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Lecture 1

علم أحياء التربة المجهرية 

   : Soil Microbiologyأحياء التربة المجهرية – 

        وهو العلم الذي يدرس الكائنات الحية المجهرية في التربة غير المعقمة من حيث تواجدها
وانتشارها2 وتغذيتها وتكاثرها وتأثير2 العوامل البيئية فيها وآثارها الضارة والنافعة )فعاليتها(

وأهميتها في البيئة النظيفة والزراعة المستدامة. 

    : Soil Micro Organismsأحياء التربة المجهرية –ٍ 

        هي الكائنات الحية المجهرية التي ال ترى بالعين المجردة وانما ُترى بالمجهر2 – التي
 , االكتينومايسيتاتBacteria)البكتريا )تستوطن التربة( كمسكن لها وتشمل كل من 

Actinomycetes البكتريا الخيطية , الفطريات , Fungi الطحالب , Algae2البر وتوزوا , 
Protozoa 2النيماتود , Nematoda ديدان األرض , Earth Wormsالفيروسات , 
Viruses .)

هذه الكائنات تختلف فيما بينها في أعدادها وانتشارها2 في التربة وطرائق2 تغذيتها وتكاثرها2
وحركتها2 وفعاليتها.2 

    : Virusesالفيروسات – 



        وهي كائنات اجبارية التطفل على النسيج الحي  داخل جسم )العائل( * , أما خارج النسيج
الحي فهي ليست كائنات انما عبارة عن اجسام غير خلوية او دقائق غير خلوية حاوية على المادة

  توجد في جميع االوساط و ال سيما الهواء و التربة ولذلك في المصادر تضافDNAالوراثية 
الى مجموعة الكائنات المجهرية الموجودة في التربة.

 : - هو عبارة عن اي كائن حي يصيبه الفايروس من انسان او حيوان او نبات Host* العائل 
وحتى البكتريا .

   :Soil Microbiologyتعريف المصطلح – 

Soil :      عبارة عن جسم طبيعي ديناميكي2 متطور2 لُه ابعاد ثالث مساحة وعمق متكون من
 ومسامات )ماء + هواء( وكائنات حية,Organicوعضوية  Mineralخليط من مواد معنية 

يسند النبات ويمده بالعناصر الغذائية فضاًل عن تنقية المياه من كثير من الموارد العالقة فيها. 

         تشمل التربة المادة الهشة التي تغطي سطح األرض وتقوم بتجهيز الغذاء للنبات واالنسان
ولباقي األحياء. ان ما يراه االنسان من االشياء الموجودة في التربة ال يمثل اال جزء بسيط من

ذلك العالم الخفي يعيش فيها والذي تتكون منه, ففي هذه التربة )لو أخذنا غرام واحد منها( لوجدنا
فيه ماليين البكتريا والفطريات2 واآلالف من الطحالب والبروتوزوا والعشرات2 من النيماتودا2 , هذه

الكائنات ال نراها بالعين المجردة ولكنها تعيش في التربة وتكون بينها عالقات مختلفة مثل
"والتطفل " predation"واالفتراس "  Symbiosis"والتعايش "  Competition"التنافس 

Parasitism " 2والتضاد"Antagonism"  

         تختلف هذه الكائنات فيما بينها في اعدادها واحجامها2 وأشكالها وحاجتها2 الى الضوء
واالوكسجين والمادة العضوية وتختلف فيما بينها في طرائق معيشتها2 وكذلك تختلف في مدى

.( PH)تحملها للحرارة ودرجة التفاعل 

اهلل         من المعروف ان الحياة بدأت وتطورت من التربة وفي التربة ثم تعود الى التربة يقول 
))ِمنهَا َخلَقْنَاْكُم وَفِيْهَا نُعِيْدَكُم وَنُخرَِجكُم تَاَْرةًفي كتابه الكريم : )عز وجل( 

  (.55)(( . سورة طه اآلية أُْخَرى

)عليه         نقول أن الحياة بدأت من التربة وذلك الن اول مخلوق الذي هو سيدنا وأبونا2 آدم 
وَِمْن آيَاْتِهِ َخلَقَكُم ِمْن تَُراْب ثُممن تراب , قال تعالى في سورة الروم2 ))اهلل خلقه السالم( 

 ثم بعد ذلك أصبح التكاثر عن طريق التزاوج عندما(.20)(( . اآلية اذَا أَنْتُم بََشٌر تَنْشُروَْن
حواء. فالتربة تعد أحد الموارد الطبيعية الرئيسية التي بسببها نشأتاهلل )عز وجّل( خلق 

وتطورت2 حضارات قديمة مثل حضارة وادي الرافدين ووادي2 النيل الن هاتين الحضارتين كانتا
تمتلك تربة خصبة وماء, وديمومة ومن اسبابها هو استدامة التربة والمحافظة على صحتها . أما



ان تعود الى التربة فان الكائنات الحية في نهاية دورة حياتها او اثناء حياتها واجزاء منها تعود
الى التربة .

المكونات الرئيسة للتربة :

تعرف التربة من قبل المهتمين بها كوس22ط لنم22و النب2ات بانه2ا جس2م ط22بيعي يتك2ون من م2زيج من
المواد المعدنية و المواد العضوية المتحللة و التي تغطي سطح االرض بشكل طبقات و تق22وم عن22د
احتوائها على النسب المالئمة من الماء و الهواء بتثبيت النبات و تجهيزه بمعظم2 احتياجاته للنمو .

وهكذا تعد التربة مزيج من المواد المعدنية و العضوية و الماء و اله22واء , فترب22ة معدني22ة س22طحية
% ,5% , مواد عضوية 45مثالية لنمو النبات تحتوي على النسب الحجمية التالية : مواد معدنية 

% . 25% , هواء25ماء 

فالمواد المعدنية و العضوية تكون الجزء الصلب من التربة الذي توجد بينه مس22امات بيني22ة تش22غل
بالماء و الهواء ومن الضروري2 ان نؤكد بان هذه المكونات و نسبها تختلف من تربة الخ22رى وان
نسب الماء و اله22واء تتغ22ير في نفس الترب22ة من وقت الخ22ر حس22ب الظ22روف2 الجوي22ة و العملي22ات
الزراعية , وكذلك هناك عالقة عكسية بين نسبة الماء و نسبة اله22واء في الترب22ة اذ انهم22ا يش22غالن
الحجم الكلي للمسامات البينية , ويجب ان ال يغيب عن االذهان بان مكونات التربة اعاله ال توج22د
بشكل منفصل عن بعضها في الطبيع22ة و انم22ا تت22داخل فيم22ا بينه22ا مس22اعدة على ح22دوث تف22اعالت
متعددة و تجعل التربة اكثر مالئمة لنمو النبات . ان مصدر المادة العضوية في التربة هي االحياء



النباتية و الحيوانية و بما ان فعالية هذه االحياء و مخلفاتها توجد قرب سطح الترب2ة ل2ذا ف2ان نس2بة
المادة العضوية في الترب المعدنية تنخفض بصورة عامة مع االبتعاد عن السطح .

يتكون الج22زء المع22دني من ثالث مفص22والت مهم22ة تختل22ف نس22بها من ترب22ة الخ22رى2 حس22ب ع22دة
عوامل منها المادة االم التي تكونت منها التربة و المناخ و االحي22اء وغيره22ا . وه22ذه المفص22والت

–22 0,002 من silt ملم , الغ22رين 0,002 ويبل22غ قط22ر دقائق22ه اق22ل من clayهي الطين   0,02,  
sandالرمل   0,02  -  ملم فتعت22بر حص22ى وال ت22دخل ض22من2 ملم, ام22ا اذا ك22انت اك22بر من 2 

المكونات االساسية للتربة .

% من مكونات التربة في الحالة المثالية قد تزي22د او تنقص5اما المادة العضوية في التربة فتشكل 
حسب التساقط2 و الغطاء النباتي و تتكون المادة العضوية من جزئين رئيسين هما المادة العض22وية

 .dead organisms  و الميتة living organismsالحية 

وتقسم المادة العضوية الحية الى قسمين :-

 مثل الحشرات و ديدان االرضMacro organismsاالحياء الكبيرة -1
Microاالحي222اء الص222غيرة -2  organismsمث222ل البكتري222ا و الفطري222ات و الطح222الب و 

البروتوزوا و النيماتودا2

والمادة العضوية غير الحية تشمل على االجسام المتحللة و غير المتحلل2ة من الكائن2ات الحي2ة بع22د
 Humusتحلل هذه االجسام تتكون مركبات ثابتة تسمى الدبال 

ومصطلح الدبال يدل على جميع المواد العضوية في التربة و التي هي مواد نباتية و حيوانية ميتة
  و تتك2ون الم2واد الدبالي2ةDecomposersو متحللة تحت تاثير2 كائنات اخ2رى تس2مى المحلالت 

من حوامض و مواد مختلفة التركيب الكيمي22ائي بعض22ها2 قاب22ل لل22ذوبان في الم22اء و البعض االخ22ر
غير قابل للذوبان في الماء و تكون بشكل مواد سائلة لزجة بنية اللون تعطي الترب22ة لونه22ا الغ22امق

تفاعلها حامضي من اهم الحوامض العضوية :

 Humic acidحامض الدباليك اسيد -1
falvic acidحامض الفالفيك -2
احماض اميني2ة و ص2بغات نباتي2ة و حيواني2ة و مركب2ات معق2دة اخ2رى ناتج2ة من عملي2ة-3

التحلل .

%5-2و المواد العضوية  ذات اهمية بالغة في رفع انتاجية النظام البيئي و هي توجد عادة بنس22بة 
 % في بيئة الغابات و بيئة االهوار95من التربة السطحية االعتيادية و قد تصل الى اقصى حدها 

 % في المن22اطق الجاف22ة و البيئ22ات الص22حراوية و0,5وادنى نس22بة للم22واد العض22وية تص22ل الى 
الجبلية .



Microbiology   :      Micro مايكرون             

  106 مايكرون     1,000,000المتر = 

المايكرون = 
1

م  . 6-10  متر , 1,000,000

مايكرون  . 1,000الملم = 

المايكرون = 
1

ملم .  3-10ملم ,   1,000

 تعني االحياء المجهرية التي تقاس بالميكرون2 مثاًل حجمMicro Organismعندما نقول 
مايكرون .   ( 0.5 – 1.5) =البكتريا 

 ميكرون( نستطيع2 ان نضع فيه  ؟ 1 ملم( , كم بكتريا بحجم )2س / لو كان عندنا )

ميكرون  1,000 ميكرون , الملم الواحد = 1حجمها 

 بكتريا 1,000في )ملم( الواحد نضع 

 خلية بكتيرية بحجم واحد10,000بكتريا وفي سم واحد نضع  2,000 ملم( نضع 2أما في )
مايكرون . 

موقع علم أحياء التربة المجهرية من علوم الحياة   : 

Biology          علم الحياة : يقسم الى قسمين -

وتشمل :  -  Pure Sciencesأواًل // علوم صرفة 

علم المورفولوجيا2 )شكل البكتريا , شكل الفطريات( ..1
علم التشريح )الخلية البكتيرية , ...( ..2



علم التغذية )تغذية البكتيريا , تغذية الفطريات , ...( ..3
تكاثر األحياء )طرائق تكاثر البكتريا2 , الفطريات , ...( ..4
 ...( . DNAوراثة األحياء )طبيعة الخلية , تركيب الخلية , .5

وتقسم الى قسمين  : Applied Sciencesثانيًا // علوم تطبيقية – 

A.   : علوم تطبيقية اقتصادية وتشمل

علم أحياء المياه ..1
علم أحياء التربة ..2
علم أحياء األلبان ..3
علم أحياء األغذية ..4

B. . علوم تطبيقية صحية : وهو علم األحياء المرضية

وبهذا نتوصل الى ان علم أحياء التربة هو أحد العلوم التطبيقية )علوم الحياة( فضاًل على انه أحد
 ويشمل :  Soil Sciencesفروع علم التربة 

مسح وتصنيف2 التربة ..1
فيزياء التربة ..2
كيمياء التربة ..3
خصوبة التربة ..4
أحياء التربة ..5

نبذة تأريخيه عن علم أحياء التربة المجهرية   : 

تطور وأهمية علم أحياء التربة المجهرية  : 

        حين ُأكتشف االحياء المجهرية في نهاية القرن السابع عشر واخضعت لدراسات كثيرة كان
االهتمام من قبل الباحثين موجهًا نحو األحياء المجهرية المسببة لألمراض بسبب انتشار األوبئة

)في تلك الحقبة الزمنية , ولم تحظى أحياء التربة حينذاك باهتمام يذكر , ثم جاء العالم الشهير 
Louis Pasteur , 1822 – 1895 )وكان أول من اهتم بدور2 األحياء المجهرية في الصناعة

والزراعة حيث درس قابلية هذه الكائنات على أكسدة وتخمير2 المواد العضوية الموجودة في
األغذية والمشروبات2 اال انه لم يهتم بدورها في التربة.

& Muntz)        ان أول اشارة تتعلق بدور األحياء المجهرية في التربة صدرت عن الباحثين 
Schloesing, 1877 )حيث ذكر أن عملي النترجة وتكون النترات في التربة تأتي لنشاط هذه

Hellrigel) وصف العالمان 1886الكائنات اال انهما لم يعزال البكتريا المسببة لذلك, وفي سنة 
& Wilfarth)العقد الجذرية المتكونة علة جذور البقوليات, واعتقد ان تكونها2 قد حصل بفعل 



 بعزل بكترياFrank2بكتريا التربة, وقد2 ُأدعم هذا االعتقاد بعد ثالث سنوات حيث قام العالم 
أما بكتريا Rhizobiumعصوية من العقد الجذرية تعيش معيشة تكافلية مع النبات وسميت 

 الذي كان جديرًا األب لعلم أحياء التربةWinogradskyالنترجة فقد قام بعزلها العالم الروسي 
 وذلك الكتشافه "Father of Soil Microbiology"المجهرية 

 وهي ذاتية1890 عام Nitrosomonasالمهمة في هذا المجال , حيث عزل عصيات الجنس 
 وعصيات الجنسNitrosococcu مكورات الجنس 1892التغذية وقد عزل عام 

Nitrobacter  بكتريا2 ال هوائية1895. اضافة الى بكتريا2 النترجة فقد عزل هذا العالم عام 
)مكونة للسبورات2 تملك المقدرة على تثبيت النتروجين وهي حرة المعيشة في التربة وسميت  

Clostridium Pasteurianum). 

        لقد ساهم بعض الباحثين االوربيين واالمريكان في تطور2 علم أحياء التربة المجهرية ومن
 الذي درس الطرق المختلفة لتغذية بكتريا(Loch Head , 1890)هؤالء هم العالم الكندي 

 , والعالمRhizosphereالتربة واهتم باألحياء المجهرية الموجودة في المنطقة المحيطة بالجذر 
 درس أهمية  األحياء المجهرية في خصوبة التربة(Lipman , 1847 – 1939)األمريكي 

 المثبت للنيتروجين بعد أن"Azotobacter Vinelandi" النوع البكتيري2 1903وعزل سنة 
وقد2 .  1901 عام Chroococcum Azotobacter في عزل النوع Beiderinسبقه العالم 

في مجال تصنيف وفسلجة فطريات التربة. ( Thom, 1872 – 1951)برز العالم األمريكي2 

التي تقوم Heterotrophic عزل ألول مرة بكتريا2 غير ذاتية التغذية Nelson        العالم 
 جنس بكتيري2 مثبت للنيتروجينDerk عزل 1950 , وفي2 عام 1930بعملية النترجة وذلك عام 

 بعزل جنس(Peterson & Jensen) وفي الستينات قام العالمان األلمانيان Beijerinckiaهو 
Derixid وفي2 السنوات األخيرة وصف العالم Dobereiner النوع 1966 عام Azotobacter
Paapall  عزل نفس العالم مع زميل له 1976وفي عام Dayبكتيريا حلزونية قادرة على تثبيت 

 . Spirillum Lipoterumالنيتروجين وهي 

أبحاثه فيما يتعلق( Waksman , 1888 – 1973)        في مجال آخر ركز العالم األمريكي2 
بإنتاج المضادات الحيوية من أحياء التربة المجهرية حيث اكتشف المضاد الحيوي

Streptomycinكما ساهم في هذا المجال كثير من العلماء بعزل العديد من أحياء التربة 
المجهرية القادرة على انتاج المضادات الحيوية . 



        يتضح بأن األبحاث المتعلقة بعلم أحياء التربة المجهرية سائرة باتجاهات عديدة منها ما
يتعلق بدور أحياء التربة في تفكيك المواد العضوية وفي التحوالت التي تجري على العناصر2

الغذائية المهمة الموجودة في التربة وعملية تثبيت النيتروجين الجوي والهدف من هذا هو
التوصل الى زيادة خصوبة التربة وزيادة انتاجها بتأثير نشاط ألحياء التربة المجهرية , هناك

ايضَا اتجاه آخر للبحوث التي تتعلق بأحياء التربة المجهرية المسببة ألمراض االنسان والحيوان
وحتى النبات , وتجدر2 االشارة الى ان هناك بحوثًا تجري في مجال انتاج المضادات الحيوية بفعل

احياء التربة وقد2 تم عزل االنواع العديدة وهي تستخدم2 حاليًا في صناعة المضادات. من كل ذلك

تبين االهمية الكبيرة لعلم أحياء التربة المجهرية في التقدم الصناعي والزراعي الشيء الذي
يجعله علمًا متطورًا من بين العلوم اأُلخرى . 

    :Pivsion of Soil Microbiologyتقسيمات أحياء التربة – 

تقسم أحياء التربة على عدة اسس : 

وتقسم على أساس الخلية الى مجموعتين  :  Cell Typeاواًل :- على أساس طبيعة الخلية 
رئيسيتين : 

A. – خلية بدائية النواةProkaryotic  :  

وهي الكائنات التي ال تمتلك خالياها نواة حقيقية محاطة بغشاء نووي2 وتكون المادة النووية
منتشرة بالسيتوبالزم .  



تشمل الخلية البدائية النواة كل من : 

o – البكترياBacteria Actinomycetes .

o – الطحالبBlue Green Algae. 

o – اآلركياArchaeae. 

o – البكتريا القديمةCyanobacteria  .

س / ماذا كانت تسمى االكتينومايسيتات ولماذا ؟ 

        كانت تسمى بالفطريات الشعاعية وذلك ألن أجسامها خيطية تشبه الفطريات, لكن بعد
تطور المجهر واكتشاف2 بأن خلية االكتينومايسيتات هي بدائية النواة لذلك وضعت مع البكتريا ,

فضاًل عن ان جدارها يشبه جدار البكتريا الموجبة لصبغة كرام وكذلك يشبه البكتريا في
حساسيتها للمضادات الحياتية وتفضيلها للوسط القاعدي. تفضل الفطريات الوسط الحامضي )قليل

الحامضية(. 

س / لماذا فصلت الطحالب الخضراء المزرقة ووضعت مع البكتريا ؟ 

ألنها بدائية النواة .

س / لماذا وضعت األكتينومايسيتس2 مع البكتريا ؟ 

ألنها بدائية النواة . 

B. – خلية حقيقية النواةEukaryotic :   

وهي الكائنات التي تمتلك خالياها نواة حقيقية محاطة بغشاء خلوي . 



تشمل الخلية الحقيقية النواة كل من :  

o األنسان

o الحيوان

o النبات

o الفطريات

o الطحالب

o البروتوزوا

o النيماتودا



Sources of Energyثانيًا :- تقسيم أحياء التربة على أساس مصدر الطاقة والكاربون – 
Carbon :  

وتقسم الى مجموعتين رئيسيتين وهي : )ذاتية التغذية , معتمدة التغذية(

A. – ذاتية التغذيةAutotrophic -: 

وهي الكائنات الحي التي تستطيع2 أن ُتصّنع غذائها بنفسها )كاربونها2 العضوي( باستخدام
 )ذاتية التغذية ضوئية , ذاتيةوتقسم الى مجموعتين :الطاقة الشمسية أو الطاقة الكيميائية 

التغذية كيميائية(. 

a. – ذاتية التغذية الضوئيةPhotoautotrophic -: وهي الكائنات الحية التي مصدر
ويقع تحت هذه  Co2طاقتها هي الشمس ومصدر كاربونها2 هو ثنائي اوكسيد2 الكاربون 

:المجموعة 
o – الطحالبAlgae 

o – النباتاتPlants 

o – بعض أنوع البكتريا مثل البكتريا الخضراءGreen Bacteria

o – البكتريا االرجوانيةPopular Bacteria

o. الطحالب الخضر المزرقة

b. ذاتية التغذية الكيميائية –Chemoautotrophic 2وهي الكائنات التي مصدر -:
ومصدر طاقتها2 هو المركبات الكيميائية Co2كاربونها2 هو ثاني أوكسيد الكاربون الجوي 

الموجودة في التربة اذ تقوم هذه االحياء بأكسدتها2 للحصول على الطاقة وتشمل هذه
المجموعة كائنات لها أهمية كبيرة في التربة )بكتريا النترجة(. 

س / ما المقصود بالنترجة ؟  

( – )التأزت( :- هي عملية أكسدة بايولوجية لألمونيا وتحويلها الىNitrificationالنترجة )
 وتتم على مرحلتين :نترات بفعل االحياء ذاتية التغذية الكيميائية 

NH4)  تحول أو أكسدة االمونيوم .1
NO2)الى نتريت ( +

) بفعل بكتريا (-
Nitrosomonas)  : وحسب المعادلة

NH4
+ + O2     Nitrosomonas     NO2

-  +  Energy



NO2)تحويل النتريت .2
NO3)الى نترات ( -

وحسب المعادلة :( -

NO2
-    Nitrosomonas    NO3

-  +  Energy

وحسب المعادلة : (  Thiobacillus)ومن األنواع االخرى من البكتريا المؤكسدة للكبريت هي 

S  +  O2      Thiobacillus     H2SO4  +  Energy

B. – معتمدة التغذيةHeterotrophic    -:

وهي الكائنات الحية التي ال تستطيع أن تصنع كاربونها بنفسها فتعتمد2 على المركبات العضوية
الحية والميتة للحصول على الطاقة والكاربون . أن مصدر الكاربون والطاقة هو المركبات

العضوية ولهذه المجموعة أهمية في تحلل المادة العضوية الموجودة في التربة والمضافة وتدوير
المواد الغذائية )دورة العناصر(. 

مادة عضوية نتروجينيه   
بفعلاأل222حياء تتحلل

التغذية NHاقل تعقيد         االمونيا                  مركبات المعتمدة

4          NO2          NO3 

س / لماذا تحلل األحياء معتمدة التغذية المركبات العضوية ؟ 

س / ما هي مجاميع األحياء ؟ 

معظم البكتريا .1
كل الفطريات .2
كل االكتينومايسيتات )بكتريا خيطية( والتي تشمل )البروتوزوا , النيماتودا2 , ديدان.3

األرض( 

س / هل االنسان والحيوان هو معتمد التغذية أم ذاتي التغذية ؟ 

معتمد التغذية .

ثالثًا / تقسيم أحياء التربة على أساس الحاجة الى االوكسجين :- 

A. – هوائية اجباريةStricaerebes -:

        وهي الكائنات التي ال تستطيع المعيشة والقيام بفعاليتها الحيوية بدون اوكسجين ويكون
االوكسجين هو المستقبل النهائي لإللكترونات لغرض األكسدة . تنمو أفراد هذه المجموعة نمو



طبيعي عندما تكون نسبة االوكسجين في هواء التربة مقاربًا لنسبته في الهواء الجوي أي عندما
 ضغطًا جويًا , وتعد أغلب أحياء التربة0.21يكون الضغط الجزئي لألوكسجين مقاربًا الى 

ومنهوائية . تنتمي الى هذه المجموعة معظم البكتريا2 والفطريات والطحالب وديدان االرض , 
:  االمثلة على البكتريا الهوائية هي

o بكتريا2 النترجةNitrosomonas 

o 2بكترياNitrobacter

o 2بكترياThiobacillus  وهي بكتريا مؤكسدة للكبريت

o 2بكترياAzotobacter و Rhizobium 

B. – ال هوائية اجباريةAnaerobes  -: 

وهي األحياء التي ال تستطيع المعيشة بوجود2 االوكسجين وتنمو فقط في حالة غياب االوكسجين
أز عندما يكون الجزئي منخفض ومعظم2 هذه المجموعة تابعة للبكتريا المرضية المجرثمة

)المكونة للسبورات( ومن االمثلة على البكتريا الالهوائية هي :

يقع تحت هذا الجنس عدة أنواع منها تثبت :- Clostridiumكلوستاريديوم2 – .1
النيتروجين الجوي , ومنها ضار يسبب أمراض )الكنكري( , بعض انواع بكتريا التربة

التي لها دور في التحوالت البايولوجية تحت ظروف2 التغدق )الهوائية( تعتمد على
(Ca) و (SO4)والكبريتات ( NO3)مركبات كيمياوية حاوية مثاًل على النترات 

.          NO3            NH3 or N2كمستقبل نهائي لإللكترونات : 

NO3           NH3  or  N2:- هي بكتريا تختزل النترات   Pseudomonasبكتريا .2

 فيختزل2 بفعل البكترياCO2    أما )H2S )Desulfo Fibrioبكتريا مختزلة للكبريتات2 .3
 . CO2     CH4الالهوائية 

C. – البكتريا الالهوائية االختياريةFacultative anaerobes :  

وهي األحياء القادرة على النمو بوجود أو عدم وجود2 االوكسجين لكن تنمو بشكل          
افضل في الظروف الهوائية ويقع تحت هذه المجموعة انواع من البكتريا وبعض البروتوزوا

وعدد من الفطريات .ومن االمثلة على هذا النوع : 

 Pseudomonas and Bacillusأنواع من جنس 

"Spore Formation"تقسم على أساس تكوين السبورات2 



كل الفطريات تكون السبورات وهو احد طرائق التكاثر الالجنسي للفطريات فقط هناك جنسان
( ويكونان سبورات . والسبورات2 ليست للتكاثر وانما للحفاظBacillus , Clostridiumهما )

على النوع عندما تتعرض لظروف قاسية. 

و تقسم الكائنات الحية حسب المتطلبات الحرارية :

تعد الحرارة عامال اساسيا يتحكم في جمي22ع العملي22ات الحيوي22ة للبكتري22ا2 ان لك22ل ن22وع من االحي22اء
المجهرية درجة حرارة مثلى للنمو , كما ان له مجال حراري معين بحيث يتوقف النشاط الحي22وي
خارج هذا المجال وعلى ذلك يمكن وضع االحياء المجهري22ة في ثالث اقس22ام رئيس22ة تبع22ا لدرج22ة

الحرارة المثلى لها و للمجال الحراري2 الذي يمكن ان تنمو فيه :

 درجة مئوية .  35 – 25  وتنمو بدرجة حرارة mesophilesالمحبة للحرارة المعتدلة أ-
 درجة مئوية .15 – 10 ودرجتها المثلى psychrophilesالمحبة للحرارة المنخفظة ب-
 درج22ة40 قد تنم22و ب22درجات ح22رارة اك22ثر من  thermophilesالمحبة للحرارة العالية ت-

 .80تصل الى 

   :Cropp Soilمجاميع أحياء التربة – 

هناك عدة مجاميع تختلف في أعدادها واحجامها2 وكتلتها الحيوية والشكل ومصدر2 الطاقة
والكاربون , فضاًل عن اختالفها في فعاليتها الضارة والنافعة ويمكن ان نلخص مجاميع احياء

 حسب الجدول االتي :-التربة 



*diameter of hyphae

**length. 

 

وتقسم الكائنات الحية حسب دورها في البيئة الى ثالث مكونات :-

  producer organismsالكائنات الحية المنتجة -1

Autotrophicو تسمى هذه الكائنات ذاتية التغذية   Organismsو تشمل الكائن22ات 
الحي2ة ال2تي تس2تطيع ص2نع غ2ذائها بنفس2ها مث2ل النبات2ات و الطح2الب و بعض ان2واع



Nitrobacterالبكتريا مثل   ,  Nitrosomonansو يكون ثاني اوكس22يد الك22اربون, 
الجوي مصدرًا للكاربون له22ذه المجموع22ة و ال22ذي تحول22ه من الش22كل االعض22وي الى
الشكل العضوي اذ يتحول الى كلوكوز باالعتم22اد على طاق22ة الش22مس و الم22اء بعملي22ة

 photosynthesisالتركيب الضوئي 

6CO2 +6 H2O→C6H12O6 + 6O2شمس 

  تس22تطيعChemoautotrophicوهناك بعض االحياء تقوم بعملية البن22اء الكيمي22ائي 
بعض اجناس البكتريا اس22تخدام مركب22ات كيميائي22ة معين22ة لص22نع غ22ذائها دون الحاج22ة

  باكس22دة االموني22ا الى ن22تريت و جنسNitrosomonansللضوء فمثال تق22وم بكتري22ا 
  في الخطوة الثانية لعملية النترجة فيNitrobacterاخر يؤكسد النتريت الى نترات 

التربة .

وتقوم انواع اخرى باكسدة ايونات الحديدوز الى حدي22ديك و ينتج عن ه22ذه التف22اعالت
التاكسدية طاقة تستخدمها هذه االحياء في الفعاليات المختلفة .

  Consumer organismsالكائنات الحية المستهلكة -2

Heterotrophicوهي كائن222ات حي222ة غ222ير ذاتي222ة التغذي222ة او متباين222ة التغذي222ة 
organisms  



وتعتمد هذه الكائنات في تغذيتها بصورة مباشرة او غير مباشرة على الكائن22ات الحي22ة
المنتج22ة ل22ذا تس22مى بالكائن22ات معتم22دة التغذي22ة , و تتمث22ل ه22ذه الكائن22ات بالحيوان22ات
المختلف2222ة التغذي2222ة و الحجم و الع2222دد , وق2222د تس2222مى ه2222ذه االحي2222اء بالملتهم2222ات

phagotrophsوهي االحياء التي تلتهم الغذاء و تهضمه داخل اجسامها , وتقسم هذه 
الكائنات الى :- 

مس22تهلكات اولي22ة : وهي كائن22ات حي22ة تقت22ات على النبات22ات و االعش22اب مث22لأ-
المواشي و الطيور و الحشرات.

مس22تهلكات ثانوي22ة : وهي كائن22ات حي22ة تتغ22ذى على اللح22وم او الحيوان22اتب-
االخرى وتسمى اكالت اللحوم كاالسود و النسور.

مس22تهلكات مختلط22ة التغذي22ة: وهي كائن22ات حي22ة تتغ22ذى على االعش22اب وت-
الحيوانات و هي بذلك يمكن ان تكون مستهلكات اولى او ثانية او ثالثة و حتى

رابعة في السلسة الغذائية كاالنسان  االسماك .

اما في بيئة التربة ف2ان المس2تهلكات االولي22ة هي الق22وارض و دي2دان االرض و بعض
الحشرات كالجراد و حف22ارات الس22يقان , والمس22تهلكات الثانوي22ة مث22ل االحي22اء الدقيق22ة

protozoa تف222ترس البكتري222ا  Bacteria و فط222ر  Trichodermaتتغ222ذى على 
 Nematodaبيوض 

 Decomposer organismsالكائنات الحية المحللة -3

وهي كائن22ات حي22ة غ22ير ذاتي22ة التغذي22ة )معتم22دة التغذي22ة ( رمي22ة او طفيلي22ة , و ه22ذه
الكائنات ال تتمكن من التهام الغذاء و هضمه ب22ل تق22وم بامتص22اص الغ22ذاء بع22د اف22راز

انزيمات هاضمة لتكسير مكونات الغذاء الى مواد بسيطة التركيب .

و تض22م ه22ذه االن22واع من االحي22اء بص22ورة عام22ة االحي22اء المجهري22ة مث22ل البكتري22ا
Bacteria و الفطري22ات Fungi و تس22مى  بالكائن22ات الطفيلي22ة parasiticعن22دما  

Saprophyticتعتم22د في غ22ذائها على كائن22ات حي22ة , او رمي22ة   organismsال22تي 
تحصل على غذائها من مواد ميتة , تتميز الكائنات المحللة بقابليتها على تحليل المواد
العضوية المعقدة و تحويلها الى مكون22ات عض22وية بس22يطة , وه22ذه االحي22اء مهم22ة في
دورة العناص22ر داخ22ل النظ22ام البي22ئي مث22ل دورة الك22اربون و الن22تروجين و الفس22فور
وغيرها من العناصر التي يمكن للنبات22ات الخض22راء ان تمتص22ها كم22واد مغذي22ة له22ا ,

وبذلك تكتمل دورة الحياة .

يمكن تقسيم الكائن22ات الحي22ة حس22ب الظ22روف البيئي22ة المحيط22ة به2ا او االوس22اط ال22تي
تعيش فيها الى االتي :-



Ecologicalالتقس22يم البي22ئي -1  classificationوض22ع ه22ذا التقس22يم الحي22اء  
Waksman  و اض22اف الي22ه winogradiskyالتربة من قبل الع22الم   1957

ويشمل هذا التقسيم ثالث مجموعات :-
Indigenousاالحي222222اء االص222222لية في الترب222222ة او المس222222توطنة – أ-

organisms-: 

وهي االحياء التي تبقى اعدادها ثابتة نوعا ما و ال تت22اثر كث22يرا بالمع22امالت المختلف22ة
للترب22ة ال22تي يك22ون موطنه22ا االص22لي و ال22دائمي هي الترب22ة و له22ا دور اساس22ي في
التغيرات التي تحدث في داخل التربة )الكيميائية و االحيائية( فتنم22و و تتك22اثر فيه22ا و
تقوم بكافة نشاطاتها و قد توجد هذه االحياء في اطوار سكون كالسبورات التي تص2بح
فعالة عند توفر الظروف المالئمة و تعيد نشاطها من جديد و ق22د تك22ون موج22ودة على
هيئة خاليا خضرية في التربة , و تتميز هذه المجموعة في ثبات اع22دادها نوع22ا م22ا و

Bacillusمقاومتها للظروف البيئية غير المالئمة مثل بكتري22ا   ,  pseudomonas,
Aurthobacteria.  

 وهي االحي2اء ال22تي تت22اثرZymogenous organismsاالحي2اء الدخيل22ة – ب-
اع22دادها بوج22ود او ع22دم وج22ود بعض مص22ادر الطاق22ة و الغ22ذاء و تت22اثر
بمعامالت التربة المختلفة كاضافة السماد العضوي او بقايا النباتات الخض22راء

Salmonellaو كذلك تلوث التربة بمياه المج22اري , مث22ل االحي22اء المرض22ية 
spو االعفان ثم تتناقص اعدادها عند نف22اذ مص22ادر غ22ذائها )تبقى في الترب22ة .

قلي22ل من ال22زمن ثم تم22وت عن22د زوال الم22ادة المض22افة ( فض22ال عن االحي22اء
المفيدة التي تضاف عمدًا الى التربة به22دف اس22تغالل نش22اطها الحي22وي لزي22ادة
جاهزية عنصر ما او امتصاصه مثل االحياء التي تضاف مع االسمدة الحيوية

Biofertilizer مث22ل بكتري22ا العق22د الجذري22ة  Rhizobiumلتزوي22د عنص22ر 
 مث22ل فط22رBiocontrolالنتروجين مع النباتات البقولية او  للمكافحة الحيوية 

Trichodermaلقت2ل بعض االف22ات الزراعي2ة و ه2ذه االحي2اء هي ق2د تك2ون 
موجودة في الترب22ة لكنه22ا غ22ير فعال22ة ل22ذلك تض22اف س22الالت فعال22ة و منافس22ة

لالحياء االصلية .


