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  )3(المحاضرة 

  -:Edaphic factorsالعوامل المؤثرة على تواجد األحیاء في التربة 

إن التربة تعتبر بیئة طبیعیة لتواجد العدید من األحیاء وتواجد هـذه األحیـاء  وفعالیتهـا  یعتمـد علـى العدیـد   
وهـي  Edaphic factors من عوامل الضغط التي تـؤثر علـى الكـائن المجهـري والتـي نطلـق علیهـا   مصـطلح   

عبارة عن مجموعة العوامل التي تحـدد تواجـد وتطـور الكائنـات الحیـة فـي هـذا النظـام البیئـي وبالتـالي تعطـي التربـة 
وهـــذه  ، ونجـــاح الكـــائن المجهـــري فـــي التربـــة یعتمـــد علـــى مـــدى تحملـــه لهـــذه العوامـــل المختلفـــةخصائصــها المتمیـــزة

  :العوامل تشمل

  -: Biotic stressعوامل الضغط الحیویة  -1

تواجـــد األحیـــاء المجهریـــة األصـــلیة فـــي التربـــة بأعـــداد كبیـــرة یجعـــل هـــذه األحیـــاء فـــي حالـــة تنـــافس مســـتمرة       
للحصــول علــى مكــان المعیشـــة والمــاء وعوامــل النمــو األخـــرى، باإلضــافة إلــى ذلــك فـــأن بعــض األحیــاء قــد تفـــرز 

والتـي تثـبط نمـو أو السـموم مثـل المضـادات الحیاتیـة  Allelopathic substancesمثبطة أو سامة یطلـق علیهـا 
ي یفرزهــا أفضــلیة فــي النمــو، كــذلك فــأن بعــض األحیــاء قــد یتطفــل أو یفتــرس ذاألحیــاء األخــرى وتعطــي الكــائن الــ

إذا لـم تمتلـك وسـائل مقاومـة فإنهـا قـد أحیاء أخرى وبسبب هذه العوامـل فـأن األحیـاء المجهریـة الدخیلـة علـى التربـة 
  .تستطیع العیش إال لمدة قصیرة من الزمن ال

كـل العوامـل الفیزیائیـة والكیمیائیـة المـؤثرة  وتشـمل -: A biotic stressحیویة  أالعوامل الضغط  -2
  على الكائن المجهري ومن أهمها

  waterالماء  -1

فــي االنتقــال خــالل التربــة، یســاعد علــى  األســاس ألنــهالمــاء  إلــىالمجهریــة فــي التربــة تحتــاج  األحیــاءكــل   
خالیــا الكــائن المجهــري، ویســاعد علــى الحفــاظ علــى الضــغط االزمــوزي  وخــارج داخــل إلــى األســاسانتشــار المــادة 

لكـن الزیـادة الكبیـرة فـي  المذیب األهـم للمـواد والوسـط األهـم ألجـراء التفـاعالت الكیمیائیـة، المالئم للكائن المجهري،
توقــــف فعالیــــات الكــــائن المجهــــري، كــــذلك الــــنقص الشــــدید فــــي المــــاء ســــوف یقلــــل مــــن دخــــول  إلــــىالمــــاء تــــؤدي 

 تحمـًال لظـروف الجفـاف مـن أكثـروالمغذیات الى داخل خالیا الكائن، وعمومًا فان الفطریات والخمائر  األوكسجین
  .البكتریا الطحالب و
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دالـة الحموضـة تـؤثر علــى  إنبدرجـة حموضـة التربــة حیـث  تتـأثرم الفعالیـات الحیویـة داخـل الكــائن المجهـري معظـ
داخل الكائن الحي وكذلك تؤثر على عملیة انتقال المواد بین داخـل وخـارج الكـائن المجهـري، كمـا  األنزیماتنشاط 
یتــوفران اال فــي التربــة  علــى ذائبیــة العناصــر فــي التربــة وتوفرهــا للكــائن المجهــري فالحدیــد والمنغنیــز ال pHیــؤثر 

 الكیمیائیــة والحیویــة التربــة یعتمــد علــى التفــاعالت pH إنالحامضــیة بینمــا المولبیــدیوم یتــوفر فــي التــرب القاعدیــة، 
 األسـمدة إضـافةكـذلك فـان  pHوف یتغیـر تركیـز التي تجري في التربـة فخـالل عملیـات تكسـیر المـواد العضـویة سـ

التربــة ولكــن عمومــًا فــان هنــاك العدیــد مــن التفــاعالت التــي  pHالعضــویة ســوف یــؤثر علــى نقصــان  واألحمــاض
 )8 -6.5( القاعـــدي pHفـــي التربـــة، البكتریـــا فـــي الغالـــب تفضـــل  pHتجـــري وتســـاعد عـــادة علـــى الحفـــاظ علـــى 

  ).6-4(الحامضي مابین  pHوالفطریات تفضل 
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 إلـــىالمجهریـــة فزیـــادة درجـــة الحـــرارة بصـــورة كبیـــرة ســـوف یـــؤدي  األحیـــاءالحـــرارة عامـــل مـــؤثر علـــى نمـــو   
التـــنفس وقلــــة طــــرح  أثنــــاءانخفـــاض التصــــنیع الحیـــوي داخــــل خالیـــا الكــــائن الحـــي نتیجــــة زیـــادة اســــتهالك الطاقـــة 

 إلـىداخل الكائن وكل هذه العملیات سـوف تـؤثر علـى النمـو وقـد تـؤدي  األنزیماتالفضالت للخارج وتوقف بعض 
فـي الحـرارة الواطئـة  إمـا ، كما أن الحرارة العالیة قد تؤدي تدمیر المادة النوویة وموت الكائن المجهـري،موت الكائن

كـائن المجهــري لـذلك فـأن ال فـان الفعالیـات الحیویـة داخـل الكـائن ســوف تقـل ویـدخل الكـائن فـي مرحلـة توقــف النمـو
، وحسـب تحمـل الكـائن المجهـري لدرجــة الحـرارة فـان الكائنـات سـوف تقســم یتحمـل الحـرارة الواطئـة أكثـر مـن العالیــة

  :إلى

 )10(تعیش في حرارة أقل من  -: Psychrophilicمحبة لدرجة الحرارة الواطئة  أحیاء - 1
 )15-10(تعیش في حرارة من  -: Psychrotolerantلدرجة الحرارة الواطئة  متحملة أحیاء - 2
 )30-15(تعیش في حرارة من  -: Mesophilicمحبة لدرجة الحرارة المعتدلة  أحیاء - 3
 ) 45-40(تعیش في حرارة تصل إلى  -: Thermotolerantلدرجة الحرارة العالیة متحملة أحیاء  - 4
 أو أكثر) 50(تعیش في حرارة من  -: Thermophilicمحبة لدرجة الحرارة العالیة  أحیاء - 5
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  :المغذیات -4

الكربــــون  مغــــذیات أساســــیة وهــــي الكائنــــات المجهریــــة وتشــــمل أجســــامتعتبــــر المغــــذیات مهمــــة جــــدًا لبقــــاء   
  .والكالسیوم والمغنسیوم والبوتاسیوم وثانویة وهي والنتروجین والفسفور والكبریت

  
 


