
 ١

  :مـقـدمــــــة 
  
  

هي مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة التي ال " Germs"أو الجراثيم  Microbesالميكروبات      
  . إال أن هناك شواذ لهذه القاعدة فالبعض منها يمكن رؤيته بالعين المجردة، تُرى بالعين المجردة

  
  .علم األحياء الدقيقةو العلم الذي يختص بدراسة الكائنات الحية الدقيقة يسمى 

  . ةفالكائنات الدقيقة تشمل البكتيريا، الفطريات، الطحالب وأوليات النوا 
  

. وبعض الصور لها  )تركيبها  –صفاتها  –شكلها ( هذا نبذة عن تلك الكائنات  وسأتناول في بحثنا
  .كذلك طرق التعقيم المختلفة للتخلص منها 

  

  
  :أهميتها االقتصادية 

  
ية مناطق في غا الميكروبات من أكثر الكائنات تواجداً على األرض و أكثرها إثارة للدهشة لتواجدها في

الضغط الجوي العالي أو المياه شديدة  البرودة ، أو الحرارة و في المناطق اإلشعاعية أو الحمضية أو ذات
  .أجسامنا ، في الهواء والماء وفي الطعام تتواجد في الطبيعة من حولنا وفي. الملوحة

د وهذه بعض من إال أن لها أهمية كبيرة في مجال االقتصا، وبالرغم من أضرارها وما تسببه من أمراض
  :األمثلة 
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وعلى العكس من . تفكك جزيئات النفط في حاالت التسرب النفطية  ساعدت الميكروبات في * 
تحليل النفط إلى ثاني أكسيد الكربون  لميكروباتاتستطيع هذه . المذيبات التي ال تستطيع تفكيك النفط

  .ةوالماء خالل تسعين يوماً تنحل بعدها في الترب
  

من أجل  م١٩٩٤بإنشاء مشروع خاص بالميكروبات عام  (DOE) قامت إدارة الطاقة األمريكية* 
  . بإنتاج الطاقة و تنظيف البيئة من بعض المخلفات الصناعية البحث في خواصها ذات العالقة

  
ي ت والذتمكن العلماء في معهد الطاقة األمريكي من الحصول على السلسلة الوراثية ألحد الميكروبا* 

  .يعالج المياه ويساعد في تكريره
  

مستويات ثاني أكسيد  عمد فريق العمل في هذا المعهد أيضاً إلى إطالق مشروع يهدف إلى خفض* 
على التخلص من ثاني أكسيد  الكربون عن طريق تكاثر بعض أنواع الميكروبات التي لها القدرة

  .الكربون إلى منتجات ال تضر بالجو
قدرة غير عادية إلنتاج  علماء بدراسة السلسلة الوراثية لنوع من الميكروبات والذي يملككما يقوم ال* 

  .الطاقة من الضوء
  

تمثل إحدى أنواع  الميكروبات والبكتريا تجارة رابحة على مستوى المراكز البحثية الحكومية و * 
ستخدامها في ا تي يتمللغاية في التفاعالت ال ةإنزيمات مهم الشركات الخاصة التي تستخلص منها

  .الهندسة الوراثية
  

هتمام القطاع الصناعي بشكل جدي لقدرته على اكما أن هناك نوع من البكتريا والذي يعد محط * 
همية هذا الحمض ألهميته  في التغذية الحيوانية ، أ بتراكيز عالية ، وتكمن إنتاج مادة الحمض األميني

ستخدامه كبديل لفول الصويا أو وجبات ا لشأن ويمكناألحماض األمينية في هذا ا وهو من أهم
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  . المستخرجة من اللحم و العظام البروتين
  

  .خدم في القطاع الصناعي كمادة مثبتةتأيضا تساهم بعض أنواع الميكروبات في إنتاج مادة تس* 
  
بكتيريا هذه ال . قتصادية ضخمةا وهناك نوع من البكتريا يعد من أهم الميكروبات التي تحمل جدوى*

، كما أنها  و غيرها و اللبن  هي حجر األساس في صناعة الحليب ومنتجاته من الجبن و اليوقرت
ويتوقع العلماء فرص إستثمارية . دم في صناعة بعض أنواع الخبز و المخلالت والخل وغيرها ختست

اإلستفادة  ية منعند دراسة السالسل الوراثية لهذا الميكروب بطريقة تمكن قطاع صناعة األغذ مؤكدة
البكتيريا كأداة ناقلة لتوصيل  منها بصورة أفضل كما أن قطاع صناعة االدوية الذي قد يستفيد من هذه

  .بعض االدوية إلى أماكن معينة في الجسم
  
  

  طرق التعقيم المستخدمة للميكروبات 
  

  : الطرق الفيزيائية/ أوال 
  التسخين الجاف - ١
    التجفيف -فرن الهواء الحار        ج -ب الحرق المباشر بالتار         -أ
  التسخين الرطب - ٢
  بخار الماء -الغليان                       ج -الماء الحار                    ب -أ
  بخار الماء تحت ضغط عالي - د

  
  :التعقيم بالتعريض لإلشعاع / ثانيا 

قبل التخلص منها وذلك  لنفايات الطبيةالطريقة للمعالجة ا هوتستخدم هذ  هي تعريض المادة ألشعة جاما
فهي تتضمن الكثير من الخطورة حيث أنها  هذه الطريقة على الرغم من فاعليتها. للحد من انتشار األوبئة

 .ال جهات متخصصةإتقوم بها  تحتاج إلى مواد مشعة قد تضر العاملين لذلك ال
 

ـًا  (X-Ray) السينية طريقة أخرى للتعقيم باإلشعاع هي بواسطة األشعة وهي وإن كانت تستغرق وقت
ـًا أطول من سابقتها إال أنها أكثر وهناك طريقة مشهورة جدا وربما رآها معظمنا في صالونات . أمان

  ..(UV) التعقيم باألشعة فوق البنفسجية الحالقة أال وهي
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  : التعقيم بالترشيح/ ثالثا 

تحجز الثقوب  بطريقة ميكانيكية كأن هدة فيوموجهو إزالة خاليا الكائنات الحية الدقيقة من الوسط ال
  .تزيد عن أقطار ثقوبها الدقيقة للمرشحات المستعملة خاليا الكائنات الحية ذات األقطار التي

  
   

 : وتستخدم المرشحات في الحاالت التالية
 
الفيتامينات لتعقيم األخرى كاألمصال والبالزما و تتأثر بطرق عند تعقيم المواد السائلة التي قد - ١

  الحيوية ومحاليل المضادات

 سائل لفصل السموم البكتيرية من البكتريا الموجودة في وسط زراعة - ٢

  .تستخدم المرشحات في أجهزة التنفس في وحدات العناية المركزة - ٣
  

 : أنواع المرشحات

 : ومن أنواعها المرشح صنع منها ينوع المادة الت ختالفاتوجد أنواع كثير تختلف ب
 
 الدياتومي وهو مصنوع من الطين مرشح بيركفيلد  - ١

  وهو مصنوع من نوع معين من الخزف مرشح شمبرالند - ٢

  وهو عبارة عن أقراص من مادة األستبوس  مرشح سايتز -٣
وهي مصنوعة من مسحوق ناعم من زجاج بطريقة معينة تجعل  مرشحات الزجاج المسامي - ٤    

  ستعمالها في الترشيحا ام دقيقة يمكنمتماسكة وبينها مس الحبيبات

باسم  وهو مصنوع من مادة اسيتات السليولوز والمعروف السليولوزي مرشحات العشاء - ٥    
  .الصغر ختالف سعة ثقوبها المتناهيةاواع كثيرة تختلف بأن مرشحات الملليبور ويوجد منها
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 :مميزاتها

  ستعمالسهلة اال -١ 

في الترشيح بعد نهاية عملية الترشيح فال يحتاج المرشح  ية المستخدمةيمكن التخلص من األغش -٢ 
  لعمليات غسيل متكررة

  .يمكن فصل الفيروسات نظرا لسعة ثقوبها الصغيرة جداً - ٣
  
  

  البكتيريا
وهي تتجمع مع بعضها وتأخذ أشكاالً متعددة  العصياتو  المكوراتمنها  الخلية وحيدة دقيقة كائنات حية

يتراوح و ، مكورات عنقوديةمثل عقد أو سبحة فتسمى مكورات عقدية أو على شكل عنقود فتسمى 
  .مايكرون )  ١٠ – ٢( مايكرون ، وطولها ما بين )  ٢ – ٠.٢( عرضها ما بين 

  
ن األحماض األمينية والسكريات العديدة ، وتتميز تتركب الخلية البكتيرية من جدار ذو طبقات عديدة م

ببتيدات / تتكون من سكريات ( يحيط بجدار الخلية مادة جيالتينية تسمى الحافظة . بخلوها من السيليلوز 
، وداخل الجدار يوجد غشاء بالزمي يحيط بالسيتوبالزم ، والذي بدوره يحوي المادة النووية ) عديدة 
DNA  مصانع البروتين ( من البروتين ، كما يحوي السيتوبالزم على الريبوزومات ، وهو مرتبط بقليل (

.  
  

  :أشكال البكتيريا 
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  .عنقودية / سبحية / رباعية / ثنائية / مفردة : كروية  - ١
  .ثنائية / مفردة : عصوية  - ٢
  .واوية / حلزونية : لولبية  - ٣
  .خيطية  - ٤
  

  :تجمعاتها
نات الحية ، وتوجد في كل مكان تقريباَ ، خصوصاً في أماكن وضع القمامة تعتبر البكتيريا من أهم الكائ

المنزلية ، والمخلفات الصناعية والزراعية ، والكائنات الميتة ، وأجساد البشر وعلى وجه الخصوص 
  .قليلي النظافة ، حيث تكثر في األنف والفم واإلبطين وبين أصابع األرجل 

  :فوائدها
  

دورة ساسيا و حيويا في تدوير المغذيات البيئية ، فالعديد من الخطوات المهمة في تلعب البكتريا دورا أ
  . الغالف الجويتتم بوساطة البكتريا ، أهم هذه الخطوات تثبيت النتروجين من  التغذية

  الخاليا تعتبر البكتريا أيضا مكونات طبيعية من مكونات جسمنا البشري فهناك من 
البكترية على أجسامنا ما يفوق عدد خاليانا نفسها ، فمجمل الجلد عند اإلنسان و الفم و الطريق الهضمي 

مليء بالجراثيم و هي بمقدار ما يشاع عن ضررها و تسببها باألمراض ، مفيدة أيضا لصحتنا حيث تساعد 
  .على الهضم ضمن الطرق الهضمي

  
اد من عملياتها البيولوجية إلجراء ما هو صعب إجراءه صناعيا ، مثل للبكتريا أهمية صناعية حيث يستف

  .و غيرها من الكيميائيات  المضادات الحيويةو مؤخرا إنتاج  معالجة المياه الوسخة
  

  :أضرارها
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والتيفؤيد والحمى المالطية والغرغرينا وحاالت التسمم الغذائي  السلو  الكوليراطيرة مثل تسبب أمراضا خ
  .leprosyو  الطاعونسببت البكتريا بأمراض منقرضة خطيرة مثل وتاريخيا ت، 
  

  الطحالب
محولة  البناء الضوئيمجموعة من المتعضيات الحية القادرة على التقاط طاقة الضوء من خالل عملية 

  .الطاقةتختزن بداخلها) سكريات(إلى مواد عضوية ) ثاني أكسيد الكربون+ غالبا ماء( الموادغير العضوية
  

  :الصفات العامة لها 
فهي مجموعة من الخاليا تقوم الواحدة منها ، أوراق حقيقيةوال  أزهاروال  سيقانوال  جذورليس لها  - ١

 .إلى جانب األخرى 

  ).والمياه العذبة البحر( تعيش بمعظمها في الماء  - ٢
أو ما يسمى باليخضور وهي المادة الضرورية لغذاء النبتة وبقائها حية، تقوم  الكلوروفيلتحتوي على  - ٣

  .التركيب الضوئيالطحالب أيضا بعملية 
  

  :نبذة عن بعض أنواع الطحالب 
                        :س طحلب الفولفوك - ١

                                        
 : هأماكن وجود
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 . البرك والمستنقعات الدائمة والمؤقتة يوجد في كما المياه العذبة يتواجد في

 :كيب التر

  تتخصص خالياها تخصصا فسيولوجيا مستعمرة متطورةالفولفوكس عبارة عن 
 شكل كرة مجوفة يخلية تترتب خاليا المستعمرة ف٦٠.٠٠٠لى إ ٥٠٠خاليا المستعمرة من  ويتراوح عدد

المستعمرة  وتتصل خاليا يف المستعمرة محلول مائتنغمس فيه الخاليا ويمأل تجوي يمحاطة بغالف هالم
  . عضها عن طريق خيوط بروتوبالزميةبب
  

   :طحلب سبيروجيرا- ٢
 

أخضر فوق سطح  مكونا ريما هو طحلب واسع االنتشار ينمو فوق سطح المياه العذبة الجارية أو الراكدة
 .  الماء وتعرف خيوطه باسم حرير البرك

  :   التركيــب

 سبيروجيرا طحلب خيطي غير متفرع يتكون من صف واحد من الخاليا متشابهة الشكل والوظيفة طحلب

خارجية تتكون من  ويحاط الطحلب بجدار يتكون من طبقتين طبقة داخلية تتكون من مادة السليلوز وطبقة
الملمس اللزج لهذه الخيوط والجدار  ادة البكتين التي يذوب سطحها في الماء مكونا غالفا هالميا يعطىم

عصارية داخلية تتعلق فيها النواة وتتصل بالسيتوبالزم عن  من الداخل مبطن بالسيتوبالزم كما توجد فجوة
شريطية الشكل لها جدار  تحتوى كل خلية على بالستيدة واحدة أو اكثر طريق خيوط سيتوبالزمية كما

  . سلسلة من المراكز النشوية الكروية الشكل هالبالستيد متعرج وينغمس في
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                  :    النوستك  - ٣
  

مادة صلبة في الوسط ، يوجد على الصخور يوجد في األمكنة المائية ، ويكون عائماً حراً أو متصالً ب
، ) س  ٨٠- ( المبللة ، ويوجد على صورة أشنات أحياناً ، يمكن أن يوجد في الثلوج في درجة حرارة 

  .ي تربة جافة سنة ف ٦٠ووجد بعضها وقد قضى 
وتكون  ٣سم ٦٠إلى  ٥٠يكون النوستوك مستعمرات بعضها يصل لحجم بيضة الدجاجة ، أو من 

/ زيتوني / أخضر مصفر / ات خيوطاً طحلبية منغمسة في حشوة مخاطية عامة ، لونها أخضر المستعمر
  .بني فاتح 

  الفطريات
  

الرطبة و الجافة وفى المياه العذبة و المالحة  التربة ياألوساط المختلفة ف يات حية تنتشر فئنالفطريات كا
ن كما يستعمل بعضها كغذاء وتعتبر من الكائنات النبات والحيوان و اإلنسا وفى الهواء و يهاجم الكثير منها

المخاطية وهى  صلب يحدد شكلها ماعدا الفطريات يالخالية من الكلوروفيل كما إن لها جدار خلو الدقيقة
  .عادة عديمة الحركة ولكن لها خاليا تناسلية متحركة

  
  :الصفات العامة للفطريات 

الخاليا، وتمتاز  لحية، تضم كائنات وحيدة الخلية ومتعددةمملكة الفطريات هي مملكة من ممالك الكائنات ا
أو حجم الجاميتات هي التي  بطريقة تكاثر خاصة، حيث أن مفهوم الجنس ال ينطبق عليها، ولكن شكل

األنثوية والذكرية ولكن اإلخصاب يتم بين  وكثير من الفطريات تنتج الجاميتات. تحدد الذكورة واألنوثة
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  .التنوع الجيني في الفطريات س الفصيلة، وهذا يعطينوعين مختلفين من نف
تقسم الفطريات إلى فطريات مسببة لألمراض ، وهي تعيش بشكل طفيلي على كائنات أخرى، وهناك 

فطريات تعيش بشكل تكافلي مع كائنات أخرى ، وتتميز الفطريات بعدم وجود الكلوروفيل، ولكنها كانت 
ظرا إلنتاجها الكربوهيدرات ولكن تبين أن ذلك كان يعود إلى عالقات تصنف سابقا ضمن المملكة النباتية ن

 .تكافلية مع كائنات أولية هي التي تحتوي على الكلوروفيل

  
 : الفطريات يالتغذية ف
و أ و طفيليةأ لعدم احتواء الفطريات على الكلوروفيل فأنها تتغذى تغذية غير ذاتية فتعيش عيشة رمية نظراً

فالفطريات لديها القدرة على إفراز  حسب الظروف ويعيش البعض معيشة تعاونية ولهذا رمية وطفيلية معا
صورة قابلة  يالوسط المحيط بها وجعلها ف يف أنزيمات خارجية لتحليل المواد الغذائية الموجودة

  . لالمتصاص

  :لىإوتنقسم الفطريات من حيث التغذية 
  والفطريات الممرضة قمحفطر صدأ ال -: مثل فطريات إجبارية التطفل -١
 فطر فيوزاريوم: مثل  فطريات اختيارية التطفل -٢ 
 . همية االقتصاديةاألجميع الفطريات ذات : مثل  فطريات إجبارية الترمم - ٣
 الفطريات المسببة ألمراض التفحم: مثل فطريات اختيارية الترمم  - ٤
   فطر عيش الغراب: مثل  فطريات متكافلة - ٥
  
  

  :اع الفطريات صور لبعض أنو
  عفن الخبز - ١

  عفن الخبز األسود            عفن الخبز األخضر             عفن الخبز األحمر
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 ١١

                         
                                                         ر األسبرجلسفط - ٢

            
  فطر عيش الغراب                                                     
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 ١٢

  ةــمـاتــــــالخ
  
  

 الميكروبات كلمة قد تجذب انتباه الشخص العادي، ولكنها تحمل في طياتها معاني كثيرة لدى الدارسين بها
، إال إنها تنطوي على أسرار غنية  ، فعلى الرغم من أن الميكروبات هي أصغر مخلوقات اهللا الحية قاطبة

سورة )[وفوق كل ذي علم عليم .. :(، والذي يتمثل في قول اهللا تعالى بآيات اإلعجاز العلمي اإللهي
  . بقدرة اهللا عز وجل ، لذلك كان البد لمن يدرس ويبحث في هذه الكائنات أن يزيد إيمانه وثقته ]يوسف

  
ومن فضل اهللا على العالمين أن العلم الحديث أسهم في كشف أسرار الكثير من الميكروبات، فبعد أن كانت 

ر في كونها كائنات ضارة شريرة وأعداء لإلنسان ومصدراً للخوف النظرة العامة للميكروبات قديماً تنحص
وبعد أن كانت في نظر اإلنسان مصدراً ..واإلزعاج أصبحت تمثل مصدراً للربح والثروة والتقدم والرفاهية

  .للمرض والموت، أصبحت سالحاً سرياً يستخدمه اإلنسان في الحرب والسالم
  .فسبحان اهللا جلت قدرته وعظمته 

  
  

  

  حث عن الميكروباتب
  اشراف الدكتوره ماجده التويجري
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 ١٣

  :عـمل الطــالبـات                                  
  

  فلمبان ابراهيم افنان •
  مي هشام بالي •
  امل المربعي •
  حنين جاوي •
  حنين المحمادي •
  الهام الزايدي •
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