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 المحاضرة الخامسة: 

 

  -: Virusesروسات ايالف

ان من الممكن ان نرى بعض الكائنات الحٌة فً التربة بالعٌن المجردة مثل دٌدان االرض , 

ها , ولكن مجصؽر حوٌمكن رؤٌة بعضها بالمجهر الضوئً مثل البكترٌا على الرؼم من 

وعة اخرى من الكائنات الحٌة متناهٌة الصؽر لدرجة ٌصعب رؤٌها بالمجهر مجتوجد م

 .التً ال ترى اال بالمجهر االلكترونً  , الضوئً وهً الفاٌروسات

: بانها دلائك جٌنٌة تحوي على حامض نووي من توع واحد اما  من نوع  يروساتاتعرف الف

RNA  او من نوعDNA (  عدٌمة ولٌس كالهما كما فً البكترٌا فهً اجسام ؼٌر خلوٌة

ولها المدرة على الدخول فً خالٌا الكائنات ( ال تعد كائنات خارج جسم الكائن الحً , الخالٌا

كما لها المدرة فً نشر العدوى فً العائل الوسٌط , وال تستطٌع الفاٌروسات ان تعٌش اال فً 

( وعلٌه ٌمكن المول  Obligate Parasitesا طفٌلٌة اجبارٌة ) وجود عائل تتطفل علٌه اذ انه

ان الفاٌروسات عبارة عن جزٌئات معمدة من البروتٌن واالحماض االمٌنٌة بدال من ان نطلك 

 ( . Organismsوعة او اعضاء ) مجعلٌها م

ٌروسات فً اشكالها ) حلزونٌة او مكعبة ( وتحتوي على خٌط او خٌطٌن من اتختلؾ الف

, اما احجامها فهً صؽٌرة جدا لدرجة تمكنها المرور  DNAاو  RNAالنووٌة حماض اال

رٌا , ٌتراوح لطر الفٌروس بٌن بسهولة خالل مرشحات دلٌمة جدا ومصممة لحجر خالٌا البكت

 .نانومٌتر 052ــ  02

 -يروسات على اشكال متعددة منها :اتوجد الف

 ( . Naked Icosahedralٌروسات العارٌة متعددة االوجه ) االف -1

 ( . Naked Helicalالحلزونٌة العارٌة )  الفاٌروسات -0

 ( . Enveloped Virusesالمؽلمة )  الفاٌروسات -0

 (. Complex Virusesالمعمدة )  الفاٌروسات -4

من ٌروسات عادة بجزٌئات الطٌن الموجودة فً التربة وتدخل الى جذور النباتات اتلتصك الف

ة او تدخل عن طرٌك وسٌط ٌدخل فً النبات مثل دخولها فً خالل الخدوش والخالٌا المٌت

 .النباتالحشرات او الطحالب او البكترٌا التً تدخل فً 

 الفاٌروساتبٌنما تصنؾ  ٌروسات عموما على اساس الخالٌا التً تصٌبها ,اتصنؾ الف

دود فً تطفلها على نطاق مح الفاٌروساتعلى اساس عائلً . تمتصر نٌة  والبكتٌرٌة الحٌوا

من العوائل بمعنى انها تتطفل على افراد معٌنة من النباتات او الحٌوانات او الكائنات الحٌة 

   الدلٌمة, 

 



 محاضرات أحٌاء التربة المجهرٌة                                   أ.د. عبد الكرٌم عرٌبً سبع

على حسب العائل الى ثالث  الفاٌروساتولد ادى هذا التخصص فً االصابة الى تمسٌم 

 -وعات هً :مجم

 وعة ممرضة للنبات مجم - أ

 وعة ممرضة للحٌوانمجم - ب

 الحٌة الدلٌمة.وعة ممرض للكائنات مجم - ت

 

ٌروسات التً تصٌب البكترٌا وٌطلك علٌها اسم الباكتٌروفاج    اوعة الثالثة الفمجتشمل افراد الم

 (Bacteriophage )    اما التً تصٌب البكترٌا الخطٌة االكتٌنوماٌسٌتات 

Actinomycetes))   ( فٌطلك علٌها اسم اكتٌنوفاجActinoPhage  تتمٌز )الفاٌروسات 

وانواع الكائنات الدلٌمة التً ٌصاب  ألجناسالى حد كبٌر بنطاق عائلً ضٌك حتى بالنسبة 

 ألجناسبعض افرادها بالفٌروس , ان الفٌروس الذي له المدرة على اصابة افراد ممثلة الحد 

 ٌكون عادة ال اثر له على جنس اخر بالمرب منه من حٌث الموطن .

التً تصٌب الكائنات الحٌة  الفاٌروساتالص كثٌرا من ولمد تمكن الباحثون من عزل و استخ

 -المختلفة منها :

المتخصصة فً اصابة االجناس االتٌة  الفاٌروساتلمد تم التعرؾ على انواع  -البكتريا : -1

Agrobacterium , Azotobacter , Rhizobium , Arthrobacter  

 -جناس االتٌة :ٌروسات المتخصصة فً اصابة االالمد تم عزل الف -الفطريات : -0

Aspergillus , Fusarium , Rhizobus , Mucor 

ٌروسات المتخصصة فً اصابة االجناس المد تم التعرؾ على انواع الف -الطحالب : -0

ٌروسات اسم اوٌطلك على هذه الف Anabaena , Nostoc , Mycroytis -االتٌة :

  (. Algophage( او فٌروسات الطحالب )  Cyanophageسٌانوفاج        ) 

ٌروسات فً لدرتها على تحمل الظروؾ البٌئٌة المختلفة فً التربة , فبعض اتختلؾ الف

مثل فٌروسات النباتات لها الممدرة على ان تعٌش لمدة تصل الى تسع سنوات فً  الفاٌروسات

لمرض االوراق االبرٌة فً نبات الكرنب فانه ٌعٌش ٌروس المسبب اؼٌاب العائل , اما الف

ة شهر واحد فً اوراق النبات بٌنما ٌعٌش فً التربة لمدة اربعة سنوات , تستطٌع بعض لمد

ان تحتفظ بحٌوٌتها لبعض الولت فً التربة الرطبة وتفمدها فً التربة الجافة  الفاٌروسات

( الذي ٌعٌش االكثر  Cucumber necrosis virusمثل فٌروس النمط المٌتة ) الخٌار ( )  

 المدةترب الرطبة وٌعٌش ثالثة اٌام فمط فً الترب الجافة . تتأثر طول ٌوما فً ال 05من 

ة ( فبعضها ٌنشط فً الترب PH)  الهٌدروجٌنًالتً ٌعٌشها الفٌروس فً التربة بدرجة االس 

التربة  الفاٌروساتبعض ضٌة وبعضها االخر ٌنشط فً التربة الملوٌة , بٌنما تحب الحم

التً ٌعٌشها الفٌروس فً التربة اٌضا بنوع التربة اذ ان  المدةطول  تتأثرالمتعادلة , 

للتربة الطٌنٌة اكثر من ادمصاصها للتربة الرملٌة , وعلٌه فان  الفاٌروساتادمصاص 

االحتفاظ  ونوع الترب تؤثر فً ممدرة الفٌروس على الهٌدروجٌنًالرطوبة ودرجة االس 

 بحٌوٌته داخل التربة .
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ٌروسٌة والتً ٌحتمل ان ٌكون لها اهمٌة زراعٌة تلن االفوعات جمان من اهم واخطر الم

فً البمولٌات , ولذا  ( Rhizobiumة البكترٌا لعمد الجذرٌة ) جمالتً لها الممدرة على مها

فان اصابة البكترٌا  داخل العمد الجذرٌة بالفٌروس ٌتسبب فً خسارة التصادٌة كبٌرة , ومن 

ٌروسات فً التربة , فما ال شن فٌه ان ممدرة اللف الصعب تمٌٌم االهمٌة العلمٌة والبٌئٌة

 على االنتاج الزراعً  تأثٌرمسببات االمراض النباتٌة على تحمل الشتاء والصٌؾ له 

هذه الكائنات الممرضة من عدوى للمحاصٌل الحساسة فً الموسم التالً  لما تسببه

 Geneticلوراثٌة ) وللفٌروسات دور هام فً العلوم الحدٌثة والتمنٌة مثل الهندسة ا

Engineering  )ٌمكن تستخدم فً نمل الشفرات الوراثٌة . اذ 
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 المحاضرة السادسة:

 -: Bacteriaالبكتريا 

نادرا ما ٌتجاوز طولها عدة  اذحجما المجامٌع التً توجد فً التربة البكترٌا من اصؽر 

10-12مٌكرومترات و ال ٌزٌد وزنها عن 
الكائنات بدائٌة  وعة مجؼم . تنتمً البكترٌا لم 

( بٌنما  Archaeaوالتً تكون معها االركٌا  )(  Prokaryotes)   البروكارٌوتسالنواة   

الكائنات الحٌة الحمٌمٌة وعة مجلم الفاٌروساتباستثناء فً التربة   نات الحٌةتنتمً بمٌة الكائ

 (  . Eukaryotes) النواة 

على التربة على اعداد كبٌرة من البكترٌا وتختلؾ االجناس واالنواع من حٌث تحتوي التربة 

الكثافة والسٌادة تبعا للظروؾ البٌئٌة السائدة فً التربة , تستطٌع البكترٌا والفطرٌات ان 

تسود فً التربة على بمٌة الكائنات الدلٌمة االخرى عندما تتوفر ظروؾ مناسبة من التهوٌة , 

التؽٌرات  عن ً المسؤولةكسجٌن فان البكترٌا تكون هص او انعدام االواما تحت ظروؾ نم

وتعد البكترٌا من اهم الكائنات الحٌة الدلٌمة فً التربة وذلن لصؽر  الكٌمٌاوٌة والحٌوٌة 

حجمها و ألعدادها الكثٌرة و أللدرتها على مهاجمة مصادر مختلفة ولمعٌشة فً بٌئات 

 .تساعدها على ذلن مختلفة المتالكها انظمة انزٌمٌة

 -توزيع وانتشار البكتريا :

تعتبر البكترٌا من اوسع الكائنات الحٌة الدلٌمة انتشارا فً التربة وتختلؾ اعداد البكترٌا 

المتحصل علٌها فً الؽرام الواحد من التربة باختالؾ الطرٌمة المتبعة فً التمدٌر وعادة ما 

 120تكون ) 
وعموما فان اعداد البكترٌا المتحصل علٌها لكل اؼرام , ( خلٌة  129ــ 

% من العدد الكلً للبكترٌا فً التربة وعندما 12ــ  1باستخدام الطرق المزروعة تمثل نسبة 

ل           ــــــــمثـــت هاـــأنــفربة ــن التـرام مـــة فً ؼـــٌـخل 126×8تصل اعداد البكترٌا الى 

تربة , توجد البكترٌا عادة شكل مستعمرات صؽٌرة من الوزن الكلً لل %  2008ــ  2020

ملتصمة بمصادر المواد العضوٌة ) مثل جذور النباتات ( مما ٌدل على ان البكترٌا ال تتوزع 

بالتساوي على التربة , ومن االسباب التً تؤدي الى انخفاض تمدٌر البكترٌا فً التربة وجود 

السهل معرفة وتمدٌر اعداد البكترٌا فً  هذه المستعمرات ملصمة بحبٌبات الطٌن , ان من

ى المناسبة , ولكن التمدٌر فً االطباق او الوسائل االخرمزرعة نمٌة وذلن باتباع طرٌمة 

التمدٌر وجود انواع متعددة من البكترٌا مختلطة مع بعضها بعضا فً وسط كالتربة ٌجعل 

نظر الٌة من والع تأثٌر صعبا وعسٌرا , ان اختالؾ اعداد البكترٌا فً التربة ٌجب ان ٌ

ٌر العوامل ( فً داخل البٌئة اكثر منه بتاث Micrositesواالماكن الصؽٌرة )  الجٌوب 

تالؾ مستوى الرطوبة والمادة العضوٌة والكٌمٌائٌة او اختالؾ االساس علٌها وذلن الخ

 درجة الحموضة بٌن المولعٌن .

 وتمدص  , الن معظم الخالٌا تلتصكومن النادر ان توجد البكترٌا حرة فً محلول التربة 

المحتمل ان ٌكون جزء كبٌرا من كائنات التربة على سطح حبٌبات الطٌن والدبال , ومن 

وعات منفصلة تتكاثر فً المولع الدلٌمة المناسبة لها من التربة كما مجموجود على هٌئة م
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, تنجذب كل من البكترٌا  إلفرازاتٌمكن  اٌضا ان توجد على حالة كتل متمٌزة مصاحبة 

التجاذب االلكتروستاتً للتربة على  بتأثٌررٌة وحبٌبات الطٌن الى بعضها بعضا ٌالخالٌا البكت

رٌة فً التربة وللة االعداد التً ٌخالٌا البكترٌا وهذا ٌؤدي الى احتجاز معظم الخالٌا البكت

 تنتمل مع الماء الى االسفل .

و وكثافة االعداد فً التربة تؤدي ة البكترٌوعمجتؤثر العوامل البٌئٌة على التركٌب الم

العوامل البٌئٌة ؼٌر الحٌوٌة لى تؽٌر فً المجتمع المٌكروبً وفً نشاطه الحٌوي , فالعوامل 

البٌئٌة الرئٌسٌة من رطوبة وتهوٌة حرارة ومادة عضوٌة وحموضة ومعدل االمداد بالمواد 

ربة , كما ان هنان عوامل اخرى مثل تؤثر على بكترٌا الت لؽذائٌة ؼٌر العضوٌة والعناصر ا

 الزراعة والعوامل الموسمٌة والعمك لها اٌضا اثرا على وجود وتكاثر البكترٌا فً التربة .

( وهً تحتاج لكمٌات ضئٌلة من  Microarophilicكسجٌن ) والهوائٌة الشحٌحة الحاجة لال

 االوكسجٌن .

  -: الخلية  شكل

             -ٌم البكترٌا التً توجد فً التربة من حٌث اشكالها الى اربعة انواع :ٌمكن تمس

وهً اكثر االنواع انتشارا وتتمٌز بعض االنواع بتكوٌن  -: Bacilliالبكترٌا العصوٌة  -1

طوٌلة وذلن لمماومتها  )  سبورات ( والتً ٌمكنها ان تعٌش لمدةداخل الخلٌة ابواغ 

 مٌكرون  0ــ  1ة , ٌتراوح لطرها بٌن العالٌة للجفاؾ والحرار

 مٌكرون  Cocci :- 205البكترٌا الكروٌة  -0

 مٌكرون 12ــ  Spirilla :- 0البكترٌا الحلزونٌة  -0

 صبػ مع تفاعلها حٌث من لسمٌن الى البكترٌا تمسم ٌمكن -: Gram Stain جرام صبغة

 -: البكترٌة للخالٌا الخارجٌة االنسجة مكونات على تعتمد والتً جرام

 صبؽة استرجاع على الممدرة لها التً البكترٌا اجناس وتشمل+ ( G)  جرام موجبة - أ

   جرام

 البكترٌا التً ال تستطٌع ان تسترجع صبؽة اكرام اجناس وتشمل(  -G)  جرام سالبة - ب

 

 ( -G( وسالبة جرام )  +Gامثلة بعض االجناس البكتريا موجبة جرام )  جدول 

 
 ( Gجرام ) +موجبة 

 
 ( -Gسالبة جرام ) 

 
1- Arthrobacter  
2- Bacillus 
3- Clostridium 

 
1- Azotobacer 
2- Thiobacillus 
3- Nitrosomonas 
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4- Micrococcus 
5- Corynebacterium 

 
 
 

4- Pseudomonas 
5- Rhizobium 

 

  -للبكتريا اهمية كبيرة في التربة وذلك :

 اعدادها الكبٌرة ممارنة بؽٌرها  -1

 تكاثرها السرٌع -0

ة وتحلٌل العدٌد من المصادر الطبٌعٌة المتالكها انظمة مجاالمدرة على مهلها  -0

 انزٌمات مختلفة

 رٌة المتواجدة فً التربة ٌومن االجناس البكت -4

- Pseudomonas 

- Arthrobacterium 

- Bacillus 

- Agrobacterium 

- Flavobacteriam 

- Celluimomonas 

- Clostridium 

- Micrococcus 

- Streptococcus .  

 

  Actinomycetesتات يسياالكتينوما

ولذلن وضعت مع البكترٌا معتمدة التؽذٌة   Procaryoticهً احٌاء مجهرٌة بدائٌة النواة 

Heterotrophic . وتسمى بالبكترٌا الخٌطٌة الن اجسام معظمها من الخٌوط 

تشبه  صنفت فً البداٌة مع الفطرٌات  وكانت تسمى بالفطرٌات الشعاعٌة وذلن النها

الفطرٌات شكال وتكاثرا والن مستعمراتها تشبه مستعمرات الفطرٌات , فهً تتكون من شبكة 

 205ــ  1متفرعة من الخٌوط الشبٌه بماٌسٌلٌوم الفطرٌات عدا كونه دلٌما ٌتراوح لطره من ) 

(ماٌكرون تتكاثر اال كتٌنوماسٌتات  بتجزؤ الهاٌفات الى  0( ماٌكرون وٌصل احٌانا الى) 

 Conidiaزاء كروٌة او اسطوانٌة ولسم منها ٌتكاثر بتكوٌن سبورات ال جنسٌة كوٌندات اج

ومن نماط التشابه مع  Sporangisporesاو السبورات الموجودة فً حافظة السبورات 

الفطرٌات انها ال تكون عكارة فً االوساط الؽذائٌة السائلة , اما التشابه بٌنها وبٌن البكترٌا 

  -نؾ مع البكترٌا ٌظهر من خالل االتً :والذي جعلها تص
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  Procaryoteخلٌتها من نوع بدائٌة النواة  -1

ؼالفها ٌشابه تماما ؼالؾ البكترٌا الموجبة الصبؽة كرام اذ انه تركٌب من معمدات  -0

تتكون من ارتباط كل من السكرٌات والسكرٌات االمٌنٌة واالحماض االمٌنٌة 

Peptidoglycan . 

 الحٌوٌة وللبكترٌوفاج  )الفاٌروسات المتطفلة على البكترٌا(.حساسٌتها للمضادات  -0

 الوسط الماعدي اكثر مالئمة لها من الوسط الحامضً . -4

هذه النماط جعل العلماء ٌضعوها فً التصنٌؾ ضمن البكترٌا ولٌس ضمن الفطرٌات اذ انها 

معظم  احد الرتب العشر التً صنفت الٌها البكترٌا Actinomycetalesوضعت فً رتبة 

تعٌش على االنسجة العضوٌة المٌتة ولكن  Saprophyteاالكتٌنوماٌسٌتات رمٌة  التؽذٌة 

 لسم للٌل من انواعها ٌسبب امراضا لإلنسان والحٌوان والنبات .

  -فعاليتها في التربة :

لها دور فً المراحل النهائٌة لتحلل المادة العضوٌة ,  -تحلل المادة العضوية : -1

 فالمركبات التً ال تتحلل بفعل البكترٌا والفطرٌات تتحلل بفعل االكتٌنوماٌستات .

لها اهمٌة فً التحوالت التً تحصل فً اكوام السماد العضوي  -تحضير الكومبست : -0

ت الحرارة العالٌة (فهنان انواع منها تتحمل درجا ( Compostsالنتاج الكمبوست

 التً تصلها مثل هذه المواد عند تفسخها .

نوع من المضادات الحٌوٌة ومن  522تم عزل ما ٌمارب  -المضادات الحيوية : -0

 Streptomycinاالمثلة على المضادات الحٌوٌة الخاصة كالستربتوماٌسٌن 

 .  Neomycinوالنٌوماٌسٌن  Chloroteteracyclinوالكلوروتتراساٌكٌن 

وبعضها  Nocardiaبعض انواعها ٌسبب امراضا لإلنسان والحٌوان كجنس  -مراض :اال

فً الترب  Actinomyces scbiesٌسبب امراض للنبات كما فً جرب البطاطا الذي ٌسببه 

 . 505التً ٌكون رلم حموضتها 

بعضها لها اهمٌة فً خصوبة التربة وتجهٌز النبات بالعناصر  -خصوبة التربة : -4

بتثبٌت الناٌتروجٌن مع  الذي ٌموم  Frankiaومثال  على ذلن جنس  الؽذائٌة 

 االشجار ) اشجار الكازورٌنا ( . 

لؽرض دراسة اعدادها واجناسها المتؽلبة فً التربة ما , ٌستعمل احٌانا نفس الوسط الؽذائً   

و المستعمل فً دراسة بكترٌا التربة االخرى بشرط ان تكون مدة التحضٌن اطول بسبب النم

% من مجموع المستعمرات لذلن ٌفضل 12البطًء لها , نسبة مستعمراتها النامٌة كمعدل 

استعمال وسط ؼذائً متخصص لدراسة االكتٌنوماٌسٌتات فً التربة ,فضال على احتواء هذا 

 الوسط مواد مانعة لنمو البكترٌا االخرى والفطرٌات وتكاثرها .

 ٌة تكاثرٌة / ؼم تربة .خل 120ـــ  128اعدادها تتراوح فً التربة 



 محاضرات أحٌاء التربة المجهرٌة                                   أ.د. عبد الكرٌم عرٌبً سبع

ٌمكن تصنٌؾ االكتٌنوماٌسٌتات الموجودة فً الترب الى اربع مجامٌع رئٌسة حسب نوع 

 النسٌج وحسب وجود العاللة التكافلٌة مع النبات .

 والجدول االتي يبين اهم اجناس االكتينومايسيتات الموجودة في التربة

نسبة وجودها  اسم العائلة التصنٌؾ ت
% 

 جناسامثلة الال

النسٌج الفطري  1
ٌتجزأ الى خالٌا 

 صؽٌرة

 Nocardiaceae - أ
Dermatophila - ب

ceae 

 02ــ  12

0 

Nocardia 
Geodermatophilus 

النسٌج الفطري  0
ال ٌتجزأ الى 

 خالٌا صؽٌرة

Streptomycet - أ
aceae 

Micromonspo - ب
raceae 

 92ــ  5

 15ــ  1

Streptomyces 
Micromonospors 

لٌس لها نسٌج  0
 فطري حمٌمً 

Actinomycetaceae ؼٌر شائعة Actinomyces 

مثبته  4
للناٌتروجٌن 

 الجوي

Frankiacae ؼٌر شائعة Frankia 

   

 

 

 

 


