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 االحياء المجهرية في التربة

إلى الكشؼ عف التحوالت  soil microbiology التربةييدؼ عمـ األحياء المجيرية في 
لى دراسة تأثيراتيا في النباتات والوسط الذي تعيش   المرتبطة بنشاطات ىذه األحياء ونتائجيا المتبادلة مف جية وا 

 فيو مف جية أخرى.

عمى أعداد كبيرة مف الكائنات الحية المتباينة في حجميا الذي يراوح بيف خاليا مجيرية  التربةتحتوي 
مفردة يقؿ قطرىا عف ميكروف واحد، وحيوانات صغيرة، كما تختمؼ ىذه األحياء في أشكاليا وأنواعيا وتبعيتيا 

 كائف حي. 1210التصنيفية، ويحوي المتر المكعب الواحد مف تربة خصبة نحو
 مف النظري   أىمية أحياء التربة*
 مف النظري   العوامؿ المؤثرة في أنواع األحياء المجيرية وتوزعيا في التربة*
 

 
 

  Samples collectionجمع العينات 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=3258&vid=15
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=3258&vid=15
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 يجب أف تخضع عممية جمع عينات التربة ألمعده لعزؿ األحياء ألمجيريو منيا إلى عدة نقاط ىي:
 :Randomizationالعشوائية -1

يجب أف تجمع عينة التربة بطريقو عشوائية لكي تعطي تمثيال حقيقيا لممجتمع الميكروبي في موقع محدد الف 
 عممية االختيار وتحديد موقع محدد ال يعيف المجتمع الميكروبي بشكؿ حقيقي.

 :Sizeالحجـ -2
غـ( مف كؿ موقع مف ك 2-1يجب أف يكوف حجـ العينة المراد دراسة المحتوى الميكروبي ليا بحجـ مناسب )

المواقع الخاصة بالدراسة الحتماؿ حصوؿ تمؼ في أكياس الحفظ أو حصوؿ خطأ في التجربة أو غيرىا مف 
 األسباب.

 :Preservingالحفظ -3
 ـ( أو بدرجة حرارة الغرفة.4oيجب أف تحفظ العينات بدرجة حرارة واطئو وينقؿ بدرجة حرارة )

 :Locationالموقع -4
ر الموقع عمميو ميمة وىي واحده مف النقاط االساسيو التي مف خالليا يتـ إعطاء بيانات تعزز إف عممية اختيا

 المجتمع الميكروبي لذلؾ الموقع وبعكسيا سوؼ تصبح عديمة ألجوده ألنيا ال تمثؿ موقعا محددا.
 :Labeling & Dateالتعميـ والتاريخ -5

التي تحتوي عمى النموذج )التربة( ميمة جدا لكي التختمط  تعد عممية تعميـ العينات ووضع تاريخ عمى الحاويات
 العينات الماخوذه مف مناطؽ مختمفة وفي أزماف مختمفة.

 عد االحياء المجهرية لمتربة : 

تستخدـ طرؽ عديدة لعد االحياء المجيرية وذلؾ لعدـ وجود طريقة مثمى تييئ جميع متطمبات النمو اال اف ىذه 
 او اكثر دقة عف المحتوى العددي ونوعية االحياء المجيرية في التربة. الطرؽ تعطي فكرة مقاربة

 Direct Count Method ( total count)اواًل :طريقة العد المباشر 
تستخدـ ىذه الطريقة لمتعرؼ عمى المحتوى العددي لألحياء المجيرية في نموذج التربة , بصورة سريعة 

الطريقة المتبعة تدعى طريقة  حقيقية لألسباب التالية.وتكوف النتيجة عادة اكبر مف االعداد ال
وىي طريقة سريعة تجرى بأخذ حجـ معيف مف المزرعة ووضعو عمى شريحة  Breed methodبريد

مجيرية خاصة ثـ تصبغ ىذه المسحة وتفحص تحت المجير والذي يكوف مساحة الحقؿ المجيري فيو 
عدد البكتيريا في المممتر الواحد مف المزرعة السائمة.  معمومة فتحسب عدد الخاليا في الحقؿ وبذا تعرؼ

 ممكف تخفيؼ البكتيريا اذا كاف عددىا كبير . سمبيات ىذه الطريقة ىي :                           
 اعداد االحياء المجيرية في ىذه الطريقة تمثؿ الخاليا الحية والميتة. -1
 رىكذلؾ قدالتضير خاليا كائنات اخمف االعفاف و مييز ابواغ كثير السائدة ويصعب ت تكوف اعداد البكتريا ىي -2
 صعوبة التفريؽ بيف خاليا االحياء المجيرية ودقائؽ التربة او بعض محتوياتيا االخرى -3
 صعوبة توزيع العينة عمى الشريحة بشكؿ منتظـ -4
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  procedureطريقة العمؿ 
 نأخذ نماذج مف ترب مختمفة. – 1
  diluentمف المخفؼ 3سـ9نموذج كؿ تربة ويضاؼ الى انبوبة اختبار حاوية غـ مف 1يوزف  – 2
مف العالؽ عمى شريحة زجاجية  3سـ 0. 1يسحب جزء مف العالؽ بواسطة ماصة مدرجة وتوضع كمية  – 4

التمقيح عمى المساحة وتترؾ لتجؼ عند  لوبتنشر العينة بانتظاـ بواسطة  2سـ1رسمت بواسطيا مربع مساحة 
 درجة حرارة الغرفة.

 يثبت النموذج بعد اف يجؼ بواسطة الميب – 5
 بعد جفاؼ العينة تصبغ بصبغة بسيطة ثـ تغسؿ الشريحة بالماء وتترؾ لتجؼ. – 6
 مرة  25-10نفحص الشريحة تحت المجير وتحسب اعداد الخاليا في الحقؿ وتسجؿ النتيجة تكرر العممية  – 8
 تجمع اعداد االحياء المجيرية الكمي ويقسـ عدد الحقوؿ الستخراج متوسط عدد الخاليا في الحقؿ الواحد – 9

 لحساب عدد الخاليا الكمي في النموذج نطبؽ القانوف التالي  – 10
                               

 ( viable count ) الموجودة في التربة الحية عد األحياء المجيرية -ثانيا:
 الغرض مف التجربة:

 الموجودة في عينة التربة ودراسة صفاتيا المظيرية. االحياء المجيرية الحية عد 
 المواد المستخدمة:

 ( أو وسط االكار المغذي   كبديؿ في حالة عدـ توفر االوؿ.Soil Extract Agar. يستخدـ الوسط )1
 malachite صبغة كراـ,صبغةحماـ مائي, اطباؽ زجاجية معقمة, . أنابيب اختبار,  ماء مقطر معقـ , 2

green 
 طريقة العمؿ:

يوزف )ا غـ( مف كؿ نموذج مف النماذج المختمفة )تربة زراعية وتربة رممية( ويضاؼ إلى أنابيب اختبار  .1
ثـ تعمؿ التخافيؼ التالية  1/10المعقـ بذلؾ يتـ الحصوؿ عمى تخفيؼ  المخفؼمؿ( مف  9حاوية عمى )

 )ثالث مكررات لكؿ تخفيؼ(. 1/1000و  1/100
في حالة عزؿ البكتريا اليوائية والمكونة لالبواغ توضع أنابيب التخافيؼ في حماـ مائي عند درجة حرارة  .2
لالبواغ وضماف الحصوؿ عمى االبواغ التي تستطيع  دقيقة لقتؿ الخاليا الخضرية الغير مكونو 20ـ( لمدة 80°)

 البقاء حيو عند ىذه الدرجة ضمف تمؾ ألمده.
مؿ( مف كؿ أنبوب إلى طبؽ زجاجي معقـ ثـ يصب الوسط الغذائي )درجة حرارة الوسط  1-0.1تنقؿ كميو ) .3

اعة مباشرة بعد صب ـ( تخمط العينة مع الوسط بتحريؾ محتويات الطبؽ أفقيا باتجاه وعكس عقارب الس45°
 الوسط ثـ يترؾ ليتصمب.



 عولي تربت وهياهكليت العلىم                                                                                     احياء هجهريت 

        م.د. زهراء جعفر جويل                                هختبر                             قسن علىم الحياة           

 

 

4 

 

 
 .ساعة 24ـ( مدة °30تحضف األطباؽ في حاضنةبدرجة ) .4
تالحظ المستعمرات وتعد ثـ تعمؿ مسحو مف تمؾ المستعمرات وتصبغ بصبغة االبواغ أو بصبغة كراـ.  .5

 الخمية.تالحظ الخاليا الخضرية والخاليا المكونة لالبواغ وكذلؾ موقع البوغ في 
لحساب العدد الكمي لمبكتريا؛ تعد المستعمرات البكتيرية في كؿ طبؽ ويسجؿ معدؿ المستعمرات لمكررات كؿ  .6

 .300وأكثر مف  30تخفيؼ )المكررات ثالث(. تيمؿ األطباؽ التي تحوي عدد مستعمرات اقؿ مف 
لكؿ تخفيؼ وتدوف مجموعة األحياء  تسجؿ النتائج وينظـ جدوؿ ليذا الغرض معدؿ عدد المستعمرات ألمقابمو .7

 غـ مف ألتربو الجافة بتطبيؽ القانوف التالي: 1ألمجيريو ثـ يحسب عدد الخاليا في 
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     Isolation of Soil Microorganismsعزل االحياء المجهرية   

لعػػزؿ االحيػػاء المجيريػػة مػػف التربػػة تسػػتخدـ طػػرؽ كثيػػرة وتسػػتخدـ لمعػػزؿ اوسػػاط زرعيػػو  اعتياديػػة حاويػػة عمػػى 
خاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ بالبكتريػػا او باسػػتخداـ اوسػػاط  PH  =7 ±5˒0الكػػاربوف والنيتػػروجيف واالمػػالح ضػػمف مػػدى 

   Selective Mediaاو اوساط زرعيو اختيارية   Enrichment Mediaزرعية أغنائية  
     Bacteriaالبكتريا  عزل -اوال :

 او وسط المرؽ المغذي وبعدة طرؽ : Soil extract agarيستخدـ وسط 
                         

   Streaking Methodطريقة التخطيط   –أ 
المتصػمب  تنقؿ بواسطة ابرة التمقيح كمية مف الوسط الزرعي السائؿ او مػف المسػتعمرة المختػارة عمػى االكػر - 1

 في صحف زجاجي . وتوضع الكمية مف الجية العميا مف اليسار
تعقـ االبرة عمى الميب ثـ تبرد بمالمستيا االكر بعدىا تعمؿ ثالث خطػوط منفصػمة مػف اليسػار الػى اليمػيف  – 2

ط . تعقػػـ االبػػرة مػػرة اخػػرى ثػػـ تعمػػؿ ثػػالث خطػػوط متعامػػدة متقاطعػػة مػػع التػػي قبميػػا وبمثػػؿ الطريقػػة ثالثػػة خطػػو 
اخرى ، واخيرا تسحب عدة خطوط متعرجة باتجػاه مركػز الطبػؽ متقاطعػة مػع الخطػوط االخيػرة تحضػف االطبػاؽ 

 تفحص بعد عدة اياـ وتالحظ المستعمرات النامية بصورة منفصمة. ºـ30-25بدرجة حرارة مالئمة 
حػػرارة منخفضػػة لحػػيف تنقػػؿ كميػػة مػػف النمػػو وتػػزرع عمػػى االكػػر المائػػؿ بصػػورة متعرجػػة وتحفػػظ عنػػد  درجػػة  – 3

 الحاجة الستعماليا لدراسات اخرى.

 
 Streaking Methodشكؿ يوضح عزؿ البكتريا بطريقة التخطيط   
 

 Spreading Methodطريقة النشر  –ب 
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تصػمح ىػػذه الطريقػة لمحصػػوؿ عمػى مػػزارع نقيػػة مػف عػػالؽ يحػوي او يشػػؾ بأحتوائػػو عمػى عػػدة مػزارع مػػف االحيػػاء 
 المجيرية.

 Procedureطريقة العمؿ  
تنقػؿ كميػػة مػػف عػػالؽ التربػة او العػػالؽ الػػذي يحتػػوي خميطػًا مػػف الخاليػػا وتوضػػع عمػى وسػػط )مركػػز( االكػػر  – 1

 الصمب 
عمػى سػطح االكػر  3سػـ0˒1بواسطة قضيب زجاجي مثمث النياية معقـ ، ينشر النموذج أو الكمية المنقولػة  – 2

 لضماف نشر الخاليا بصورة منفصمة .باتجاىات متعامدة وفي جميع االتجاىات 
 او اكثر ( تدرس  المستعمرات وتنقى بطريقة التخطيط.  ºـ72تحضف االطباؽ مدة كافية بدرجة )  – 3
 

 Isolation of spore former bacteriaعزؿ البكتريا المكونة لألبواغ     
يػػة غيػػر مالئمػػة لنمػػو وانقسػػاـ الخاليػػا توجػػد ىػػذه البكتريػػا فػػي التػػرب وتكػػوف االبػػواغ عنػػدما تصػػبح الضػػروؼ البيئ

الخضػػػرية مثػػػؿ ارتفػػػاع درجػػػة الحػػػرارة وانخفاضػػػيا او نقػػػص المػػػواد الغذائيػػػة وتقسػػػـ ىػػػذه البكتريػػػا حسػػػب حاجتيػػػا 
 .Clostridiumوالىوائية مثؿ جنس  Bacillusلألوكسجيف الى ىوائية مثؿ جنس 

 عزؿ البكتريا اليوائية المكونة لألبواغ
 طريقة العمؿ 

 نماذج مف ترب مختمفة  – 1
مػػف المػػاء المقطػػر وبػػذلؾ يػػتـ  3سػػـ9غػػـ مػػف كػػؿ نمػػوذج ويضػػاؼ الػػى انابيػػب اختبػػار حاويػػة عمػػى  1يػػوزف  – 2

 . ثالث مكررات لكؿ تخفيؼ 1000:1و 100:1ثـ تعمؿ التخافيؼ التالية   10:1الحصوؿ عمى تخفيؼ  
مػدة عشػريف دقيقػة لقتػؿ الخاليػا الخضػػرية  ºـ80توضػع انابيػب التخػافيؼ فػي حمػاـ مػائي عنػد درجػػة حػرارة  – 3

 غير مكونة لألبواغ  وضماف الحصوؿ عمى المكونة لألبواغ ضمف ىذه الدرجة .
مػػػػف كػػػػؿ انبػػػػوب الػػػػى طبػػػػؽ زجػػػػاجي معقػػػػـ . ثػػػػـ يصػػػػب وسػػػػط مسػػػػتخمص  3سػػػػـ1 -سػػػػـ0˒1تنقػػػػؿ كميػػػػة  – 4

 لساعة  ثـ يترؾ الوسط ليتصمب .( تخمط العينة وتحرؾ دائريًا باتجاه وعكس عقرب اºـ50التربة)درجة حرارة 
 مدة اسبوعًا واحدًا. ºـ30تحضف االطباؽ في حاضنة بدرجة  – 5
 تالحظ المستعمرات وتعد ثـ تعمؿ مسحة وتصبغ بصبغة االبواغ أو بصبغة كراـ. – 6
 

 عزؿ البكتريا الالىوائية المكونة لألبواغ   

 .سـ تحت سطح التربة50نماذج لترب مختمفة ومف اعماؽ  – 1
 غـ مف كؿ نموذج وتعمؿ لو تخافيؼ حسب الطريقة السابقة1يوزف  – 2
ووسػػػػػػط  Thioglycolat-mediumيقسػػػػػػـ كػػػػػػؿ مػػػػػػف الوسػػػػػػطيف المسػػػػػػتخدميف فػػػػػػي عمميػػػػػػة العػػػػػػزؿ وىمػػػػػػا  – 3

clostridium –medium   غػػـ لكػػؿ لتػػر  20-15الػػى قسػػميف احػػد القسػػميف مػػف كػػؿ وسػػط يضػػاؼ لػػو ا كػػر
مػػف الوسػػط فػػي كػػؿ انبػػوب ثػػـ   3سػػـ 15-10والقسػػـ االخػػر بػػدوف  كػػر ثػػـ يػػوزع كػػؿ قسػػـ فػػي انابيػػب اختبػػار 
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 10لتػػر مػػف المػػاء المقطػػر( .لكػػؿ  1)اغػػـ مػػف الصػػبغة مضػػاؼ الػػى  crystalvioletصػػبغة  3سػػـ0˒1تضػػاؼ 
 وتمزج جيدا مع الوسط لمنع نمو ابواغ البكتريا اليوائية .   ºـ50اف يتصمب عند درجة  مف الوسط قبؿ 3سـ
مػػدة عشػػريف  ºـ80توضػػع االنابيػػب الحاويػػة عمػػى تخػػافيؼ عػػالؽ التربػػة فػػي حمػػاـ مػػائي عنػػد درجػػة حػػرارة  – 4

 دقيقة
مػف كػؿ تخفيػؼ .وتغػرز داخػؿ ا كػر الػى عمػؽ قريػب  3سػـ 0˒2 -0˒1بواسطة انبوبة شػعرية تؤخػذ كميػة  – 5

سػـ  2-1مف قعر االنبوبة ثـ يدفع النموذج تدريجيًا مع سػحب االنبوبػة الػى االعمػى بحيػث يفػرغ النمػوذج مسػافة 
ويمقح الوسط السائؿ ايضًا بكمية مف العالؽ  المسػخف . ثػـ تػذاب كميػة مػف شػمع البػرافيف  وتصػب فػي االنابيػب 

 لة بيف اليواء وسطح السائؿ )خمؽ ضروؼ الىوائية(لتكويف طبقة عاز 
 مدة ثالث اياـ الى اسبوع. ºـ30تحضف جميع االنابيب بعد تمقيحيا  في الحاضنة بدرجة  – 6
 يفحص وجود نمو بمالحظة منطقة ضبابية كثيفة في االوساط الصمبة ووجود عكورة في الوسط السائؿ . – 7
ة كػػػراـ وتفحػػػص تحػػػت المجيػػػر بالعدسػػػة الزيتيػػػة وترسػػػـ اشػػػكاؿ تعمػػػؿ مسػػػحات مػػػف النمػػػو وتصػػػبغ بصػػػبغ – 8

 الخاليا.
 مالحظة:

 الصفات الواجب مالحظتيا ىي:
 * مستوى المستعمرات عمى المستوى الصمب:

 Effuseمسطحة                                                                   – 1
 Low Convex                          تحدب واطيء                           – 2
                                   Raisedمرتفعة                                         – 3
 Convexمحدبة                                                                    – 4
 Convex papillateمتعرجة                                                      – 5
 Convex Rugoseشعرية التحدب                                                – 6
 edge Raised with belevedمرتفعة مائمة الحافة                             – 7
 Umbonete                                                  قبعية               – 8

   Pulvinateنصؼ كروية                                                         – 9
 * حافات المستعمرات:

 Entireدائرية تامة                                                                – 1
   Erose                                                                    مدببة   – 2
 Crenateمسننة                                                                    – 3
 Undulateمتموجة                                                                – 4
   Lobate                                                              فصية        – 5
 Ciliateىدبية                                                                       – 6
 Fimbriateشعيرية                                                                – 7
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 Lacerateممزقة                                                                    – 8
 Ramoseمتشعبة                                                                   – 9

 * شفافية المستعمرات وصبغتيا:
 Transparentشفافة                                                                – 1
 Transluscentشفافة لماعة                                                        – 2
 Opaqueمعتمة                                                                     – 3
 Smoothمساء                                                                    م – 4
 granular Finelyناعمة الحبيبات                                                  – 5
 Coarsely granularخشنة الحبيبات                                               – 6
                          Wavy Interlacedسطح                                               متموجة ال – 7
                                 Filamentousزغبية السطح                             – 8

 Arborescentشجيرية السطح                                                     – 9
 

 * دراسة مظير الخاليا البكتيرية:
 شكؿ الخاليا:~

، حمزونية Streptococci، مسبحية Staphylococci، عنقودية Micrococci، كروية Rods)عصوية 
Spirilium.) 

 تكويف االبواغ~
 اشكاؿ البكتيريا وترتيبيا~
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 Isolation of Moldsعزل االعفان  ثانيا: 
طرقػا عديػدة واوسػاطا زرعيػة مختمفػة منيػا لعػزؿ االعفػاف بصػورة عامػة  توجد االعفػاف فػي التربػة وتسػتخدـ

ىنػػػاؾ عػػػدة طػػػرؽ لتقػػػدير اعػػػداد الفطريػػػات دوف الحاجػػػة الػػػى       .واوسػػػاط خاصػػػة لعػػػزؿ اجنػػػاس معينػػػة
تخفيفيػػا كمػػا انيػػا تسػػاعد عمػػى دراسػػة خصائصػػيا. فتسػػتخدـ طريقػػة العػػد المجيػػري المباشػػر لتقػػدير اعػػداد 

 Rossi-Cholodnyتربة السطحية,كما تستخدـ طريقة الشريحة المطمورة لمعالميف الفطريات في طبقة ال
 لمشاىدة اليايفات وطرؽ توزيعيا وانتشاره في وضع اقرب لمطبيعي في التربة. 

 المواد وطريقة العمؿ
 نماذج مف ترب مختمفة  – 1
مف الماء المقطر المعقـ بذلؾ يتـ الحصوؿ  3سـ9غـ مف كؿ نموذج ويضاؼ الى انبوب حاو عمى 1يوزف  – 2

 .100000:1ثـ تعمؿ بقية التخافيؼ المطموبة لغاية  10:1عمى عمى تخفيؼ 
 مف التخافيؼ المطموبة الى طبؽ زجاجي معقـ ثالث اطباؽ لكؿ تخفيؼ 3سـ 0˒1تنقؿ كمية  – 3
ثـ   potato –dextrose agarاو وسط اكار البطاطا دكتروز  Rose Bengal mediumيصب وسط  – 4

 يمزج الوسط مع العينة مباشرة ليتصمب . 
 مدة اسبوع. ºـ30تحضف االطباؽ في حاضنة بدرجة  – 5
تالحظ نمو المستعمرات عمى الوسط ) النمو خيطي  ، المستعمرات ىشة ذات حبيبات صبغية منيا  – 6

 البيضاء ، الخضراء ، السوداء. 
 ف مستعمرات مختمفة تحت المجير حسب الطريقة االتية: تقاس اقطار المستعمرات وتفحص نماذج م

 طريقة تحضير الشريحة  –ب 
توضع قطرة مف الماء المقطر عمى شريحة زجاجية نظيفة ثـ ينقؿ جزء مف مستعمرة العفف بواسطة ابرة التمقيح 

(Loop)  ( ويوزع ىذا الجزء برفؽ ثـ يوضع غطاءا زجاجياCover slide) ى العينة عمى العينة ويضغط عم
 برفؽ بواسطة قمـ رصاص وتفحص الشريحة تحت المجير وتسجؿ المالحظات التالية :

   Hyphaeتشعبات خيوط العفف  – 1
  Conidia and conidiophoreاشكاؿ الكونيديا وحوامميا  – 2
  Sporangia and sporangiophoreاشكاؿ حافضات االبواغ وحوامميا  – 3
 اشكاؿ االبواغ  – 4
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 شكؿ يوضع مجموعة مف االعفاف تحت المجير                     
 
 

 Isolation of yeastsعزل الخمائر ثالثا: 
توجد الخمائر في التربة بأعداد قميمة مقارنًة بأعداد البكتريا والبكتريا الخيطية ووحيدة الخمية ، الخمائر وحيدة 
الخمية بيضية او كروية تتكاثر ال جنسيا بالتبرعـ او االنشطار او جنسيا بواسطة ابواغ جنسية مف االجناس 

 . Saccharomyces Candida   ,Torulopsis  ,Rhodotorula ,الشائعة 
 المواد وطريقة العمؿ 

 نماذج ترب مختمفة  – 1
 10:1مف الماء المقطر تعمؿ تخافيؼ  3سـ9غـ مف نموذج تربة ويضاؼ الى انبوب حاوي عمى 1يوزف  – 2
 .1000:1و  100:1و
 مف كؿ تخفيؼ الى طبؽ زجاجي )ثالث اطباؽ لكؿ تخفيؼ(. 3سـ 0˒5تنقؿ كمية  – 3
 الخاص بالخمائر ويمزج مع العينة ويترؾ ليتصمب  agar  Malt extractيصب وسط  – 4
 مدة اسبوع ºـ25تحضف االطباؽ عند درجة  – 5
تفحص مستعمرات الخمائر تكوف  مسطحة معتمة ذات لوف بيجي يميؿ الى البياض  ،بعضيا وردية او  – 6

 برتقالية. 
 الفحص المجيري 

ف المستعمرات وينشر مع قطرة الماء تترؾ لتجؼ بدرجة توضع قطرة ماء عمى شريحة زجاجية ينقؿ جزء م –أ 
 ºـ25حرارة 

 مدة دقيقة ثـ تترؾ لتجؼ. Methylene blueتصبغ الشريحة بصبغة ازرؽ المثميف  –ب 
 تفحص الشريحة تحت المجير تالحظ اشكاؿ الخمائر وتكوف البراعـ –ج 
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 Actinomycesعزل البكتريا الخيطية رابعا:
متفرع وتختمؼ عف االعفاف كوف  myceliaتوجد ىذه المجموعة في التربة تختمؼ عف البكتريا بتكوينيا غزؿ  

غزليا ارفع مف غزؿ االعفاف  تنمو مستعمرات البكتريا الخيطية عمى  االوساط الزرعية الصمبة حجـ المستعمرات 
تحت سطح الوسط الصمب  قسـ صغير ومضغوط ، بعض المستعمرات طباشيرية ىشة وبعضيا صمبة تنمو 

منيا يكوف حبيبات صبغية  برتقالية حمراء صفراء يكوف النمو عمى الوسط السائؿ عمى شكؿ كتؿ تفضؿ غالبية 
 البكتريا الخيطية المحيط القاعدي .

 طريقة العمؿ
 نماذج ترب مختمفة  – 1
 10:1المقطر تعمؿ تخافيؼ مف الماء  3سـ9غـ مف نموذج تربة ويضاؼ الى انبوب حاوي عمى 1يوزف  – 2
 .1000:1و  100:1و
 منكؿ تخفيؼ الى طبؽ زجاجي )ثالث اطباؽ لكؿ تخفيؼ(. 3سـ 1- 0 ˒1تنقؿ كمية  – 3
يصب الوسط الزرعي الصمب في االطباؽ ويمزج مع العينة ثـ يترؾ ليتصمب مف االوساط المختارة وسط  – 4

 . Jensen agar   ،glucose asparagine agar  ،starch casein agarجنسف 
 .ºـ28تحضف االطباؽ لمدة ثالث اياـ الى اسبوع بدرجة  – 5
تسجؿ المعمومات عف المستعمرات  لونيا  نموىا فوؽ او تحت االكار ثـ تعمؿ مسحة لكؿ مستعمرة وتصبغ  – 6

 بصبغة كراـ. 

 
 شكؿ يوضح خاليا البكتريا الخيطية تحت المجير
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 بكتريا من التربةتحمل النشأ بواسطة عزالت 
يوجػػد النشػػأ كمخػػزوف مػػف الكاربوىيػػدرات فػػي درنػػات البطاطػػا وحبػػوب المحاصػػيؿ وفػػي كثيػػر مػػف الفواكػػو وفػػي نخػػاع 
النبػػات ويعتبػػر النشػػأ الثػػاني مػػف بعػػد السػػيميموز مػػف حيػػث الػػوفرة لػػذا ال غرابػػة اف توجػػد ميكروبػػات كثيػػرة محممػػة لمنشػػأ 

لنشػأ مػف ي تظيػر فػي االطبػاؽ عنػد اسػتعماؿ العػد بواسػطة االطبػاؽ ، يتكػوف اومنيا االكتينومايسينات  والفطريػات التػ
وىػػو يحتػػوي عمػػى سالسػػؿ طويمػػة مػػف وحػػدات الكموكػػوز مربوطػػة بواسػػطة    amyloseوزجػػزئيف ميمػػيف ىمػػا االميمػػ

Linkage (4-1)α   واالميمػػوبكتيفAmylopectin ز وكونػػو متفػػرع و نفػػس الوحػػدات والػػربط  مثػػؿ االميمػػ وىػػو يحتػػوي
 Glucosidic linkage   (6-1)αوترتبط الفروع برباط 

 

 يوجد منيا ثالث اصناؼ   Amylasesبواسطة انزيمات خارجية تسمى مجتمعة بأسـ   النشا تحمؿي 
  ( بيتػػا اميميػػزamylase- β وىػػو انػػزيـ خػػارجي يعمػػؿ عمػػى االميميػػز و االميمػػوبكتيف  مػػف الخػػارج او نيايػػة الجػػزيء )

 وحدات المالتوز التي تتكوف مف وحدتي كموكوز مربوطة برباط الفا )سكر ثنائي(ويحمؿ الجزيئات الى 

: حيث يوجد في بعض البكتريػا حيػث يقػـو بفػؾ وحػدات الكموكػوز مبتػدًأ بنيايػة  exoglucoamylaseالخارجي  – 1
   Glucosidic linkage  (4-1)αالسمسمة 

وبػػذلؾ  linkages  (4-1)Aαعشػػوائية عمػػى اربطػػة  ىػػو انػػزيـ داخمػػي يعمػػؿ بصػػورة Amylaseα-الفػػا اميػػايز   -2
يتحمػؿ االميميػز واالميمػوبكتيف الػى جزيئػات متنوعػة مكونػة مػف المػالتوز الثالثػي والمػالتوز والكموكػوز با ضػافة الػى مػا 

 Dextrineيسمى بالدكستريف 
 انزيـ الجموكواميميز 
    انػػػزيـ الفػػػا كموكوسػػػيديزglucosidase- α  يعمػػػؿ عمػػػى تحميػػػؿ الجزيئػػػات البسػػػيطة المحتويػػػة عمػػػى وحػػػدتيف مػػػف :

الكموكػػوز او ثػػالث ويقػػـو بفكيػػا الػػى وحػػدات الكموكػػوز مػػف السػػكريات البسػػيطة فأنيػػا ذائبػػة فػػي المػػاء ويمكنيػػا اختػػراؽ 
 الخاليا لالسياـ في توليد الطاقة . 
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 بواسطة عزالت بكتريا من التربة النشأتحمل 
وىنػاؾ الكثيػر  فػي التػرب ىػي مػف اصػؿ نبػاتي  منيػا النشػأفػي التربػة و  المركبػات الكربوىيدراتيػةؿ تمثيػميمػة فػي وىذه 
  Bacillusمثؿ  نشأالبكتريا يمكنيا تحميؿ المف 

السػكريات ابسػطيا الكموكػوز الػذي يػتـ اسػتيالكو مػف ليكوف وحػدات صػغيرة مػف يتحمؿ النشا بواسطة انزيمات االميميز 
 .مكاربوف في نمو البكتريا في التربةلكمصدر  المجيريةقبؿ جميع االحياء 

 nutrientوىو يتكوف مػف ) starch mediaويتـ التحري عف البكتريا التي تحتوي عمى ىذا االنزيـ باستخداـ وسط  
agar  نشأ(.1يحتوي % 

 طريقة العمؿ
 المواد المطموبة 

 عينات تربة – 1
 انابيب تخفيؼ    - 2
 اطباؽ  – 3
4- Loop   
5 – Burner 
 اكار النشأ – 6
 محموؿ اليود – 7

 طريقة العمؿ
 -الفترة االولى:

وبعػد نقػؿ المسػتعمرة يصػنع خػط   LOOPاختر ثالث مستعمرات وانقميا الى اطباؽ محتوية اكار النشأ بواسػطة  – 1
 مستقيـ في وسط الطبؽ مف بدايتو الى نيايتو

 لمدرس الالحؽ. ºـ28يعمـ الطبؽ ويحضف عند درجة  – 2
 الفترة الالحقة 

 جية لمالحظة تحمؿ النشأ الحظ أي وجود لتحمؿ النشأ بواسطة االنزيمات الخار 
  حوؿ منطقة التخطػيط أمػا اذا لػـ يتحمػؿ النشػأ  عدـ تغير لوف اليوداغمر الطبؽ بيود كراـ واذا تحمؿ النشأ فأنؾ تالحظ

 ؼ يظير النشا بموف احمر بني فسيظير بموف ازرؽ غامؽ واذا تحمؿ النشا جزئيا سو 

 عد الميكروبات المحممة لمسميموز في التربة ومالحظتها 
السػػػيميموز مػػػف اكثػػػر السػػػكريات المتعػػػددة انتشػػػارًا فػػػي الطبيعػػػة لػػػذا تكثػػػر البكتريػػػا المحممػػػة لػػػو مثػػػؿ االكتينوماسػػػينات 

وتجمعيػا . يتحمػؿ السػيميموز تحػت ظػروؼ  والفطريات وليذه البكتريا يرجع الفضؿ بعدـ تراكـ بقايا النباتات فػي التربػة
( كمػػػا يحػػػدث عنػػػد ºـ65-7طبيعيػػػة متعػػػددة ويػػػتـ معظميػػػا بواسػػػطة بكتريػػػا ىوائيػػػة اجباريػػػة ووسػػػطية الحػػػرارة مػػػف )

 الظروؼ الالىوائية .
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مػػف اكثػػر العوامػػؿ التػػي تػػؤثر عمػػى الميكروبػػات المحممػػة لمسػػيميموز الػػرقـ الييػػدروجيني والنتػػروجيف المتػػاح فػػي التربػػة 
 واغمب التحمؿ يحدث في الوسط المتعادؿ وكمية نتروجيف كافية .

يعتبر جزيء السيميموز مف السكريات الطويمة المتعددة  التػي تحتػوي عمػى وحػدات كموكػوز مربوطػة ببعضػيا بواسػطة  
Glucosidic linkage   (4-1)β  وحيػث اف السػيميموز جزيئػات كبيػرة ال يمكنيػا النفػاذ الػى الخاليػا البػد مػف وجػود

والسػػيموبيوز  Disaccharidesانزيمػػات خارجيػػة تعمػػؿ عمػػى تحويمػػو الػػى جزيئػػات صػػغيرة تسػػمى السػػكريات الثنائيػػة 
Cellobiose عػػػػػة واخيػػػػػرا الػػػػػى كموكػػػػػوز الػػػػػذي يسػػػػػتعمؿ كمصػػػػػدر لمكربػػػػػوف فػػػػػي الخاليػػػػػا تسػػػػػمى االنزيمػػػػػات مجتم
Celluulase   

 يمكف اختبار تحمؿ السميموز بطرؽ عديدة : 
 قياس تصاعد ثاني اوكسيد الكربوف مف االراضي المعاممة بالسميموز   –أ 
عػػزؿ الميكروبػػات المسػػئولة عػػف تحمػػؿ السػػميموز واختبارىػػا فػػي مػػزارع معمميػػة فػػي اوسػػاط محتويػػة عمػػى السػػميموز  –ب 

)ورؽ ترشػػيح( كمصػػدر لمكربػػوف والطاقػػة وفػػي مثػػؿ ىػػذه الوسػػط ال تنمػػو اال ميكروبػػات محتويػػة عمػػى مجموعػػة انػػزيـ 
 السميوليز وبمجرد حدوث التحمؿ يمكف ازالة ورقة الترشيح 

 العمؿ مواد 
                                 الفترة االولى                                                                                                                

 عينات التربة   -أ  
 دة انابيب مؿ مف الوسط عمى ع9حيث يوزع  يكوف خالي مف مصدر الكاربوفوسط السميموز  – 1
وتوضػػع فػػي كػػؿ انبػػوب اختبػػار )تأكػػد اف االوراؽ تمتػػد الػػى مػػا فػػوؽ سػػطح  9ͯ  1تقطػػع اوراؽ السػػميموز بأبعػػاد  – 2

 السائؿ في االنبوبة 
 تعقـ االنابيب وبيا االوراؽ في االوتوكميؼ  – 3

 زجاجيات تخفيؼ  –ب 
 مؿ 1ماصات معقمة  –ج 
 ميزاف   –د 

 -طريقة العمؿ :
 5-10-1-10ؼ مف التربة  حضر تخافي – 1

اضػػؼ واحػػد مػػؿ مػػف التخػػافيؼ التػػي حصػػمت عمييػػا مػػف مجموعػػة ثػػالث انابيػػب مػػف وسػػط السػػيميموز المحتػػوي  – 2
 عمى اوراؽ الترشيح وتأكد مف كتابة التخافيؼ عمى كؿ انبوبة

فتػػرة شػػير )يمكػػف زيػػادة درجػػة الحػػرارة عنػػد محاولػػة عػػزؿ الكائنػػات المحبػػة لمحػػرارة ذات القػػدرة  ºـ28حضػػف فػػي ت – 3
 عمى تحميؿ السيميموز( 

 ابدأ فحص االنابيب لمعرفة مدى تآكؿ اوراؽ الترشيح  وىو مؤشر عمى تحمؿ السيميموز  – 4
واصبغو بصبغة كػراـ بعػد التثبيػت وافحػص قـ بتحضير شرائح رطبة واغشية مف االنابيب التي ظير فييا النمو  – 5

 تحت المجير.
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  N2 –Fixationتثبيت النيتروجين  
و  Azotobacterوىػػػذه االحيػػػاء بعضػػػيا حػػػرة المعيشػػػة   N2تسػػػتغؿ االحيػػػاء المجيريػػػة النيتػػػروجيف الجزيئػػػي 

azospirillum  وanabaena  (cyanobacteria  وبكتريػػا تكافميػػة المعيشػػة )Symbiotic   مثػػؿ بكتريػػا
تستخدـ طرؽ عديدة لدراسة تثبيت النيتروجيف الجوي منيا اسػتخداـ النظػائر المشػعة  Rhizobiumالعقد الجذرية 

N15  وطريقػػة اختػػزاؿ االسػػتيميف وطريقػػة اسػػتخداـ االوسػػاط الزرعيػػة الخاليػػة مػػف النيتػػروجيف وقيػػاس نمػػو االحيػػاء
 المجيرية في مثؿ ىذه االوساط .

 Azotobacterبواسطة بكتيريا   تثبيت النيتروجيف
 -طريقة العمؿ :

 نأخذ نماذج مف ترب زراعية مختمفة. - 1
 ( Azotobacterمػػػػػف الوسػػػػػط الخػػػػػاص بعػػػػػزؿ  3سػػػػػـ100الحاويػػػػػة عمػػػػػى  3سػػػػػـ 250تمقػػػػػح دوارؽ حجػػػػػـ  – 2

Mannitol  yeast extract agar غـ مف نموذج كؿ تربة ) ثالث مكررات لكؿ نموذج (.1( ب 
 Mannitol yeastغـ مف ا كر الى مكونات الوسط السائؿ 20-15يحضر وسط زرعي صمب بأضافة  – 3

extract agar  لعزؿ البكتريا بطريقة التخطيط 
 مدة ثالث اياـ  ºـ28دورة لكؿ دقيقة بدرجة حرارة  120تحضف الدوارؽ في حاضف ىزاز  – 4
شر عمى الوسط الزرعي الصمب )ثالثة اطباؽ مػف كػؿ دورؽ( بواسطة ابرة التمقيح تنقؿ كمية مف العالؽ وتن – 5

 اياـ  4-3مدة  ºـ28تحضف االطباؽ عند درجة حرارة 
 نالحظ مستعمرات لماعة مخاطية مائمة لموف البني لمستعمرات االزوتوباكتر  – 6
 الخاليػا  تعمؿ مسحات وتصبغ بصبغة كراـ ثـ تفحص تحت المجير نالحظ الخاليا واشكاليا حيث تكػوف  – 7

 تكوف مكيسات بعد اسبوع مف النمو ، سالبة لصبغة كراـ  Pleomorphicعصوية ، متعددة االشكاؿ 
تعزؿ البكتريا الالىوائية المثبتة لمنيتروجيف بػنفس الطريقػة وتسػتخدـ انابيػب حاويػة عمػى الوسػط مضػاؼ ليػا  – 8

 الشمع بعد التمقيح لخمؽ ظروؼ الىوائية 
وتسػػػتخدـ  سػػػكر الكموكػػػوز او  PH =4˒7 -6˒7تكػػػوف  Azotobacter chroococcumمالحظػػػة / لعػػػزؿ 
 Sodiumوتضاؼ لموسط بنزوات الصوديـو   Azotobacter Venelandii   PH   =8-9المانيتوؿ  لعزؿ 

benzoat  . 
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 تحت المجير  Azotobacterبكتريا               

 
 قياس كفاءة البكتريا المعزولة في تثبيت النيتروجيف  

 تقاس كفاءة العزالت لبكتريا األزوتوباكتر بعدة طرؽ : 
 طريقة قياس الزيادة في النمو في وسط زرعي سائؿ خالي مف النيتروجيف .   –أ 

 طريقة العمؿ 
بعػػد العػػزؿ والتشػػخيص ينقػػؿ جػػزء مػػف المسػػتعمرات ويعمػػؿ ليػػا تخطػػيط عمػػى سػػطح ا كػػر المائػػؿ وتحضػػف  – 1

 اياـ  4مدة  ºـ28عند درجة 
مػف المػاء المقطػر المعقػـ ويػتـ توزيػع الخاليػا  3سـ5يعمؿ عالؽ مف نمو البكتريا عمى ا كر المائؿ بأضافة  – 2

 بواسطة ابرة التمقيح بعناية مع الرج اليادئ لعمؿ عالؽ متجانس 
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مف الوسط الزرعي الخالي مػف النيتػروجيف الخػاص  3سـ100مف العالؽ وتضاؼ الى  3سـ2-1تؤخذ كمية  – 3
 باالزوتوباكتر 

 Spectrophotometerثػػـ تقػػرأ مباشػػرة الكثافػػة الضػػوئية لمعػػالؽ بأسػػتخداـ جيػػاز قيػػاس الطيػػؼ الضػػوئي  – 4
نػانومتر تمثػؿ ىػذه القػراءة الكثافػة الضػوئية  578بعد اف يصفر الجياز باستعماؿ الماء المقطر عند طوؿ موجة 

 صفر .لموقت 
سػػاعة او كػػؿ  12وتقػػاس الكثافػػة الضػػوئية كػػؿ  ºـ28تحضػػف الػػدوارؽ فػػي حاضػػف ىػػزاز عنػػد درجػػة حػػرارة  – 5

 . Stationary phaseساعة الى اف يصؿ النمو حالة الثبوت  24
تقارف كفاءة العزالت بأعمى كثافة ظوئيػة لكػؿ عزلػة تصػميا بأقػؿ مػدة او اعمػى كثافػة تصػميا فػي نيايػة مػدة  – 6

 ة )وصوليا حالة الثبوت( . التجرب
    Kjeldahlطريقة قياس كمية النيتروجيف الكمي في الخاليا خالؿ فترات زمنية منتظمة باستخداـ طريقة  –ب 
 بطريقة اختزاؿ االستيميف اف الطريقتيف االخرتيف تستخدماف في البحوث المتقدمة   –ج 

   Isolation of Rhizobiumعزؿ بكتريا الرايزوبيـو  
د ىػػذه البكتريػػا فػػي العقػػد الجذريػػة لنباتػػات بقميػػة . وتوجػػد ايضػػًا فػػي التربػػة ولسػػيولة العػػزؿ والتشػػخيص الحػػد توجػػ

 النباتات البقمية.
 المواد وطريقة العمؿ 

تقطع جذور نبات الباقالء او أي نبات بقمي اخػر . تغسػؿ الجػذور جيػدًا بالمػاء الزالػة دقػائؽ التربػة .تكػرر   - 1
 رات بالماء المقطر عممية الغسؿ عدة م

 N 0˒001بتركيػػػز   HgCl2تطيػػػر العقػػػد الجذريػػػة ) يػػػتـ اختبػػػار العقػػػد الجذريػػػة ورديػػػة المػػػوف ( . بمحمػػػوؿ  – 2
 دقائؽ. 10بغمرىا في المحموؿ مدة 

 تنقؿ العقد الى صحف عميؽ معقـ وتغمر بالماء المقطر ثـ يبدؿ الماء عدة مرات . – 3
( وتخمػط ىػذه المحتويػات مػع  ثـ يضغط عمى العقد بممقط معقـ – 4 الخراج محتويات  العقػدة )بكتريػا الرايزوبيػـو

 كمية قميمة مف الماء المقطر.
ويسػتخدـ ابػرة تمقػيح ليػذا الغػرض   Mannitol yeast extract agarننشػر كميػة مػف العػالؽ عمػى وسػط  – 5

ايػػػػاـ . وتفحػػػػػص الخاليػػػػا تحػػػػت المجيػػػػر بعمػػػػؿ مسػػػػحة مػػػػػف  5 -4مػػػػدة  ºـ 28ثػػػػـ تحضػػػػف االطبػػػػاؽ بدرجػػػػة 
 المستعمرات وتصبغ بصبغة كراـ 

نالحظ اشكاؿ الخاليا بعمؿ مسحة مف العالؽ الذي تـ تحضيره ونالحظ اشكاؿ الخاليا التػي تشػبو االحػرؼ  – 6
 (  ويالحظ ايضًا حـز غامقة مستعرضة عمى الخاليا. T,Y,Xالالتينية )
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 العقد الجذرية في العائمة البقولية         

 
 تحت المجير Rhizobiumبكتريا 
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 )بيئة الميكروبات (Winogradsky  عمود وينوكرادسكي 
 Sergei Winogradskyوىو جياز بسيط لمزراعة ليبيف تنوع كبير مػف الكائنػات الحيػة الدقيقػة اخترعيػا العػالـ 

، الجياز ىو عمود بركة مف الطيف والمياه المختمطة مع مصدر كاربوف مثؿ صػحيفة تحتػوي عمػى السػيميموز أو 
مصػػدر لكربونػػات الكالسػػيـو ومصػػدر الكبريػػت مثػػؿ الجػػبس ) كبريتػػات الكالسػػيـو ( ومكػػاف مناسػػب ا ضػػاءة  ، 

تختمػؼ   Winogradsky column الصػورة ادنػاه توضػح العالقػات الميكروبيػة الموجػودة فػي عػدة طبقػات مػف 
حسػػػػب احتيػػػػاج الميكػػػػروب لمضػػػػوء واليػػػػواء والمركبػػػػات الكيميائيػػػػة التػػػػي تحتوييػػػػا البيئػػػػة التػػػػي تػػػػتحكـ فػػػػي نػػػػوع 

حيػث تقػؿ نسػبة االوكسػجيف مػف االعمػى SO4   وH2S       الميكروبات النامية فييػا مثػؿ كبريتيػد الييػدروجيف 
ييػػدروجيف تقػػؿ مػػف االسػػفؿ الػػى االعمػػى وعمػػى ىػػذا تتعػػدد انػػواع الػػى االسػػفؿ وعمػػى النقػػيض بالنسػػبة لكبريتيػػد ال

 الميكروبات في كؿ طبقة مف العمود .

   
 عدـ وجود الضوء                                                          بوجود الضوء    

  Winogradsky columnصور توضح 
 ىذه التغيرات في انواع الميكروبات واعدادىا في بيئة نمو معينة تعرؼ بالتوالي الميكروبي او التابع الميكروبي 

Microbial succession)  وىػذا يحػدث اساسػا نتيجػة التغيػرات التػي تحػدثيا الميكروبػات االوليػة التػي تقطػف )
 واختفاء  PHير في بيئة معينة  ومف ىذه التغيرات نقص المواد الغذائية وتغ

 
 

االوكسجيف وزيادة المواد السامة ونتاج االيػض  وذلػؾ بتغيػر بيئػة النمػو فتصػبح بيئتػو غيػر صػالحو لمعيشػة ىػذه 
الميكروبات  ، وفي ىػذه الظػروؼ تصػبح عػاجزة عػف الحيػاة عنػدىا تيػاجر الػى بيئػة مختمفػة فػي كػؿ مػرة وكأنيػا 

وفي كؿ مرة يسود نوع معيف مف الميكروبػات القػادرة عمػى اف تحدث دائما نفس التغيرات وتياجر الى بيئة اخرى 
تعػػيش فػػي مثػػؿ ىػػذه الظػػروؼ .فػػي الظػػروؼ الطبيعيػػة يصػػعب مالحظػػة ىػػذه التغيػػرات بالنسػػبة لمشػػخص العػػادي 

 ولكف في المعمؿ يمكف القياـ بذلؾ ومنيا عمود وينوكرادسكي 
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 مكونات العمود
ة مميئػػة بتربػػة حقػػؿ او اراضػػي غابػػات اواي نػػوع اخػػر ويمكػػف يحتػػوي العمػػود عمػػى اسػػطوانة زجاجيػػة او بالسػػتيكي

تصميـ الجياز بحيث ممكف اف يكوف مقفال أو مفتوحػًا ولػيس مػف الضػروري تحديػد حجػـ االسػطوانة ولكػف يجػب  
سػـ فػي الطػوؿ تقفػؿ االسػطوانة مػف اسػفميا بقفػؿ مطػاطي وممكػف تمتػد منػو 30سػـ و 3˒8عمى االقؿ ذات قطػر 
 ربة مغمؽ او مفتوح.انبوبة حسب نوع التج

 اختيار التربة
مػػف احسػػف االراضػػي التػػي يمكػػف اختيارىػػا االراضػػي التػػي تكػػوف عمػػى ضػػفاؼ االنيػػار حيػػث تكػػوف غنيػػة ونشػػطة 
العمميػػات الحيويػػة ولكػػف ممكػػف اسػػتخداـ أي تربػػة حقميػػة  ال ييػػـ نػػوع التربػػة المضػػافة وخاصػػًة انػػو يمكػػف اضػػافة 

 ة لتخدـ غرض التجربة.عدة مواد الستصالح التربة وجعميا غني
 تعبئة العمود

مػػف االحسػػف تحضػػير التربػػة بطريقػػة نجعميػػا مثػػؿ الزبػػدة وفػػي اثنػػاء التحضػػير تػػزاؿ كػػؿ بقايػػا النباتػػات التػػي تطفػػو 
عمى سطح التربة عنػد اضػافتيا الػى التربػة .لتشػبع التربػة يمكػف اضػافة كثيػر مػف المػواد مثػؿ كربونػات الكالسػيـو 

ر لمكػػػاربوف والكبريػػػت ،اف اضػػػػافة اوراؽ صػػػغيرة تمثػػػؿ مصػػػػدرًا لمكػػػاربوف و المػػػػواد وكبريتػػػات الكالسػػػيـو كمصػػػػد
العضػػػوية  واالحمػػػاض العضػػػوية التػػػي تنػػػتج مػػػف معدنػػػة المػػػواد العضػػػوية كمػػػا واف اضػػػافة الكموكػػػوز او أي مػػػف 

وبػػات السػػكريات البسػػيطة يمثػػؿ مصػػدرًا سػػريعًا لمحصػػوؿ عمػػى الكػػاربوف والطاقػػة يمكػػف اسػػتعمالو مػػف كافػػة الميكر 
ولكف اضافة الكموكوز عادًة ما تػؤدي الػى تنميػة ظػروؼ الىوائيػة فػي كػؿ عمػود وقػد تسػتمر ىػذه الظػروؼ حتػى 
يتـ اسػتعماؿ الميكروبػات لألوكسػجيف فػي ىػذه االثنػاء تظيػر فػي العمػود طبقػة ىوائيػة تختمػؼ فػي سػمكيا حسػب 

 الظروؼ وعادًة  ما تكوف في سطح العمود فوؽ طبقة الىوائية
 
 
 تحضيف العمود حفظ و  

يحفظ العمود في مكاف يمر عميو ضوء كاؼ ) ضوء طبيعي وضوء صػناعي ( وذلػؾ لتنميػة البكتريػا  التػي تقػـو 
 -بالتمثيؿ الضوئي  فانو ال توجد شروط لحفظ ىذا العمود مف ىذه البكتريا مثؿ :

1 – Cyanobacteria الطحالب الخضراء المزرقة 
2 – Thiorhodaceae الخضراء او القرمزية بكتريا الكبريت 
3 – Athiorhodaceae البكتريا غير الكبريتية الخضراء او المزرقة 

يمكػػف فػػي تحضػػيف العمػػود اختيػػار بكتريػػا محبػػة لمبػػرودة او الحػػرارة باختيػػار درجػػات الحػػرارة المناسػػبة ولكػػف يجػػب 
 حفظ العمود.

 تنمية أو نمو العمود
المضػافة ومػدة التحضػيف سػيأخذ العمػود مظيػرا خاصػًا فػي فتػرة ثػالث اعتمادًا عمى نوع التربة المسػتعممة والمػواد 

طبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة      اسابيع الى ستة وأكثر ىذه المظاىر عرضة لممالحظة .
ىوائية فوؽ سطح طبقة الىوائية وىذه الظروؼ ىي التي تحكـ االحواؿ او الظػروؼ التػي يمكػف مشػاىدتيا تحػت 
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ظيػور حػاالت االكسػػدة واالختػزاؿ ىػي التػػي تصػاحب مثػػؿ  الظػروؼ الطبيعيػة مثػػؿ مسػتنقعات االرز وتػؤدي الػػى
 -ىذه الحاالت وبعض ىذه الحاالت :

في مرحمة متقدمة مف نمو العمود ينتج كبريتيد الييدروجيف بواسطة بكتريا غير اليوائيػة المختزلػة لمكبريتػات  – 1
  Desulfovibrio مف جنس 

محمػػوؿ مكونػػًا كبريتيػػد الحديػػد غيػػر الػػذائب الػػذي يتػػراكـ الكبريػػت النػػاتج يتفاعػػؿ مػػع الحديػػد الموجػػود فػػي ال – 2
 ويمكف مالحظتو في المنطقة غير اليوائية في العمود كمنطقة سوداء الموف.

 يتصاعد ايضًا غاز كبريتيد الييدروجيف الذي يمكف شـ رائحتو – 3
 Thiobacillusنيػا بكتريػا بعػض الكبريتيػد يمكػف اكسػدتو بواسػطة بكتريػا كبريتيػد الحديػد الذاتيػة التغذيػة وم – 4

sp  . في المنطقة اليوائية مف العمود وىذه العمميات تنتج بعضا مف الكبريتات 
 
 
يمكػػف اسػػتعماؿ الكبريتيػػد ايضػػًا بواسػػطة بكتريػػا الكبريػػت الخضػػراء او القرمزيػػة والتػػي تقػػـو بعمميػػة التمثيػػؿ  – 5

 ا المختزلة لمكبريت.الضوئي المنطقة غير اليوائية وىذا النوع يتبع ضيور البكتري
فػػي ىػػذه االثنػػاء يمكػػف مالحظػػة مختمػػؼ االلػػواف نتػػائج صػػبغ البكتريػػا المختمفػػة وتمثػػؿ نػػوع مػػف البكتريػػا مػػف  – 6

امػػا بكتريػػا الكبريػػت الخضػػػراء  فعػػادًة مػػا تمثميػػا البكتريػػا مػػػف   Rhodospirillum  ،Chromoatiumجنسػػي  
 Chlorobiumجنس 

في سطح العمود ويمكف مالحظتو مع العمػود مػع مػرور الػزمف وىػذا يزيػد مػف نمو الطحالب عادًة ما يكوف  – 7
ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ       االوكسجيف المتاح ويؤدي الى تغيرات متعددة. 

تغيرات ال يمكف مالحظتيا في العمود بالرغـ انيػا تحػدث باسػتمرار  ومػف اىػـ ىػذه التغيػرات الحادثػة فػي البكتريػا 
ت االعمػػدة المعاممػػة بالسػػكريات البسػػيطة يحػػدث فييػػا تخمػػر ويكػػوف النػػاتج غيػر الذاتيػػة التغذيػػة ، مػػف ىػػذه التغيػػرا

بعػػض االحمػػاض العضػػوية والتػػي يمكػػف معرفتيػػا بمجػػرد شػػـ العمػػود وانتػػاج ىػػذه االحمػػاض العضػػوية يػػؤدي الػػى 
نمػػو ميكروبػػات ال يمكنيػػا اسػػتعماؿ السػػكريات البسػػيطة فمػػثال انتػػاج حػػامض الخميػػؾ يػػؤدي الػػى تشػػجيع البكتريػػا 

تجػة لمميثػػاف  فػي المنطقػػة غيػر اليوائيػػة ، اف حػامض الخميػػؾ والالكتيػؾ يعتبػػر مػادتيف ممتػػازتيف لنمػو بكتريػػا المن
المختزلػػػة لمكبريػػػت ويمكػػػف ايضػػػًا اف يتحمػػػؿ السػػػيميموز الػػػى كموكػػػوز واحمػػػاض عضػػػوية ىػػػذا يسػػػيـ بيػػػذه العمميػػػة  

 Winogradsky (فػػػي العمػػػػود ،وباختصػػػار ممكػػػف القػػػوؿ اف دورة النتػػػروجيف والكػػػػاربوف والكبريػػػت تحػػػدث 
column.) 

 
 


