــون صــعبة التحلــل مــن قبــل البكتریــا مثــل الســیلیلوز 

 وأكثـرایشیة مع الطحالب والنباتـات او ممرضـة للنباتـات والحیوانـات، واللكنین، وقد توجد بصورة تع

  .وغیرها Rhizopusو Aspergillusو Penicilliumالفطریات شیوعًا في التربة 

كائنات غالبیتها حقیقة النواة وبعضها بدائیة النواة وتعتمد في معیشتها علـى : الطحالب -4
القیام بالتركیب الضوئي غالبًا لـذلك نراهـا تتواجـد غالبـًا فـي الطبقـات العلیـا مـن التربـة والتـي 
تتعــرض لضــوء الشــمس مــع ذلــك فــان قســمًا منهــا قــد یتواجــد فــي العمــق حیــث ینمــو بصــورة 

تعتبـر الطحالـب مـن . معتمـدة علـى المـواد العضـویة الموجـودة للنمـو كائنات متباینـة التغذیـة



أول الكائنـات التـي تتواجـد فـي التـرب الخالیــة مـن المـواد العضـویة والعملیـات االیضـیة التــي 
  :یلي تقوم بها الطحالب تعتبر مهمة وذلك بسبب ما

للكربـون فـي عملیة التركیب الضوئي الذي تقوم بها الطحالـب مهـم جـدًا لتـوفیر مصـدر  -1
عملیاتهـا االیضـیة تفـرز حـامض الكربونیـك والمهـم جـدًا والـذي یسـاعد  أثناءالتربة كما أنها  

  .في عملیة تجویة المواد المعدنیة في التربة

  .تفرز الطحالب سكریات متعددة تساعد في تكوین وتجمیع جزیئات التربة المفككة -2

حیــث یرتفــع فــي الربیــع والخریــف الطحالــب فــي التربــة حســب المواســم  أعــدادتتبــاین   
وینخفض في الصیف والشتاء اعتمـادًا علـى تـوفر المیـاه  Bloomوتحصل عملیة االزدهار 

ــــــــب تواجــــــــدا فــــــــي التربــــــــة هــــــــو جــــــــنس  ــــــن اكثــــــــر الطحال ودرجــــــــة الحــــــــرارة والمغــــــــذیات ومــ
Chlamydomonas وNavicula  .  

  

  


