
الدرس العملى العاشر



دور الميكروبات فى 
تحليل المادة العضوية 

فى التربة



 میكروبات تقوم التربة الى العضویة المادة إضافة عند    
 خالیا وبناء الطاقة على للحصول إنزیمیا بتحلیلھا األرض

 كلھا العضویة المادة مكونات تتحلل وال جدیدة میكروبیة
  المكون حسب التحلل سرعات تختلف ولكن واحدة بسرعة

  العضویة األحماض من للذوبان القابلة المواد تكون حیث
 ثم تحلال أسرعھا البسیطة والسكریات األمینیة واألحماض

 وأخیرا والھیمیسلیلوز والسیلیلوز النشا التحلل فى یلیھا
.اللجنین

  المواد تحلیل الجزء ھذا فى ندرس وسوف    
.التربة فى میكروبیا العضویة



: السیلیلوز تحلیل : أوال
 وإختیاریة والھوائیة ھوائیة بكتریات بواسطة التربة فى السلیلوز تحلیل یتم

 علیھا یطلق والتى بالتحلیل القائمة اإلنزیمات من مجموعة تفرز والتى
 یضاف للسلیلوز كمصدر المعقم الترشیح ورق ویستخدم السلیولیز إنزیمات

:المستخدمة المعدنیة البیئات إلى

: أنابیب فى ھوائیا السلیلوز تحلیل - ١
: المستخدمة والمواد األدوات

.الخصبة التربة عینة -١
.معقم حنفیة ماء من كمیة على منھا كل تحتوى زجاجات -٢
.الترشیح ورق من شرائط -٣
. معقمة ماصات -٤
. إختبار أنابیب -٥
المستخدمة البیئة -٦



:العمل خطوات
  البیئة وتوزع سم ٥×١ شرائط إلى الترشیح أوراق تقطع -١

  من شریط أنبوبة كل إلى یضاف ثم مل٥ بمعدل أنابیب فى
. البیئة وتعقم الترشیح ورق

  الدراسة موضع األرض عینة من تخفیفات تحضیر یتم -٢
.مكررات ٥ تخفیف لكل یكون بحیث

 إلى ٣سم١ باضافة تخفیف لكل الممثلة األنابیب تلقیح یتم -٣
. م° ٣٠-٢٨ تلقیحھا بعد األنابیب وتحضن أنبوبة كل

 یوم ٣٠-٢٠ حوالى بعد التحلیل نتیجة عن الكشف یتم -٤
  وقد النتیجة موجبة األنابیب یالحظ حیث التحضین من

 نقطة عند الترشیح ورقة على بنیة إلى صفراء بقع ظھرت
 تآكل حدوث مع الترشیح ورقة مع البیئة سطح إلتقاء
الترشیح ورقة



التركیب الكیمیائى للسلیلوز

الجلوكوز  

ناتج تحلل السلیلوز إنزیمیا



:أطباق فى ھوائیا السلیلوز تحلیل - ٢

:الالزمة والمواد األدوات

.الخصبة التربة عینة - ١
  على منھا كل تحتوى التى العینات زجاجات - ٢

. معقم حنفیة ماء مل ٩٠
.بترى أطباق - ٣
المستخدمة البیئة - ٤



  :العمل خطوات
.الدراسة موضع التربة من تخفیفات عمل یتم -١
  مراعاة مع طبق لكل ٣سم١ بمعدل المعقمة بترى أطباق تلقح -٢

. تخفیف لكل مكررة أطباق خمسة أو أربعة عمل
  البیئة مع جیدا اللقاح خلط ویتم األطباق فى البیئة تصب -٣

 على الحضان فى توضع ثم تبرد حتى األطباق وتترك المصبوبة
. م° ٣٠-٢٨ حرارة درجة

  باستمرار األطباق على تنمو التى المستعمرات مالحظة یتم -٤
  رائقة ھالة بوجود ممیزة للسلیلوز المحللة المجامیع تظھر حیث
  للسیلیلوز المیكروبات تحلیل على داللة المستعمرة حول



تحليل السليلوز هوائى فى اطباق



:ملحوظة
 التى الترشیح ورقة من جزء یأخذ األنابیب طریقة فى

 فى معقم مقطر ماء فى تفتت ثم البنیة البقع علیھا ظھرت
 صورة فى علیھا التى المیكروبات عزل ویتم بترى طبق

 طریقة فى أما . الصب أو التخطیط بطریقة نقیة مزارع
 ھالة حولھا ظھرت التى المستعمرات إلتقاط فیتم األطباق

 محللة نقیة كمزارع مائل مغذى آجار على وتنقل رائقة
. للسیلیلوز

 على للتعرف المحللة النقیة للمزارع أغشیة عمل یتم
. التربة فى ھوائیا للسلیلوز المحللة المیكروبات أشكال



Bacillus                           Peudomonas                       Vbrio

Streptomyces

المیكروبات المحللة للسلیلوز

Aspergillus     Penicillium



:ھوائیا ال السلیلوز تحلیل -٣
  ونتیجة Clostridium لجنس تابعة میكروبات بھ تقوم حیث

  ثانى ، عضویة أحماض تنتج الالھوائیة الظروف تحت التحلل
  األكسدة عملیة تكون حیث األیدروجین المیثان، ، الكربون أكسید
.الھوائیة الظروف فى كما كاملة غیر

:المستخدمة والمواد األدوات
.اإلسطبل سماد عینة أو خصبة تربة عینة -١
.الحنفیة ماء من كمیة على منھا كل تحتوى والتى التخفیفات زجاجات -٢
.أختبار أنابیب -٣
.معقمة ماصات -٤
.الترشیح ورق شرائط -٣
مائى آجار أو فاسبار -٥
               أملیانسكى بیئة ھى المستخدمة البیئة -٦



:العمل خطوات
.الزراعیة التربة من أو إسطبل سماد من تخفیفات عمل -١
 من مل ١ بمعدل المعقمة البیئة على المحتویة اإلختبار أنابیب تلقح -٢

 من كمیة إضافة طریق عن ھوائیة ال ظروف توفیر مع التخفیفات
 ومراعاة التعقیم شروط تحت المسیل المائى اآلجار أو المسیل الفاسبار

. المختلفة للتخفیفات مكررات عمل
. م° ٣٥-٣٠ حرارة درجة على الحضان فى الملقحة األنابیب توضع -٣
 مع علیة بنیة صفراء بقع وظھور الترشیح ورق فى تآكل یالحظ -٤

 وجود على داللة أعلى إلى الفاسبار طبقة تدفع غازات وجود
.المختبرة التربة عینة فى للسلیلوز محللة الھوائیة میكروبات

 تأخذ السلیلوز بتحلیل تقوم التى الالھوائیة المیكروبات أشكال لمعرفة -٥
 منھا یعزل ثم معقم ماء فى ھرسھا ویتم الممزقة الترشیح ورقة

.شكلھ على للتعرف میكروب لكل غشاء عمل ویتم المحللة المیكروبات



تحلل المادة العضویة فى التربة وإختفاء معالمھا

     ٤             ٣                 ٢                 ١



عملیة النشدرة: ثانیًا 
  الحیة الكائنات من العدید بھا یقوم عملیة

  ھذه تقوم حیث األرض فى المتخصصة غیر الدقیقة
  تحلیال النیتروجینیة العضویة المواد بتحلیل الكائنات

 األمونیا ھو النھائى الناتج ویكون مائیا

 على التربة میكروبات قدرة إختبار ویمكن
  كالببتون المعقدة النیتروجینیة العضویة المواد تحلیل

: یلى كما الصودیوم كازینات أو



:الالزمة والمواد األدوات
.إختبار أنابیب -١
.مخصبة تربة عینة -٢
.نسلر محلول -٣
.الغذائیة البیئة -٤

 :العمل طریقة
. وتعقم أنابیب فى البیئة توزع -١
  وتترك الزراعیة التربة من بقلیل األنابیب من مجموعة تلقح -٢

. تلقیح بدون أخرى مجموعة
. م° ٣٠-٢٨ حرارة درجة على أسبوع لمدة األنابیب تحضن -٣
  محلول باستخدام األنابیب فى األمونیا وجود عن یكشف -٤

.نسلر



:النتیجة
  علیھا وضع عندما الزراعیة بالتربة الملقحة األنابیب أن تشاھد
  وجود على داللة األزرق اللون إلى لونھا تحول نسلر محلول
. األمونیا

:ملحوظة
.مخضر أصفر لونھ یكون المضاف نسلر محلول

بعض األحماض األمینیة الناتجة من عملیة عملیة تحلل البروتین



Bacillus                           Peudomonas                       Proteus

Streptomyces

المیكروبات المسئولة عن عملیة النشدرة

Aspergillus     PenicilliumClostridium



تحلیل الیوریا: ثالثًا 
  الیوریاز إنزیم بواسطة الزراعیة التربة فى الیوریا تتحلل

  بكتیریا تسمى المتخصصة البكتیریا من مجموعة تفرزه الذى
urea الیوریا bacteria تحلیل المیكروبات ھذه تقوم حیث  
والماء الكربون أكسید وثانى المونیا وإنتاج الیوریا

:الیوریاز إنزیم إنتاج على المیكروبات بعض قدرة إختبار
Bacillus میكروب اإلختبار ھذا فى یستخدم
pasteurii ومیكروب للیوریا محلل وھو E. coli غیر وھو  

. للیوریا محلل
  دلیل باستخدام األمونیا وھو التحلیل ناتج عن الكشف ویتم

Phenol red أحمر لونا القلوى الوسط فى یعطى الذى.



:المستخدمة والمواد األدوات
  محلول على منھا كل تحتوى إختبار أنابیب أربعة - ١

. معقم یوریا
Bacillus لمیكروب نقیة مزرعة - ٢ pasteurii 

.للیوریا المحلل
.E لمیكروب نقیة مزرعة - ٣ coli المحلل غیر  

.للیوریا
  خصبة تربة محلول على تحتوى إختبار أنبوبة - ٤

.معقم
.الفینول أحمر دلیل - ٥



:العمل خطوات
Phenol  دلیل من نقطة ٢ ضع -١ red األنابیب من اختبار أنبوبة لكل 

 یصبح حتى HCl حامض من قلیل بوضع الحموضة ضبط مع األربعة
)أصفر الدلیل لون( حامضى الوسط

 غیر بمیكروب واألخرى الیوریا محلل بمیكروب األنابیب إحدى لقح -٢
 ترك مع م°٣٠ على ساعة نصف لمدة تحضن التربة بمحلول والثالثة محلل

.للمقارنة تلقیح بدون الرابعة األنبوبة
. األنبویتین لون فى الحادث التغیر شاھد التحضین فترة إنتھاء بعد -٣

:المشاھدة
  بمحلول الملقحة األنبوبة وكذلك الیوریا محلل بمیكروب الملقحة األنبوبة حالة فى

  وتكون الیوریا تحلل على داللة األحمر اللون إلى األصفر اللون یتحول التربة
.قلویا الوسط یصبح حیث األمونیا

  داللة أصفر ھو كما اللون فیظل محلل الغیر بالمیكروب الملقحة األنبوبة فى أما
.الملقحة غیر األنبوبة فى الحال ھو كما للیوریا تحلل حدوث عدم على



إختبار تحلیل الیوریا

الكنترول        نتیجة          نتیجة     

    سالبة         موجبة     

نتیجة          نتیجة     

    سالبة         موجبة     



:تحلیل المواد العضویة الفوسفاتیة فى التربة : رابعًا 
  بقایا فى بالتربة الموجود العضوى الفوسفور یتمثل

  النوویة واألحماض الفوسفولیبدات مثل ونباتیة حیوانیة
  المیكروبات وتقوم الفوسفور على المحتویة اإلنزیمات ومرافقات

  مجموعة بین اإلستر رابطة بفك الفوسفاتیز إنزیم تنتج التى
العضوى والمركب الفوسفات

  المیكروبات بفعل العضویة المواد تتمعدن ذلك وعلى
.للنبات میسرة صورة فى الفوسفات ویصبح



ویمكن الكشف عن قدرة المیكروبات على تحلیل 
الفوسفات العضویة فى التربة بإجراء اإلختبار اآلتى

:الالزمة والمواد األدوات

.خصبة تربة عینة -١
  الحنفیة ماء من كمیة على منھا كل تحتوى عینات زجاجات -٢

.المعقم
.المعقمة بترى أطباق -٣
.معقمة ماصات -٤
.بالترشیح معقم الفوسفات ثنائى فینولفثالین محلول -٥



:العمل خطوات
التربة لعینة مناسبة تخفیفات إعمل -١
  طبق لكل تخفیف كل من مل ١ المعقمة بترى أطباق فى ضع -٢

.تخفیف لكل األطباق من المكررات مراعاة مع
.األطباق فى المناسبة البیئة صب -٣
.أیام ثالثة لمدة م°٣٠-٢٨ على حضن ثم لتبرد األطباق أترك -٤
  األمونیا محلول وضع طبق كل فى النامیة المستعمرات الحظ -٥

 التى المستعمرات والحظ المقلوبة األطباق أغطیة فى المركز
  تحلیل على القدرة على تدل والتى حمراء ھالة حولھا

.العضویة الفوسفات



:ملحوظات
  كفاءة على ذلك دل الحجم فى الحمراء الھالة زادت كلما -١

.العضوى الفوسفور تحلیل فى المیكروب
  مركب من الفینولفثالین إنفراد على داللة األحمر اللون ظھور -٢

Phenolphthalein diphosphate نتیجة اإلنفراد وھذا  
  للفوسفور المحللة المیكروبات بواسطة المنتج الفوسفاتیز لفعل

  األحمر اللون الفینولفثالین یعطى األمونیا وضع وعند العضوى
.القلوى الوسط فى
  تحلیل على قادرة تكون النامیة المستعمرات كل لیست -٣

. محلل غیر ھو ما منھا بل الفوسفور



: المراجع

http://www.reproductionresources.com/cgi-bin/quikstore.cgi?category=Equine_Breeding
www.alibaba.com/catalog/.../Disposable_Products.html
http://opbs.okstate.edu/~leach/biochem203folder/bioch203%20classes/b203c19/dndp.htm
http://faculty.maryvillecollege.edu/Kneas/CHEM121L/lab_equipment.htm
http://www.apsnet.org/education/LabExercises/Microscopes/#comp1
http://www.mycolog.com/chapter17.htm
http://www.microbelibrary.org/
http://www.denniskunkel.com/index.php?cPath=3
http://www.agen.ufl.edu/~chyn/age4660/lect/lect_21/f15_5.JPG
http://www.labx.com/v2/b.cfm?a=794
http://structbio.vanderbilt.edu/wetlab/fermentor.phtml
http://czbiom.ecn.cz/index.shtml?x=148446
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http://www.mycolog.com/chapter17.htm
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