
 العالقات بين الميكروبات

توجد الميكروبات فى الطبيعة فى التربة والمياه وبقايا النباتات والحيوانات فى صووة   

تجمعات معقد . العالقة بين هذه التجمعات الميكروبية متنوعة تنوعا كبيرا وهذا يعتمد  

وهناك  على الخصائص الفسيولوجية والبيوكيماوية لهذه الميكروبات والعوامل البيئية. 

 العديد من اشكال العالقات بين الميكروباتيمكن تقسيمها الى ما يلى:  

1- Metabiosis  

هوذا النو  من العالقوات بين الميكروبوات يحودث بكفر  فى الطبيعوة  نيوو تج نوات   

التمفيول الذوذائى لميكروي يحتوع على الكفير من الطواقوة المتبقيوة ويمكن اج يسووووتهلو   

( تحدث   Metabiosisة للمواد الذذائية. هذه العالقة )بميكروي اخر نيفيعتبر مصوود

غالبا عندما تسووتخدم ماد  معقد  بواةووطة ميكروبات متنوعة . البروتينات على ةووبيل  

 Ammonifyingالمفال تسوووتخدم على نحو متوالى بواةوووطة ميكروبات الن ووودة  

bacteria   والتووت تNitrifying bacteria   و عكس التووت تDenitrifying 

bacteria   . 

2- Symbiosis 

العالقة التكافلية بين الميكروبات توصووب بتنها ايجاد وروم مناةووبة لنمو نوعين تو 

تكفر من الميكروبوات. كمفوال لهوذه العالقوة نمو ميكروي هوائى وئهوائى. فعنود نمو  

الميكروي الهوائى يسووووتهلوو  ائكسوووووجين وبووذلوو  تتوافر ال روم الالهوائيووة  

 هوائية.  لنموالميكروبات الال

يمكنهموا النمو   Yeastوالخمير   Lactobacillusمفوال اخر لهوذه العالقوة ميكروبوات 

معوا فى الببوادع فبكتيريوا نمل الالكتيو  تحتواي الفيتوامينوات فى نموهوا نيوو تحصوووول  

عليهوا من نوات  تمفيول الخمير  بينموا تجود الخمير  ال روفوالمنواةووووبوة للنمو من نيوو  

 .  Lactobacillusجة عن ميكروي توافر الوةط الحامضى النات 

3- Antagonism  



وهذهالعالقة يطلق عليها التضووواد. نيو تج الميكروبات فى الطبيعة يمكن اج يضووواد 

انودهموا ائخر ويفبط او يوقب نمو ائنوا  ائخرع. وهوذه العالقوة تحودث بين البكتيريوا  

 وائكتينوميستات والفطريات والميكروبات ائخرع.

4- Parasitism  

التطفلبتنه نو  من العالقات التى ينمو فيها ميكروي مسووتهلكا المواد الموجود   يعرم 

فى خاليوا ميكروي اخر. اننواه هوذه العالقوة البكتيريوا المتطفلوة تكوج ليس لهوا المقودة  

على تخليق العديد من المواد والتى تحصووول عليها من العائل. وئ يسوووتفيد العائل من  

 فيليات خاةجية اما الركتسيا والفاجات وفيليات داخلية.  هذه العالقة وتعد البكتيريا و

 

 Antibioticsالمضادات الحيوية 

  ,الطبيعة في واةووعة بصوووة  الحيوية للمضووادات المنتجة المجهرية اإلنياه تنت وور

 التربووة وتعتبر والحيوانووات النبوواتووات وبقووايووا والموواه التربووة في وجوودت نيووو

لذرض   التربة الي البانفين من الكفير اتجه ل لذ منها؛ الكفير لعبل المصودةالرئيسوي

 .الجديد   الحيوية للمضادات منتجة المجهرية األنياه من ةالئت على الحصول

 العالم  قبل من مر  تول اةوووتعمل  Antibiotics  الحيوية المضوووادات مصوووطل 

Waksman تيضوية تنتجها مواد بتنها الحيوية المضوادات عّرم والذي 1942  ةونة 

 على الكوائنوات تؤنر وّئا  تخرع مجهريوة تنيواه نمو  بتفبيط تقوم المجهريوة اهاإلنيو 

  .لها المنتجة الحية

من   فوتكفر ,الحيويوة المضووووادات تنتواي في مميبا   دوةا   المجهريوة الكوائنوات وتلعو 

 ,الميكروبات تكونها المضادات من % 85 نوالي

 من األكتينوميستات ينت  النسبة هذه من % 60 

 البكتيريا نم % 10 ,

 الفطريات من % 10 ,

 الراقية. والنباتات ولياتواَئ  كالطحال  تخرع كائنات الباقية من النسبة وتنت  



 وهنال  كالبكتيريا النوا  بدائيات على تؤنر الحيوية المضووووادات من تنوا  هنال  

 .الفطريات مفل النوا  نقيقيات من كائنات على تؤنر تنوا 

 وية فى الطبيعة:انتاج المضادات الحي

تنت  المضووووادات الحيويوة بواةووووطوة العوديود من الكوائنوات الودقيقوة تحو   روم بيئيوة  

مختلفوة. نيوو توجود الميكروبوات المنتجوة للمضووووادات الحيويوة ووووومن الميكروبوات  

البحريووة الموجود  فى ميوواه البحوواة والمحيطووات وائنهوواة والبحيرات. كمووا توجوود  

حيويوة ووووومن الميكروبوات المحللوة لبقوايوا النبواتوات  الميكروبوات المنتجوة للمضووووادات ال

 والحيوانات إئ تج مع م الميكروبات المنتجة للمضادات الحيوية توجد فى التربة.  

هناك ةووؤال يطرا ائج هل هذه الميكروبات المنتجة للمضووادات الحيوية تقوم بانتاي  

 ت األخرع ؟   هذه المضادات فى البيئة الطبيعية  وما تتنير ذل  على الميكروبا

فقود وجود تج بكتيريوا القولوج والبكتيريوا المسووووببوة للتيفود تقتول عنود ووووووعهوا فى مواه  

ينخفل الى النصووب تو   Staphylococcusالبحر بعد تيام قليلة كما تج عدد بكتيريا 

ايوام . تموا إذا تم غلى مواه البحر   10الفلوو عنود ووووووعهوا فى عينوة من مواه البحر لمود  

 يا يبداد عددها.فإج هذه البكتير

كما تج العديد من البكتيريا الممرووة لننسواج والحيواج تقتل بسورعة عند وووعها فى 

التربة تما إذا تم تعقيم التربة فإج هذه البكتيريا يمكنها تج تعيش لمد  توول. على ةوبيل  

تيام ولكن   10-3المفال فإج الميكروي المسوب  للسول يقتل فى التربة غير المعقمة بعد 

 يوما    60-32د ووعه فى تربة معقمة يبقى الميكروي نى لمد  عن 

من هذه التجاةي يتضو  تج العديد من الميكروبات الموجود   فى بيئاتها الطبيعية تنت   

 مضادات نيوية تمنع نمو العديد من الميكروبات ائخرع.  

ة كمسوتحضور وبى ذو تهمية كبير  بواةوطة الكسوند 1928بعد اكت وام البنسولين ةونة 

فلمن   اةووتخدم  كلمة مضوواد نيوع على نطاس واةووع.  وقد اةووتخدم  كلمة مضوواد 

. وعلى الرغم من ائعتراوووات 1942ةوونه  Waksmanنيوع ألول مر  بواةووطة 



على اةوتخدام هذه الكلمة )مضواد نيوع( لتسومية هذه المسوتحضورات نيو تنها تعنى  

 ود الحيا  فإنه لم يووع تع كلمات بديلة لها.  

على هذه المسوتحضورات وووع     Antibioticاولق مصوطل  مضواد نيوع منذ تج 

 عد  تعريفات لهذه المواد وةنناقش بعضها فيما يلى:

"مواد كيماوية تتكون  المضووواات الحيوية بتنها  Waksmanعرم  1944فى ةووونة 

بواسططططططة الكطالدطات الطهقياطة ول طا الاطهنم  أى وقل نمو تو قتطو البكتيريطا والكطالدطات  

 خرى."الهقياة األ

"مواد تتكوج بواةوووطة  المضوووادات الحيوية بتنها  Dekkerعرم  1975وفى ةووونة 

الكائنات الدقيقة ولتركيباتها المنخفضوووة القدة  على وقب نمو تو قتل الكائنات الدقيقة 

   األخرع."

يمكننا مالن ة تنه  Waksmanوعند تحليل تعريب المضوادات الحيوية الذع وووعه 

لحيويوة ونوات  التمفيول ائخرع للكوائنوات الودقيقوة والتى لهوا لم يفرس بين المضووووادات ا

تيضوا خصوائص المضواد الحيوع والتى ئ يمكن تعتباةها مضوادات نيوية. مفال على 

و نمل   .Lactobacillus sppذلو  نمل الال كتيو  الوذع تنتجوه تنوا  بكتيريوا 

اةها مضووادات ئ يمكن اعتب    Aspergillus nigerالسووتري  المنت  تنناه نمو فطر 

 نيوية على الرغم من تنها لها القدة  على وقب نمو الكائنات الدقيقة ائخرع.

كما تج التعريب السوابق للمضوادات الحيوية تشواة الى المواد المنتجة بواةوطة الكائنات 

الدقيقة فقط فى نين تج المضووادات الحيوية تنت  تيضووا من النباتات الراقية مفل الفوم  

وكذل  بذوة نبات الفجل التى يسوتخلص   Allicinمضواد نيوع يسومى الذع ينت  منه 

. كما تج هناك مضوووادات نيوية تسوووتخلص من  Rhaphaninمنها المضووواد الحيوع 

الوذع يسووووتخلص من نو  معين من    Ecomolinالحيوانوات مفول المضوووواد الحيوع 

 ائةماك.  

ئى خاصوووة او مما ةوووبق نسوووتنت  تج المضوووادات الحيوية عباة  عن نوات  تمفيل غذا

م وتقاتها والتى لها ن واو فسويولوجى عالى وود مجموعات معينة من الميكروبات مفل  

 البكتيريا والفطريات والطحال  والبروتو وا.



 وتتميب المضادات الحيوية بخاصيتين: 

ئ ت ووبه ائنماض العضوووية توالكحوئت توالمركبات الم ووابهة . كما تنها ذات  توال:

ئنات الحسواةوة لها نتى فى التركيبات المنخفضوة. فعلى ةوبيل  ن واو نيوع مضواد للكا

 جم/مل له تتنير قاتل للبكتيريا الحساةة له. 5-10المفال فإج البنسلبن عند تركيب 

للمضوووووادات الحيويوة توتنير انتخوابى نيوو تؤنر على ميكروبوات معينوة دوج   ثطانيطا:

لجرام وليس له تتنير على له تتنير قاتل للبكتيريا الموجبة  Gائخرع  فمفال بنسوووولين 

السووووالبوة لجرام تو الفطريوات تو الكوائنوات ائخرع كموا تنوه ليس لوه توتنير ةووووام على 

األنسواج تو الحيواج  على العكس من السوموم التى التى لها تإنير ةوام عام مفل الفينول  

 والسموم األخرع التى لها تتنير ةام على الكائنات كافة.

ة للمضووادات الحيوية قد تتراكم المضووادات الحيوية فى البيئة  تنناه نمو الكائنات المنتج 

تو تكوج فى صوووووة  مواد متطواير  تو تتراكم داخول الخليوة نيوو تتحرة منهوا عنود  

 ائةتخالص بتكسير الخاليا.

تع نوات    Metabolitesهنواك بعل العلمواه الوذين يعتبروج المضوووووادات الحيويوة 

تعنى تنهوا مواد وبيعيوة منتجوة   Metabolitesوةووووطيوة للتمفيول الذوذائى. و كلموة 

كمنتجوات وةووووطيوة تننواه التمفيول الذوذائى للخاليوا الحيوة مفول ائنمواض ائمينيوة  

وائنمواض الودهنيوة والبيوةينوات والبريمودينوات التى تودخول فى تخليق البروتينوات  

وائنمواض النوويوة والمركبوات ائخرع الهواموة للكوائنوات الحيوة. وبموا تج المضووووادات 

ويووة هى نوات  نهووائيووة للتمفيوول الحيوع لووذلوو  ئيمكن ائشووووواة  اليهووا بووانهووا  الحي 

Metabolites  نيو تج المضووادات الحيوية ليسوو  منتجات وةووطية . بعل العلماه

نيو يسوتخدم مصوطل    Fermentationيصوب تكوج المضوادات الحيوية بتنه تخمر 

Fermentation of Penicillin      تو   نلالشاة  الى إنتاي البنسليFermentation 

of streptomycin    .ئنتاي ائةتربتوميسين 

 -:مااومة البكتيريا لأمضاد الحيوي •



تعتمود مقواوموة مبةعوة بكتيريوة موا او تي كوائن دقيق عخر للفعول الضووووواة  •

للمضووووادات الحيويوة على تكوين وفرات مقواوموة لهوا تو الى نودوث ائنتخواي  

 الحيوية  الطبيعي لساللة  مقاومة لهذه المضادات 

هناك ورس اةواةوية يمكن للبكتيريا اج تقاوم بها الفعل السوام للمضادات الحيوية   •

  -:وهى

انتاي البكتيريا لننبيمات التي توقب ن وووواو المضوووواد الحيوي مفل انبيمات    •

عن وريق   التي توقب ن وووواو البنسوووويلينات β-lactamases باتي مالَكت  بيتا

 .تام بالمضاد الحيويتحطيمها تو تكسيرها لحلقة بيتا لَك

وهذا يؤدع الي عدم وصووووول التركيب الفعال من الماد   ,تذير نفاذية البكتيريا  •

السووامه داخل الخلية البكتيرية ومفال ذل  هو وجود تركيب من التتراةوويكلينات  

 اقل داخل البكتيريات المقاومة

  

  -:الصفات الواجب توافرها في المضادات الحيوية •

وايضووا  ( ية مجموعة من المواد العالجية تسووتعمل داخلياإج المضووادات الحيو  •

لوذلو  يجو  تج يتوفر فيهوا كول    , Chemotherapeutic agents)خواةجيوا

 :مقومات المواد العالجية من الصفات التي يج  تو يستحسن توفرها بالمضاد

نوا  الطفيليوة؛ تي لهوا مجوال  المقودة  على القضووووواه على عودد كبير من اَئ   •

 .اةعميكروبي و 

بجسوم العائل مفل الحسواةوية  Side effects -تج ّئا تحدث تتنيرات جانبية     •

 .تو التتنير على األعصاي تو تهي  الكلية تو القنا  الهضمية

يج  تج ئَ تقضوي على الميكرو فلوةا الطبيعية للعائل بمعنى عخر تج َئ تؤنر    •

من الكائنات الحية الدقيقة  تتنير ا  مبيد ا  شوووامل على محتويات القنا  الهضووومية

النافعة؛ مما يتسوووب  في إفسووواد التوا ج الطبيعي لهذه الميكرو فلوةا فيسوووم  

لكفير من الكوائنوات الذير مرووووويوة تو المرووووويوة جبئي والتي كوانو  الفلوةا 

الجودير بوالوذكر تنوه كلموا كواج  .الطبيعيوة بجسووووم العوائول تعمول على عودم توتقلمهوا



روبي واةووع كلما كان  له القدة  على القضوواه المضوواد الحيوي ذا مجال ميك

على الميكرو فلوةا الجسوومية التي تعمل على تجهيب الفيتامينات اللبمة للجسووم 

و ي ووترو عند اةووتعمال مفل هذا المضوواد الحيوي إعطاه العائل كميات كافيه  

من الفيتوامينوات وخواصوووووة التوابعوة لمجموعوة فيتوامين ي والتي تقوم بتخليقهوا  

 .طبيعية بالقنا  الهضمية الفلوةا ال

 

  زل الميكروبات المدتجة لأمضادات الحيوية: •

يمكن عبل الميكروبات المنتجة للمضوووادات الحيوية من مصوووادة متعدد  مفل التربة  

والنبواتوات المتحللوة وبقوايوا الحيوانوات وميواه البحيرات وائنهواة والهواه  وغيرهوا. وتعود  

المنتجوة للمضووووادات الحيويوة والمصوووودة   التربوة تغنى هوذه المصووووادة بوالميكروبوات

 الرئيسى لعبل مع م هذه الميكروبات.

 ولعبل الميكروبات المنتجة للمضادات الحيوية هناك عد  إعتباةات يج  تج تراعى:

إذا كاج الهدم هو عبل ميكروي منت  لمضاد نيوع معين ومعروم فيتم العمل على 

يل المفال عند الرغبة فى عبل  عبل نو  محدد من الميكروبات دوج غيره. على ةووووب 

 Streptomycesالميكروي المنت  لالةووووتربتوميسووووين فيجوو  العموول على عبل 

griseus    فقط دوج غيره. تع تنه لعبل ميكروي منت  لمضواد نيوع معين فإنه ليس

 من الضروةع عبل كل الميكروبات المتانة ودةاةة خصائصها المضاد  .

يكروي ينت  مضووووواد نيوع جوديود فعوال وووووود تموا إذا كواج الهودم هو البحوو عن م

ميكروي معين فيجو  تج يتم إختبواة كول الميكروبوات التى يمكن عبلهوا ودةاةوووووة 

 خصائصها المضاد  للميكروي المراد إيجاد مضاد نيوع له. 

ولعبل الميكروبات المنتجة للمضووادات الحيوية يج  معرفة ال روم المناةووبة لنمو  

تنمو    Streptomycetesمفال بعل الفطريات و الووو  هذه الميكروبات.  على ةبيل ال

ودةجوة نراة  من   pH 7جيودا  فى بيئوة تجواة البطواوس و وبيئوة تجواة الببتوج . وعنود 

 °م .30-37



°م . كموا تج الو  60-55الميكروبوات المحبوة للحراة  العواليوة تنمو جيودا  عنود دةجوة 

Streptomycetes  المحبوة للحمووووووة العواليوةAcidophilic  تنمو جيودا  فى المواد

. كموا تم عبل تنوا  من الو  pH 3.5 – 6.5ذات الحموووووووة العواليوة ذات دةجوة 

Streptomycetes .تنمو جيدا  فى  روم القلوية العالية 

محبة للملونة العالية نيو تنمو جيدا    Streptomycetesوهناك تيضا  تنوا  من الوووو 

كلوةيوود   %10تحتوع على ائقوول على  فى البيئووة الذنيووة بووائمالا المعوودنيووة والتى

 صوديوم.

وهذه البيئة ليس  مناةبة للعديد  pH 4.5- 5الفطريات تنمو جيدت فى البيئة الحامضية 

 . Streptomycetesمن البكتيريا و الو 

 طرق  زل الميكروبات المدتجة لأمضادات الحيوية: •

 تلقي  توباس األجاة بمعلق اللتربة: -1

هوج مع قليول من المواه وتنقول الى دوةس محتوع على مواه  تطحن عينوة من التربوة فى

 معقم . يري الدوةس لمد  خمسة دقائق ويتم عمل تخفيفات للمعلق.  

تلق  بيئة ائجاة المذذع المنصوهر والمبرد بالميكروي المراد ايجاد مضواد نيوع له . 

على تصووو  البيئة الملقحة فى توباس بترع . عند تصووول  البيئة فى ائوباس يوووووع 

نقطة/وبق( . عند ت ري النقط فى ائوباس   20-10ةط  البيئة نقط من معلق التربة )

يوم نم تفحص ائوباس . ينمو فى مكاج النقط  2-1°م لمد   35-26تحضن على دةجة 

مسووووتعمرات بكتيريوة بعل هوذه المسووووتعمرات يتكوج نولهوا منطقوة ةائقوة خواليوة من  

ا منطقة ةائقة الى توباس تخرع محتوية على النمو. تنقل هذه المسووتعمرات التى نوله

 بيئة لتنقيتها بالتخطيط . تحفظ مباة  نقية لهذه الميكروبات.  

 الطرد المركزى لمعأق التربة   -2

من التربوة يتم عمول معلق لعينوة من التربوة فى المواه  Streptomycetesلعبل الووووووووو  

قيقوة  فيترةوووو   لفوة/د 3000المعقم . يعرض المعلق للطرد المركبع على ةوووورعوة 

و  نوبويوبووات الوتوربووة وجورانويوم الوفوطوريووات وخواليووا الوبوكوتويوريووا بويونومووا توبوقوى جورانويوم الو

Streptomycetes .معلقة فى السائل الرائق 



يسوتخدم السوائل الرائق فى تلقي  توباس بترع المحتوية على بيئة مناةوبة. بهذه الطريقة  

 .Streptomycetesمنها ينتمى الى الو  %92تنمو مستعمرات يكوج تقريبا 

 تجميه التربة   -3

عواد  توجود الميكروبوات مودمصووووة على نبيبوات التربوة . ولفصوووول هوذه الميكروبوات  

°م  لمد  ةواعة نم توووع بعد ذل  8–المدمصوة توووع عينة التربة فى دةجة نراة   

على دةجوة نراة  الذرفوة نتى ترتفع نراةتهوا الى دةجوة الجو المحيط بهوا يكرة هوذا 

دقيقة فى جها  الري  10توووووع عينة التربة فى ماه معقم وتري لمد  العمل مرتين . 

 نم يتم عمل تخفيفات للمعلق.

تسووووتخودم التخفيفوات فى تلقي  توبواس ائجواة فتنمو مسووووتعمرات ميكروبيوة ومن بينهوا  

الى  1,2التى يبداد عددها بهذه الطريقة بمقداة  Streptomycetesمستعمرات الووووو 

 م اةتخدام التجميد.مر  عما فى نالة عد 3,6

 اةتخدام  البيئة المحتوية على المضاد الحيوع : -4

 تذا كاج الهدم هو عبل ميكروي منت  لمضاد نيوع معين تستخدم هذه الطريقة.  

يضووام الى البيئة المضوواد الحيوع وتصوو  فى اوباس . تلق  ائوباس بمعلق التربة.  

ت المنتحة له على النمو بينما  يعمل المضواد الحيوع المضوام على مسواعد  الميكروبا

 يمنع نمو الميكروبات ائخرع.

 

 وحهم الدشاط الحيوى لأمضادات الحيوية: •

مول من  1يمكن التعبير عن ن وووواو وفعول المضوووواد الحيوع بوالونودات الموجود  فى 

مجم من مسوتحضور )وند /مجم(.  وتعرم وند  الن واو 1محلول )وند /مل( تو فى 

من المضواد الحيوع التى لها القدة  على وقب تو خفل   اقل كميةلمضواد نيوع بتنها 

نمو خاليا ةوووواللة معينة من الميكروي المختبر والموجود  فى وند  الحجوم من بيئة  

 غذائية.  

على ةووبيل المفال وند  ن وواو البنسوولين تعرم بتنها تقل كمية من المسووتحضوور والتى  

مل   1النامية فى  209ةقم   Staphylococcus aureusيمكنها وقب نمو  ةووواللة  



من بيئوة المرس المذوذع. وونود  الن ووووواو لالةووووتربتوميسووووين هى تقول كميوة من  

مل من المرس  1النامية فى  E. coliالسوووتربتوميسوووين التى لها القدة  على وقب نمو 

 المذذع.  

بعد عبل العديد من المضوادات الحيوية فى صووة  نقية تصوب  من الممكن التعبير عن 

مجم من ائةووتربتوميسووين  1حسوووبة بالو ج . فمن المعروم تج ن وواوها بوندات م

وند  ن وواو نيوع. وبناه على ذل  فإج وند  ائةووتربتوميسووين   1000النقى يكافئ 

 ميكروجرام من الستربتوميسين النقى.   1تكافئ 

 :Productive capacity of microorganismالسعة اإلنتاجية لأميكروب   •

مضواد نيوع فمن الضوروةع تقدير ةوعته ائنتاجية لهذا عند اةوتخدام ميكروي ئنتاي 

المضوووواد ودةاةووووة العوامل التى من شووووتنها  ياد  قدةته على التخليق الحيوع لهذا 

المضاد. فمن المالنظ تج التذيير فى واند تو تكفر من العوامل البيئية يؤنر معنويا  فى 

. كما قد تبداد كمية الخاليا تخليق المضوواد الحيوع وقد ئيتتنر نمو الكائن الحى المنت 

(  يواد  معنويوة نتيجوة التذير فى ال روم البيئيوة بينموا ئ   Biomassللكوائن الحى )

يبداد محصوووول  المضووواد الحيوع النات . وهناك نائت تخرع فيها يصوووان   ياد  

الكتلة الحية للميكروي المنت   ياد  فى محصوووول المضووواد الحيوع النات . ولهذا فإج 

لعوامول المؤنر  فى تخليق المضوووواد الحيوع فى مبةعوة وووووروةيوا  لمعرقوة  تقودير ا

ال روم المناةووبة التى يج  توافرها فى مبةعة الميكروي المنت  للوصووول ألعلى  

 محصول من المضاد الحيوع.

للميكروي بوتنهوا كميوة     Productive capacityويمكن تعريب السووووعوة ائنتواجيوة  

مجم و ج جام   1تو بالميكروجرام المنتجة بواةووطة المضوواد الحيوع مقدة  بالوند  

من خاليا الكائن المنت  فى  من قدةه ةواعة واند . ويعبر عن السوعة النتاجية بالوند   

 تو ميكروجرام/مجم/ةاعة.  

 نتاجية لميكروب بالمعادلة التالية:ويمكن حساب السعة اال

                                         At2 – At1                         = g/mg/h 

                                        Mt1+Mt2   (t2  - t1) 

                                              2 



 حيث تن:

     t1A  وt2A  كميطة المضطططططاد الحيوى المدتجطة فى الزمنt1  وt2  وحطهمممطو تو(

 ميكروجرامممو(  

     t1M   وt2M ميطة الكتأطة الحيطة هى كBiomass   مجم (  الدطاتجطة من نمو (

  t2و  t1الميكروب فى الزمن 

t1  وt2   .هو وقت تخذ العيدات 

فى الجدول التالى نتائ  توووو  تراكم الكتلة الحية والمضوواد الحيوع اةووتربتوميسووين  

 نامية على بيئة صناعية.  Streptomyces rimosusفى مبةعة 

Streptomyces cultivation time , h  
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السووووابقوة فوإج انتواجيوة المضوووواد الحيوع بواةووووطوة ميسووووليوم    وبواةووووتخودام المعوادلوة 

Streptomyces :تم تقديرها كما يلى 

 

Cultivation time,h   0-16     16-20    20-24     24-28     28-32     32-36    36-48    48-72    72-96    96-120 

 

Productivity               0           0.3        1.3         5.6          6.3          6.2        6.3       4.2        1.25         1.1 

g/mg/h              

 

بمقاةنة القيم السوابقة يمكن معرفة الوق  المناةو  الذع يمكن فيه الحصوول على تعلى 

 محصول من ائةتربتوميسين .

 


