
  )4(محاضرة 

 Aquatic microbiology األحیاء المجهریة في البیئة المائیة

من % 70البیئة المائیة تشكل وهو دراسة المجتمعات المیكروبیة في المیاه، حیث أن   
اكبر و شكل هذه البیئة أهم تسطح الكرة األرضیة وتشمل البحار والمحیطات واألنهار وغیرها، وبذلك 

بیئة على سطح األرض، والمیاه مهمة لحیاة جمیع الكائنات الحیة، واألحیاء المجهریة مهمة جدًا في 
عن عملیة التركیب الضوئي في المیاه وبالتالي تكوین المادة  مسئولةهذه البیئة من ناحیة فهي 

عادة تدویر المواد األولیة  العضویة، كذلك فهي من أهم المحلالت للمواد العضویة في البیئة المائیة وإ
  .، كذلك تنتقل األحیاء الممرضة في المیاهفي البیئة

  :المجهریة في البیئة المائیة األحیاءتواجد 

في عمود الماء  أوالماء فقد تتواجد على السطح  أجزاءالمجهریة في جمیع  األحیاءتتواجد   
المواد الطافیة قرب القاع  أو القاع سطح تتواجد ملتصقة على أو (Plankton)وتدعى بالعوالق  

  . (Benthos)ات یوتدعى بالقاع

المجهریة المنتشرة  األحیاءمجامیع  إلىالعوالق تشیر  : (.Plankton environ)بیئة العوالق  - 1
  - :یلي على السطح وتشمل ما أوفي عمود الماء 

التي تقوم بالتركیب الضوئي  المجهریة األحیاءوتضم  :العوالق النباتیة Phytoplankton - أ
 primary producers األولیةوتشمل الطحالب والسیانوبكتریا وتعتبر الهائمات النباتیة المنتجات 

الشكل العضوي وبذلك فهي تعتبر  إلىوتحویله  CO2في البیئة المائیة حیث تقوم بعملیة تثبیت 
  . المصدر للمادة العضویة في البیئة المائیة

وتضم مجامیع البكتریا متباینة التغذیة والتي تلعب  :العوالق البكتیریة Bacterioplankton - ب
  .الطافیة على السطح أو عالقة في عمود الماء دورا مهما في تحلیل المواد العضویة



وتضم مجامیع من البروتوزوا والالفقریات المائیة في عمود  :العوالق الحیوانیة Zooplankton -ج
  .األخرىلتي تعتبر مصدرا مهما لتغذیة الحیوانات الماء وا

  : Benthic habitatبیئة القاع  -2

 إضافة القاع إلىعمود الماء و  سطح في بیئة القاع تتجمع المواد العضویة التي تترسب من  
والمواد  المعادن،الحیوانیة ، النباتیةوتشمل المخلفات  للمواد التي تأتي من البیئات األرضیة المجاورة

زیادة أعداد األحیاء  إلىسوف یؤدي  ، وبذلك سوف تزداد المواد العضویة في القاع وهذاالكیمیائیة
فان  المجهریة أكبر من بیئة العوالق ویزداد نشاط هذه األحیاء بشكل كبیر وبسبب هذا النشاط

ملیة تدویر عناصر هوائیة في القاع، ولذلك فان ع تنشا بیئة ال وقدسوف یستهلك بسرعة  األوكسجین
  .المجهریة الهوائیة والالهوائیة األحیاءالكاربون والنتروجین والكبریت سوف تتم بالتعاون بین 

  :المجهریة في البیئات المائیة المختلفة األحیاء

وهي  واألنهاروتشمل الینابیع والبرك والبحیرات : Fresh water ecology بیئة المیاه العذبة
والعلم الذي یدرس  ‰ o.5فیها تصل لحوالي  األمالحبمیاه البحار ونسبة  تتأثر البیئات التي ال

 األحیاءونشاط  وأنواع أعدادوتختلف  microlimnologyالمجهریة في هذه المیاه یسمى  األحیاء
فقط من  ٪1المجهریة حسب نوع المیاه العذبة وحسب المنطقة الموجودة فیها والمیاه العذبة تشكل 

  .األرضنسبة المیاه الكلیة على سطح 

ملوحة من المیاه العذبة  أكثرهي المیاه التي تكون :  Brackish water بیئة المیاه المویلحة
واقل ملوحة من میاه البحار لذلك فهي بیئة انتقالیة بین المیاه العذبة والمالحة، ومنطقة المصب والتي 

المالحة تعتبر منطقة متغیرة باستمرار بسبب تغیر الملوحة في هذه هي نقطة التقاء المیاه العذبة مع 
تباین العوامل الفیزیائیة والكیمیائیة وتعرض الساحل  إلى إضافةالمنطقة باستمرار وخالل وقت قصیر 

التي تتواجد  المجهریة األحیاءغمره بالماء مرتین خالل الیوم الواحد  مما یؤثر على طبیعة  أوللهواء 
تبعا  ‰)o.5-32(تتراوح نسبة الملوحة في هذه المنطقة مابین  أنفي هذه المنطقة حیث یمكن 

  .لقربها أو بعدها عن المیاه العذبة والمالحة



  تتمیز هذه البیئة بالملوحة العالیة والتي تتراوح مابین  : marine waterبیئة المیاه البحریة 
كم ، وهذه البیئة متغیرة باستمرار من حیث العوامل البیئة 11 لىإوقد یصل فیها العمق  37‰- 33

المجهریة الموجودة ویسبب كثرة دخول المواد العضویة من                األحیاءالسائدة ومجامیع 
وعمومًا فان . من البحر المفتوح أكثرالمجهریة یزداد عند الشواطئ  األحیاء أعدادالبیئة االرضیة فان 

الهائمات النباتیة فانه یعتمد على  أعداد أماالمجهریة متباینة التغذیة یتباین مع العمق،  األحیاء أعداد
وهي تحدث عند ازدیاد  Algal blooms الموسم ومن اهم مایحدث للهائمات هو ازدهار الطحالب

المغذیات وتوفر الظروف البیئیة المالئمة من حرارة وضوء ورطوبة حیث تتكاثر الطحالب 
 Algal matsتدعى بالحصائر الطحلبیة  لسیانوبكتریا بكثرة مشكلة طبقة مستمرة على سطح المیاهوا

وهذه الظاهرة تؤثر على المیاه حیث تسبب رائحة كریهة ولزوجة ویصبح من الصعب السباحة وصید 
سببة السموم وم بإفرازالطحالب  تبدأ األحیانفي المیاه وفي بعض  األخرىالسمك وممارسة العملیات 

  . Red tide األحمرظاهرة المد 

  

 :العوامل المؤثرة على نمو األحیاء المجهریة في المیاه

إن نمو األحیاء المجهریة في المیاه یتأثر بالعدید من العوامل التي تؤثر على أنواع وأحجام األحیاء 
 -:المجهریة ومنها

یــؤثر الضــوء بصــورة مباشــرة فــي عملیــة التركیــب الضــوئي لألحیــاء المجهریــة والحــرارة فــي : الضــوء -1
المیاه، وتعتمد نفاذیة الضوء في المیـاه علـى موقـع الشـمس، الشـفافیة، لـون المیـاه، عمـق المیـاه، والمـواد 
ــاه وتســــتفاد منــــه األحیــــاء یصــــل إلــــى عمــــق      العالقــــة وعــــادة فــــان اإلشــــعاع الشمســــي الــــذي یختــــرق المیــ

ـــذلك تكـــون أكثـــر صـــفاءًا و 10-150 ـــاه األنهـــار ل ـــاه البحـــار اقـــل تلوثـــًا مـــن می متـــر ، وعـــادةً تكـــون می
تخترقهـــا اإلشـــعاعات الشمســـیة لمســـافات اكبـــر، وفـــي بعـــض األحیـــان یكـــون للضـــوء تـــأثیر ســـلبي علـــى 

  . األحیاء المجهریة وخاصة اإلشعاعات فوق البنفسجیة واألطوال الموجیة الطویلة للضوء



مقدار الحرارة في المیاه یعتمد على اإلشعاع الشمسـي المختـرق للمیـاه والـذي بـدوره یعتمـد  :الحرارة  -2
علــى موقــع الشــمس بالنســبة للمیــاه، ولــذلك فــان الحــرارة ســوف تتغیــر خــالل الیــوم والموســم مــن الســنة، 

لحــرارة علــى حیــاة وعــادةً تكــون الحــرارة متجانســة أكثــر بــین طبقــات المیــاه الجاریــة مــن الســاكنة وتــؤثر ا
  .األحیاء المجهریة من خالل تأثیرها على نشاط األحیاء

للضـــغط تـــأثیر كبیـــر علـــى األحیـــاء المجهریـــة فـــي المیـــاه مـــن خـــالل تـــأثیره علـــى النشـــاط  :الضـــغط -3
م ، لــذلك فــي 10ضــغط جــوي لكــل ) 1(األنزیمــي للكــائن المجهــري، وفــي المیــاه یــزداد الضــغط بمقــدار 

ضـغط جـوي وفــي هـذه الظــروف ) 1100-1000(لعمیقــة یصـل الضـغط مــابین المحیطـات والبحیـرات ا
ــاء المجهریــــة الكارهــــة للضــــغط  ــ ــــة أن تنمــــو و یطلــــق علیهــــا األحی ال تســــتطیع معظــــم األحیــــاء المجهری

Barophobic microorganisms   ــتطیع مجموعـــة مـــن الكائنـــات أن ،  لكـــن فـــي نفـــس الوقـــت تسـ
ـــرارة ال ـــة الحــ ـــالي ودرجـــ ــــت الضــــــغط العــ ـــــة تنمـــــو تحـ ـــون        )ْ 5-3(واطئ ــــي أعمـــــاق المیــــــاه وعـــــادة یكـــ م فــ

ــالي ـــق علیهـــا األحیـــاء المجهریـــة المحبـــة للضـــغط العـ  نموهـــا وفعالیاتـهــا األیضـــیة بطیئـــة جـــدًا ویطل
Barophilic microorganisms .  

معظـــم األحیـــاء المجهریـــة التـــي تتواجـــد فـــي األنهـــار النظیفـــة والبحیـــرات تســـمى األحیـــاء  :الملوحـــة -4
وفــــي العــــادة ال تعــــیش مثــــل هــــذه  Halophobic microorganismsیــــة الكارهــــة للملوحــــة المجهر 

، بینمـــا األحیـــاء المجهریـــة التـــي تعـــیش فـــي البحـــار والمحیطـــات ‰ 1األحیــاء عنـــدما تتجـــاوز الملوحـــة 
  Halophilic microorganismsحیث الملوحـة عالیـة جـدا تسـمى األحیـاء المجهریـة المحبـة للملوحـة 

ـــــة المتحملــــــة للملوحــــــة   وهنــــــاك احیــــــاء ــــــه األحیــــــاء المجهریـ ـــق علی ــــاه المویلحــــــة  نطلـــ ــــــي المیــ تعــــــیش ف
Halotolerant microorganisms  وللزیــادة فــي ملوحــة المیــاه تــأثیر كبیــر جــدا علــى دورة الحیــاة ،

  .والشكل الخارجي والفعالیات الفسلجیة لألحیاء المجهریة

  

  

  



 


