
 دور الهالوجينات والماء فى حياة الكائنات الدقيقة

دو الكلور واليود والبروم والفلور فى النشاط  البيويياطو  للايكرواط   الهالوجينات : 

أن هاه  العناط اااار ىاتراي فى ىريياا اعر مي الننرا اااايكليناط   غير معروف إال 

ا ماط  كون لاي ىاضاير م ااااطد  والكلورامفينيكول . فى حيي وجات أن الكلور و البروم غاطلباط

 لنخليق هه  الا طدا  الحيو ة.  

مي الاعروف جياتاا أهاي ىلى الرغم مي أن الااطي ليه لاي  يااة غاهايياة وليه  المااء: 

جاتاا لكاي العالياط  الحيو اة النى ىحاتا فى الكاطيناط  الحياة.   مصااااتر لل اط اة إال أهاي هاطم

حيا  أن الااطي هو الااه ا اله   حااي الاواد الياهايية الى داري الخلية ياط  حاي هواى   

الناثياي الى راطرج.اط.  وجات الااطي فى الخلياة ليه يااه اا هلى فلج ولكي ي  ي مي  

طب وه ع الااطي مي ال   ااط   الكراوهياترا  والبروىيي والاواد االرر   . إن اين اااا 

الع ااااو اة  عات ر و  هاطماة فى ىحوال  الاكوهاط  الكيااطو اة فى البروىوا  م. وفى  

البكنير ط  نحكم اليشاااطي ال اااينوا  مى فى ياية الاطي الاطر مي والى الخلية. ياط أن 

 الاطي الارىبج  لعا دور هطم فى ملطومة ال راايم البكنير ة للظروف غير الا ياة.

 

 البيئة ودرجة الحرارة والتهوية  pHأثير ت

 البيئة pHأوال 

البيااة ىاطماي هاطم جاتاا لناو الكاطيناط  الات يلاة وياهلال للناثياي الحيو  وااطلناطلى  pH عنبر 

 ؤارىلى ىالية ىخليق الا اطدا  الحيو ة. ىريي  ا وهط  ال.يتروجيي وال.يتروي ايي  

لاااار   اناضاير  ىلى درجاة ارىباط    ات  كون لاي ىاضاير مباطلاااار ىلى الخ  اط أو غير مباط

 ؤار ااترجاة يبير  ىلى هشاااااط    pHالاواد الاخنلفاة فى البيااة. يااط أن ىييير ال 

اإله  ااط  الايكرواياة وىلى النواى  الو اااا ياة للناثياي الياهايى ودرجاة أرىباط .اط  

وذواطه.ط. أو ااعنى آرر فإن ىييير حاوضااة البياة لي ىضاير معنو  ىلى النطى  الن.طيى  

البياة ات ة  بي ىلليح.ط   pHناثيي الحيو  للايكرواط .  ولهلل في ا  يطس وضااابج لل

 اطلايكروب.  



   (pH 7)الكثير مي البكنير ط الانن ة للا اطدا  الحيو ة ىناو جيتاا فى البياة الانعطدلة 

ىناو   Nisinوالانن ة للااااااا   Streptococciوهنطل اكنير ط حار ال ينيل الكرو ة 

الانن ة للا طدا   Streptomycetes. ياط أن معظم الا   pH 5.5 – 6.0جيتاا ىنت 

ا ىنت   pH 6.7 – 7.8الحيو ة ىناو جيتاا ىنت     pHوفى معظم الحطال  الىناو م للط

محبااة للحاوضااااااة    Streptomycetes.  إال أهااي  اات ى لاا  4.5– 4ا ااي مي 

acidophilic  والنى  نط ب.طpH 3.5 – 6.5. 

ومع هاو الف ر اط  فاإن  pH 4.5 – 5.اط الناو فى ايااة ذا  معظم الف ر اط   اكن 

فى البياة  نو ف ىلى ىرييا البياة والخصطيص الف يولوجية للف ر ط   pHىييير الاا  

 النطمية.  

فى البيااة أاناطي هاو   pHفى اعر الحاطال   اكي للباطحا  أن  نو ع اى اط  ىييير الااااااااا  

ذو ىضاير حطم اااى ياصاااتر وحيت   الايكروب. ىلى  ااابيي الاثطل ىنت ا ااانختام مل 

 pHللنينروجيي مثي يبر نط  االموهيوم فى اياة ال  نوافر في.ط أ وهط  الكطل ااايوم فإن 

البياة  اوف  ن ي اترجة ملحوةة الى الحطم اية مع هاو الايكرواط  النى  ان انختم  

هينروجيي االموهيوم. والعكه  حاتا ىنات ا اااانخاتام مل  ذو ىاضاير  لو  ياصاااااتر  

 يي مثي هنرا  البوىط يوم.للنينروج 

  اا م حظاة أن البيااة لاااات ات  الحاوضااااة أو الللو اة  اكن.اط ىثبيج هاو الايكروااط   

واطلنطلى ىو ف ىالية اهنطج الا ااطدا  الحيو ة. ولهلل فإن اياط   راىة الايكرواط   

فى الحتود الا ااااوه ا.ط ىنت هاو الايكروب حنى ال     pH  ا أن ىبلى ىنت درجة 

 لية اهنطج الا طدا  الحيو ة.  ىنضار ىا

 

 

    ثانياً الحرارة

ىاطماة ىناو الايكروااط  جياتاا وىنن  الا اااااطدا  الحيو اة ىنات ىوافر درجاة الحرار  

الانط ابة. فترجة الحرار  الانط ابة ىخنلف مي م اوىة ميكرواية الرر  فلت ه ت أن 

 أن درجة الحرار  °م . إال37الى    30معظم البكنير ط ىناو جيتأ ىنت درجة حرار  مي 



 Bacillusاوا اااا ة اكنير ط  Gramicidin Sالانط اااابة الهنطج الا ااااطد الحيو  

brevis  م. فى حيي أن هفه الايكروب  اكناي الناو جياتاا وىخليق الا ااااطد 40هى°

°م ولكي اىلى ياية مي الا اااطد الحيو   اكي الحصاااول ىلي.ط ىنت  28الحيو  ىنت 

°م   ا  28طد الحيو  ىنت الناو ىلى درجة °م وللحصااول ىلى هفه ياية الا اا 40

      طىة.   24أن   نار النخار لات  أ ول احوالى 

 26الانن ة للا اطدا  الحيو ة ىناو ىنت درجة حرار  مي  Streptomycetesالاااااا  

 اكني الناو ىنت درجة   Streptomycetes°م، ىلى الرغم مي أن اعر الاااا  30الى 

م(. ياط أن الترجة الاثلى لناو  °60-55أىلى )°م(  و 18حرار  أ ي )مي  ااافر الى 

 °م.  28-25معظم الف ر ط  مي 

 °م.65– 50أمط البكنير ط الاحبة للحرار  الارىفعة ىبلغ الترجة الاثلى ل.ط 

ا أن االهحراف ىي درجاة الحرار  الاثلى  اكي أن  عوم هاو   و  اا أن  كون معلوماط

  و ت  كون ال ابا فى ذلل  رجع  الايكروب و للي مي محصاول الا اطد الحيو  النطى 

الى ىضاير درجة الحرار  ىلى هشاااط  االه  اط  الايكرواية والعاليط  الف ااايولوجية  

 والبيويياطو ة النى ىحتا فى داري الخلية.  

 Aerationثالثا التهوية  

ى.و ة البياة مي أهم العوامي النى ىؤار ىلى هاو الايكروب  و ىلى النشااط  النخليلى   

الحيو ة. معظم الايكرواط  الانن ة للا اطدا  الحيو ة ميكرواط  هوايية    للا اطدا 

يااط أن الظروف الاثلى لناو هاه  الايكروااط  ىشاااانااي ىلى الن.و اة ال يات . والن.و اة  

ىعاي ىلى ىييير ةروف االي اااات  واالرن ال والنى ىنحكم فى العاليط  الحيو ة النى 

 مي اين.ط اهنطج الا طدا  الحيو ة.  

 ى.و ة الا ارع اعت   رم :   نم 

حي   تفع ياية معلومة مي ال.واي ر ل الا رىة ال ااااطيلة مع   bubblingالفقاقيع 

 أو اتون رج للا رىة ال طيلة ىلى فنرا .

حي  ىرج التوارم الاحنو ة ىلى الا ارع ال ااطيلة اط اانختام ج.ط    Shakingالرج 

 رج.



    البياة اليهايية.وذلل ا راىة الايكروب ىلى  زرعة السطحية  مال

الن.و اة ا ر لاة الفلاط يع النى ىنم ااتفع ال.واي ر ل الا رىاة مع الرج ىلى فنرا  

 منياة مننظااة ىعات أيثر ال رم فاطىلياة حيا  في.اط  اكي النحكم فى درجاة الن.و اة  

 ا .ولة.  

حيا   اكي النعبير ىي ى.و اة م رىاة  :    Aeration degreeدرجاة التهوياة 

 طم. فوحت  درجة الن.و ة أ  ىكون درجة الن.و ة ى اطو  واحت  احي   ميكرواية اطالر

ىنت مرور ح م معيي مي ال.واي ر ل ح م م ااطو  مي م رىة ميكرواية  فى  مي  

لنر مي م رىاة   100لنر مي ال.واي فى  100د يلاة واحات . ااعنى آرر ىنات مرور 

 لواحت الصحي . طيلة فى  مي  تر  د يلة واحت  فيكون درجة الن.و ة ى طو  ا

لنر مي ال.واي ىم مرورهم فى  50هها  عنى أن  ½ىنتمط ىكون درجة الن.و ة ى ااطو  

لنر. و اكي ح ااااطب درجاة الن.و اة   100د يلاة واحات  ر ل م رىاة  ااااطيلاة ح ا.اط 

 اطلاعطدلة النطلية :

 

 ح م ال.واي الاطر فى الت يلة ملتارا اطللنر                     
  درجة التهوية  = 

 ح م الا رىة ال طيلة اطللنر                             
 
  

و ت وجت أن درجة الن.و ة اللر بة مي أو الا اااطو ة للواحت الصاااحي  ىكون منط ااابة  

الهنطج أيبر ياية مي البن اااليي واال ااانرانومي ااايي . ىنت اهخفطت درجة الن.و ة أو 

 الا طد الحيو .     طدى.ط ىي الواحت الصحي   نخفر الاحصول النطى  مي

وىنو ف لاات  الن.و ة ىلى ىريي  االي ااوجيي الهايا فى الا رىة و  اانختم ج.ط      

 رطص م ود اطلكنرود مي الب ىيي لليطس ىريي  االي وجيي الهايا فى البياة .

اوا اا ة   Gramicidin Sو ت وجت أن اح ااي درجة ى.و ة الهنطج الا ااطد الحيو  

Bacillus brevis نن  ىنات هاه  الاترجاة أىلى ياياة مي الا ااااطد حيا   0.8  هى 

 نخفر   1,5أو  1ميكروجرام/ماي(. ىنات   اطد  درجاة الن.و اة الى  1600الحيو  ) 

 هاو البكنير ط واطلنطلى  لي اهنطج الا طد الحيو .


