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:تتضمن ھذه العوامل 

عوامل حیویة -٣عوامل كیمیائیة       -٢عوامل فیزیائیة        -١
.وسوف نناقش فیما یلى تأثیر كل مجموعة من ھذه العوامل على حده

) :الطبیعیة(العوامل الفیزیائیة : أوًال 
  الضغط ، اإلشعاع الحرارة، مثل فیزیائیة أسس إلى تستند التى العوامل عن عبارة وھى

.)التھویة( كسجینواأل ، )pH( الھیدورجین أیون تركیز ، اإلسموزي

:   تأثیر الحرارة 
  نوع وكل ، المیكروبى النمو على تؤثر التى الھامة العوامل أحدى الحرارة درجة تعتبر

  صغرى حرارة ودرجة ، optimum مثالیة حرارة بدرجة یتمیز میكروبى
minimum ، قصوى حرارة درجة یضًاأو maximum . نطاق أن نرى ذلك من 

.والقصوى الصغرى الدرجتین بین ینحصر للمیكروب النمو



:تأثیر األشعة فوق البنفسجیة
  فوق لألشعة الدقیقة الحیة الكائنات تعرض من الناتجة األضرار على الطالب عرفیت

 ھذه فإن لذلك ونظرًا للمیكروبات، ممیتًا تأثیرًا تحدث أنھا حیث ، البنفسجیة
.القول سبق كما التعقیم فى تستخدم األشعة

:  تأثیر الضغط اإلسموزى 
 والمواد الماء دخول على تؤثر التى الھامة العوامل أحد اإلسموزى الضغط یعتبر

  تكون البكتیریة والخالیا . والعكس البكتیریة الخلیة داخل إلى البیئة من الغذائیة
  إسموزى ضغط ذو محلول فى تتواجد عندما  plasmolysis بلزمة حالة فى

  تنفجر حتى منخفض إسموزى ضغط ذات بیئة فى تواجدت إذا وتنتفخ ، مرتفع
Plasmoptysis. 



تأثیر الضعط اإلسموزى على النمو البكتیرى
على الیسار صورة توضح خلیة بكتیریة فى حالتھا الطبیعیة -
على الیمین صورة توضح خلیة بكتیریة أخرى فى حالة بلزمة وذلك عندما   -

الحظ إنكماش الغشاء  یتتواجد فى محلول ذو ضغط إسموزى مرتفع حیث 
السیتوبالزمى نتیجة لخروج الماء من الخلیة

:  تأثیر الضغط اإلسموزى 



):pH(تأثیر تركیز أیون األیدروجین •
  بیئة فى pHالـ درجةل تحدث التى بالتغیرات البكتیریا تتأثر    

  عندھا یعطى pH درجة میكروب لكل أن المعروف ومن النمو،
.ىالمثل الدرجة وھى النمو من كمیة أكبر

:العوامل الكیمیائیة : ثانیًا •
  مثل كیماویة أسس على تستند التى العوامل عن عبارة وھى    

  نمو على تؤثر والتى ، وغیرھا واألصباغ الثقیلة المعادن تأثیر
  .التثبیط أو بالقتل إما البكتیریا



الحظ تواجد مناطق خالیة من النمو حول األقراص  -

:تقدیر معامل الفینول•
 المادة كفاءة تقارن حیث ، للمقارنة قیاسیة كمادة الفینول یستخدم قاتلة مادة كفاءة إلختبار•

 المختبرة المادة سمیة بین النسبة وتسمى . قیاسیة ظروف تحت الفینول كفاءة مع المختبرة
.الفینول معامل بإسم معین میكروب على الفینول وسمیة



:التأثیر الدینامیكى للمعادن الثقیلة •
  ، البكتیري النمو على الثقیلة المعادن بعض لمحالیل السام التأثیر مالحظة یمكنك•

  مناسبة بكتیریة بیئة على یحتوى بترى طبق وسط فى معدنیة قطعة وضعت فإذا
  مناسبة ولمدة مناسبة حرارة درجة على التحضین تم ثم ، ما بمیكروب وملقحھ
  منطقة تسمى النمو من تمامًا خالیة المعدن قطعة حول منطقة تالحظ فسوف
Oligodynamic  الثقیلة للمعادن الدینامیكى التأثیر zone ، منطقة یلیھا ثم  
Stimulating التنشیط منقطة علیھا یطلق النمو غزیرة أخرى zone أن حیث 
  بینما ، المنطقة تلك فى النمو تشجع السامة الثقیلة المعادن من القلیلة اآلثار
.الطبق باقى فى عادیًا النمو یبدو



:ثأثیر الصبغات •
 وال لجرام الموجبة البكتیریا نمو على تؤثر صبغات توجد•

 الكریستال صبغة مثل لجرام السالبة البكتیریا على تؤثر
 الموجبة والبكتیریا .المالكیت خضرأ وصبغة البنفسجى

 ھذه من المنخفضة التركیزات لفعل دائمًا حساسة لجرام
 تستخدم إنتقائیة بیئات إیجاد فى ذلك ویفید ، الصبغات

 ، القولون بكتیریا مثل البكتیریا أنواع بعض على للتعرف
 بعض من الناتجة الجلدیة اإلصابات عالج فى وأیضًا

.جرام لصبغة الموجبة البكتیریا



الحظ تواجد مناطق خالیة من النمو حول األقراص ذات أقطار  -
المختبرةللمضادات الحیویة مختلفة بسبب إختالف القوة القاتلة   

:العوامل الحیویة : ثالثا •
:على النمو المیكروبى  تأثیر المضادات الحیویة•



:  Antibiosisالتضاد الحیوي•
 إلى یؤدى ما وسط فى میكروب نمو أن الحیوي التضاد بظاھرة یقصد

  إلى تؤدى التى األسباب ومن ، إبادتھ أو أخر میكروب نمو إیقاف
: یلى ما التضاد ظاھرة حدوث

  تجعلھا بھا تغییرات حدوث إلى یؤدى ما بیئة فى المیكروبات أحد نمو -أ
.األخر المیكروب لنمو مالئمة غیر

  نمو على تؤثر سامة مواد إفراز ما میكروب نشاط عن ینتج قد -ب
.األخر المیكروب

  المیكروب من أسرع بمعدل البیئة لمكونات المیكروبات أحد إستغالل -جـ
.اآلخر

  عضویة كیماویة مواد المیكروبات ألحد األیضیة التفاعالت عن ینتج قد -د
.اآلخر المیكروب نمو على تؤثر الحیویة المضادات مثل



الحیويظاھرة التضاد 

الحظ وجود منطقة خالیة من النمو بین المیكروبین -
تسمى بمنطقة التضاد نتیجة إلفراز المضادات الحیویة



http://media.pearsoncmg.com/bc/bc_tortora_microbi
olo_7/micro_place_media/supplement/antibiosis/

على الشبكة الدولیة لإلتصاالت یمكنك زیارة الموقع التالي

http://media.pearsoncmg.com/bc/bc_tortora_microbi

