
  Consequences ofالتأثیرات الناجمة عن الدورات البایوجیوكیمیائیة
biogeochemical cycles : 

  
تدخل من قبل اإلنسان فان الدورات األربعة  اذا لم یحصل اي      

سوف تبقى مستقرة )  الكربون والنیتروجین والكبریت والحدید(
آلالف السنین والتغیرات التي تحصل تكون بطیئة جدا، ولكن ازدیاد 
الحاجة البشریة للغذاء والطاقة سوف یتعارض مع ھذه الدورات، 

كنتیجة لذلك ففي بعض األحیان یحصل تعجیل لبعض الدورات و
على سبیل المثال .سوف تتأثر مستویاتھا على الكرة األرضیة

النشاطات المیكروبیة سوف تعجل تكوین غازات االحتباس الحراري 
)green house gases ( مثل ثاني اوكسید الكربون والمیثان

والتي تؤدي إلى رفع درجة الحرارة في الكرة  واوكسید النتروز
  .األرضیة، وفیما یلي بعض التأثیرات للدورات البایوجیوكیمیائیة

  
  

   Metal corrosionتآكل المعادن  -1

إن األضرار الناتجة عن التآكل المیكروبي للمعادن یحدث       
للمعادن المغمورة أو شبھ المغمورة في المیاه و الترب الرطبة مثل 

اكل السفن والجسور وخطوط األنابیب التي تنقل المیاه ومنتجات ھی
النفط وغیرھا، وبالرغم من إن میكانیكیات التآكل المیكروبي للمعادن 
غیر معروفة بشكل كامل لحد اآلن لكن أكثر المیكانیكیات شیوعا ھي 

 Sulfur Reducingما تفعلھ البكتریا المختزلة للكبریت  
Bacteria(SRB)  ھذه البكتریا تكون فعالة تحت الظروف حیث ان

) في التنفس(الالھوائیة حیث تستھلك الكبریتات بدل من األوكسجین 
، وبما إن ھذه العملیة تحدث بغیاب األوكسجین وان البیئة التي تحیط 

 المعادن تكون غنیة باألوكسجین فكیف یحدث التآكل ؟

من النمو  ھنالك مجموعة من البكتریا تقوم بتكوین طبقة       
على سطح المعادن فتستھلك األوكسجین     Biofilmاإلحیائي 



وتوفر بیئة الھوائیة من الداخل على سطح المعدن تؤھل البكتریا 
المختزلة للكبریت للنمو مسببة للتآكل، وبما أن ھذه البكتریا تنتشر 
بكثرة في البیئة لذلك فان استعمال المیاه لتبرید المكائن أو لدفع النفط 
الخام من اآلبار سوف یساھم بشكل كبیر بإدخال ھذه البكتریا 

  .لألنابیب

  

  

 Microbialy inducedتآكل الكونكریت بفعل البكتریا  -2
concrete corrosion (MICC)   

تآكل الكونكریت یحدث نتیجة تولید األحماض بیولوجیا والتي       
مع بعض ، حیث إن  تتفاعل مع الروابط التي تربط قطع الكونكریت

ھذه الروابط حساسة تجاه الحوامض لذلك تعمل علیھا األحیاء 
المجھریة التي تنتج مواد ایضیة ثانویة حامضیة مختلفة  مؤدیة لتآكل 
الكونكریت والسیرامیك وكل األحجار الحساسة للحوامض، وغالبا ما 
تعود ھذه للبكتریا المؤكسدة للكبریت والمنتجة لحامض الكبریتیك 

 , Thiomonas  .Thiothrixواھم ھذه البكتریا 
Hallothiobacillus  

  Acid mine drainage میاه التعدین الحامضیة -3

المصدر الرئیسي للكبریت في التربة  FeS2یعتبر البایرایت       
فخالل التعدین سوف یتعرض البایرایت الموجود في الطبقات 

ح مصدر للحموضة الحاویة على معادن لالوكسجین والرطوبة ویصب
وبذلك فان    Acid mine drainage (AMD)ویتكون مایعرف بالـ

(AMD)   یحتوي علىpH  وبھذه الحامضیة فان ذائبیة  2اقل
المعادن سوف تزداد بشكل كبیر  وبما ان المیاه الناتجة عن التعدین 
سوف تذھب مع مجرى االنھار وبذلك سوف تصبح میاه االنھار 

ائبة والتي تؤثر على الحیاة في االنھار وعلى محملة بالمعادن الذ



النباتات كما ان البكتریا تكون مسئولة عن ھذه العملیة ومن أھم أنواع 
 Acidothiobacillusھي  AMDالبكتریا المسئولة عن 

ferrooxidans   حیث لھا دور رئیسي إضافة الى بعض البكتریا
 مثل  Thermophilic bacteriaالمحبة للحرارة 

SulfolobusوAcidianus  

4- Nitrous oxide & earth atmosphere  
إن إضافة النیتروجین للتربة كسماد باستمرار یؤدي إلى       

إلى الغالف الجوي فضال عن مصادر  N2Oزیادة تدریجیة لغاز 
أخرى وھي الوقود االحفوري والتصنیع الكیمیائي للنایلون 

  .وغیرھا
من النتروجین المضاف % 1وبسبب الفعالیة المیكروبیة فان       

والذي یتكون  N2Oسوف یتحرر على شكل غاز اوكسید النتروز 
 Denitrificationو   (Nitrificationعن طریق عملیتین ھما 

ھذا الغاز یسھم بشكل كبیر في رفع درجة حرارة الكرة  ،)
ویساھم في تحطیم طبقة ) green house gases( األرضیة 

األوزون وحیث أن ھذه الغازات تقوم بامتصاص األشعة ذات 
األطوال الموجیة الطویلة من الشمس بعد اصطدامھا باألرض 
ومن ثم تعكسھا مرة ثانیة بذلك تزید من حرارة الغالف 
الجوي،ویتمیز ھذا الغاز بطول فترة بقائھ في الجو وقابلیتھ العالیة 

ت الطویلة من الضوء،  كما أن أشعة الشمس المتصاص الموجا
تقوم بتحلیل ضوئي لغاز اوكسید النتروز وتحولھ إلى اوكسید 

  .الذي یساھم في تحطیم طبقة األوزون (NO)النتریك 
  
5-  Nitrate contamination of ground water  
  

إن األنظمة الزراعیة المختلفة تستخدم االمونیا كسماد إضافة       
الحیوانات والدواجن كلھا تؤدي إلى أنتاج مخلفات  إلى حقول

حیوانیة كثیرة وغیرھا تسھم بزیادة النیتروجین في التربة والمیاه 



الجوفیة، ومع أن النیتروجین یضاف كأمونیا أو یوریا لكنھا 
تتحول إلى نترات عن طریق البكتریا الھوائیة كیمیائیة التغذیة 
aerobic chemoautotrophic nitrifying bacteria  

والنترات تنتقل بسرعة في التربة وتصل إلى مصادر المیاه و عند 
شرب المیاه المشبعة بالنترات فان ذلك سوف یؤدي إلى حالتین 

  -:مرضیتین ھما 
1- Methemoglobinemea (Blue baby syndrome ) :

وتحصل ھذه الحالة عند  صغار الحیوانات واألطفال حدیثي 
حیث إن معدة األطفال تكون قلیلة ) أشھرأقل من ستة (الوالدة 

الحامضیة و ال تقتل البكتریا التي تحول النترات إلى نتریت 
داخل المعدة فیرتبط االخیر مع الھیموكلوبین ویمنعھ من حمل 

  (cyanosis)األوكسجین إلى أنحاء الجسم ویؤدي إلى حالة 
یتغیر لون جسم الطفل إلى األزرق وبالتالي تؤدي إلى  حیث

  .شل الدماغ أو الموتف
عند الكبار حیث إن زیادة نسبة )  nitrousamine( تكوین  -2

النترات في المیاه سوف تؤدي إلى اختزال النترات الى نتریت 
بالمعدة ونتیجة الرتباط النتریت مع مركبات امینیة موجودة في 

وھو من المركبات )  (nitrousamineالمعدة یتكوین مركب 
 .المسرطنة
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وھي عملیة تحویل المخلفات العضویة الصلبة الى أسمدة 
باستخدام نشاط االحیاء المجھریة في دورات العناصر 
المختلفة، ھذا السماد یتمیز بنشاط كبیر لالحیاء المجھریة التي 

 )Succession of population(تنمو بشكل متعاقب 
  .حوالي أربعة أسابیعوتستغرق ھذه العملیة 

  
  



  

 


