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VIIالعوامل التي تؤثر على عملية التحلل وعلى الفطريات الُمحللة:

شكل عام ال شك أن العوامل البيئية تلعب دوراً أساسياً في عملية التحلل ب
.وعلى درجة التحلل ونوعيته بشكل خاص

لتي التأثير األول والمشترك لكل العوامل ناتج عن عملية التفضيل ا
فالمعروف أن كل كائن أو كل ,تمارسها العوامل البيئة على الكائنات المحللة

ة مثالية مجموعة كائنات تابعة لعائلة أو لقسم أو لجنس معين لها عوامل بيئي
لنموها ونشاطها وكذلك لها درجات تحمل خاصة بها لهذا العامل أو ذاك 

دورها وبالتالي فهي تختلف عن المجموعات األخرى من الكائنات التي لها ب
أتي أوالً عواملها الخاصة وبالتالي يمكننا القول أن تأثير العوامل المختلفة ي

س بين وقبل كل شيء من عملية التفضيل لكائن عن كائن أو الحد من التناف
:وهذه العوامل هي:  الكائنات عن طريق تفضيل مجموعة عن أخرى



Humidityالرطوبة  -1

لنشاط البيولوجي يعتبر أهم العوامل البيئية بالنسبة للتحلل والكائنات المحللة وخاصة أنه يحدد وينظم ا
:للكائنات المحللة وذلك

a-رعة تؤثر الرطوبة بطريقة مباشرة حيث أنها عامل أساسي في نمو وتطور الكائنات الحية وخاصة س
انتشارها وكذلك نشاطهم البيولوجي الداخلي  

b-  تؤثر بطريقة غير مباشرة حيث تلعب دوراً في تغير نسبةO2 وCo2في الجو.

c-يات و كما قلنا في المقدمة فالرطوبة هنا تؤثر على عملية التنافس بين الكائنات فمثالً الفطر
Actinomycetesاض ال يحتاجون لدرجة رطوبة كبيرة مقارنة مع البكتيريا  ولذلك فإن انخف

.على البكتيرياActinomycetesنسبة الرطوبة يعمل على تفضيل الفطريات و 

ات من الرطوبة هذا باإلضافة إلى أن الفطريات الُمحللة للجزئيات العضوية األقل تعقيداً تحتاج لكمي
.أقل من تلك التي تحلل الجزئيات العضوية المعقدة التركيب

لى تكاثر أضف على ذلك أن تشبع الوسط المعيشي للكائنات بالرطوبة هو أحد العوامل الذي يساعد ع
.Anaerobicالكائنات الغير هوائية  

جموعة ولقد لوحظ أن درجة الرطوبة المثلى لغالبية الفطريات تختلف بشكل كبير من فطر أو م
وهي درجة نادرة جداً % 16ولكن أقل درجة لوحظت هي % 80-% 40ألخرى فهي تتراوح بين 

الكائنات ال يكون فعاالً إال في نسبة رطوبة تقارب  Metabolismحيث أنه من المعروف أن  
25.%



Tدرجة الحرارة  -2

ذه الكائنات تؤثر درجة الحرارة بشكل مباشر على الكائنات المحللة وخاصة على عملية الهضم والتنفس وقدرة ه
الكائنات بظاهرة وكذلك فإنها تؤثر على عملية التنافس بين.  بالتالي على تصنيع األنزيمات الخاصة بالتحلل

.األفضلية

لفطريات ولكن من الصعب تحديد درجة حرارة ُمثلى لتكاثر ونمو الفطريات بشكل عام ولكن يمكن القول أن ا
قد تكون األنسب لمعظم الكائنات 26cوإن درجة الحرارة %(. 45-0)تنمو بين درجات حرارة تتراوح من 

.الدقيقة

Soil and its Contentsالتربة ومحتوياتها  -3

:تؤثر التربة على عملية التحلل بالطرق التالية

.توفر التربة للكائنات الطاقة التي تأتي من عملية أكسدة المركبات الكربونية في التربة-

-نزيمات تعتبر التربة وسط مالئم لتصنيع المركبات الالزمة للكائنات المحللة كالبروتينات واأل-
.الخ.السكريات

.إلخ... ة تحتوي وتمد التربة الكائنات بمحتوياتها من الغذاء والفيتامينات والمواد والعناصر المعدني-

مرتبط بشكل pHيعتبر عامل أساسي لتحديد نوعية الكائنات المحللة حيث أن pHحموضية  التربة -
.مباشر مع التركيب الكيميائي والمعدني إذاً الغذائي للتربة

وبالنسبة للفطريات أو 6-3األنسب لنمو وتكاثر معظم الفطريات المحللة يتراوح بين pHعادة الـ 
.المنخفض اليؤثر عليها سلبياً مقارنة مع الفطريات األخرىpHلفطريات التحلل البني فإن 



4-Co2 - O2

شكل مباشر بالرطوبة تأثير هذين العاملين مبنى على عملية التفضيل والتنافس بين الكائنات ويرتبط ب
ل عام وقدرة الكائنات المحللة على تحمل هذه الدرجة أو تلك ولقد لوحظ أن الفطريات المحللة بشك

في الوسط المحيط ومن ناحية أخرى فإن O2عندما ترتفع نسبة %10-5يزداد تكاثرها بنسبة
ريق يحد ويعمل على وقف النشاط البيولوجي والتكاثر للكائنات المحللة عن طCo2ارتفاع نسبة 

.إيقاف  نشاطهم  االيضي

:Lightالضوء  -5

داد إلى الضعف لوحظ أن الضوء يؤثر بشكل مباشر على عملية التحلل ولقد أُثبت أن نسبة التحلل تز
دة عن تقريباً عندما يكون الجزء المحلل قريب من مصدر ضوئي وذلك مقارنة مع أجزاء أخرى بعي

فاع درجة الضوء وفي نفس الظروف األخرى ولم يتم تفسير ذلك بشكل دقيق ولكن يعتقد أن ارت
ف هذا باإلضافة إلى اختال.  الحرارة نتيجة المصدر الضوئي كان لها أثراً واضح على التحلل

.االحتياج للضوء بين كامن وآخر

عوامل اخرى-6

لية باإلضافة لكل هذه العوامل فإن هناك عوامل أخرى تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على عم
:التحلل وعلى عدد الكائنات المحللة ونشاطها االيضي ومن هذه العوامل نجد

Osmotic Concentration. التركيز األزموزي

Radio activityاإلشعاعات النووية   

Gravityالجاذبية األرضية   

ة لهم تأثير مباشر باإلضافة للعوامل الطبيعية التي ذكرت فإن طبيعة النسيج الخشبي وخصائصه البيولوجي
.على الكائنات المحللة وقدرتها على التحلل



VIIIأهمية التحلل وأهمية الكائنات الُمحللة:

كمادة في البداية لم يكن الستعمال األخشاب أي أهمية وبالعكس فلقد استعملت نشارة الخشب
.كابحة لنمو الحشائش الضارة في ممرات الحدائق

ملية إعادة ولكن بعد البحوثات تمكن العلماء من أن يالحظوا أن التحلل يلعب دوراً هاماً جداً في ع
العام وخصوصاً النظام  Ecosystemدورة المواد الغذائية وبالتالي في عملية توازن اللنظام البيئي العام 

:البيئي الغابي

Equililsrium of Forestory Ecosystem 

:Ecosystemتعريف  ال 

=  System=مجموع الكائنات الحية Oikos= Eco=  سكن =تأتي هذه الكلمة من األصل الالتيني 
Sustêmaومعناها هو مجموع الكائنات الحية والوسط المحيط بهم بكل مكوناته الالحيوية.

:وأهمية األخشاب المحللة وبالتالي الفطريات الُمحللة هي

:أهمية غذائية( 1)

زوت فعملية التحلل تعيد للتربة المواد الغذائية المعدينة والعضوية وخاصة الكربون واآل
ومن Humusوالتي يعاد امتصاصهم من جديد وذلك بعد أن تتحول هذه المواد الخشبية إلى  (  النيتروجين)

م التي تعتبر مادة عضوية والتي تبقى مدة طويلة وتتراكHumusثم إلى مواد معدنية وبالتالي فإن مادة 
ها الفطر المحلل وتخلط بالتربة تمثل مخزوناً غذائياً ذو أهمية عظمى بالنسبة لجميع الكائنات الحية بما في

.نفسة ولكن على االخص للنباتات وخاصة األشجار الغابية



Water Retentionعملية االحتفاظ بالماء ( 2)

جوفية أحد أهم فوائد التحلل هو امتصاص الماء وكبحه واالحتفاظ به لمدة طويلة ضد التبخر وضد هبوطه لآلبار ال
(.وبالتالي االستفادة منه بواسطة األشجار مدة طويلة وهذا ما يلزم للتربة الرملية في مناطقنا

حلل فالخشب المحلل له القدرة على االحتفاظ بالماء وتجميعه وله قدرة ضعيفة على فقدانه ولقد لوحظ أن الت
في حين أن هذا ( White Rot)له القدرة على االحتفاظ بالماء لمدة أكبر من التحلل األبيض ( (Brown Rotالبني

ر من التحلل له قدرة أكبر بكثير على امتصاص كميات كبيرة من الماء وبشكل أسرع أو أكث(  التحلل األبيض)األخير 
.البني

بر وهذا ما ومن هذا المنطلق يمكننا فهم أهمية األخشاب الُمحللة وفي تخفيف حدة الجفاف واالحتفاظ بالماء فترات أك
كمية من يؤثر مباشرة على عملية إعادة األشجار والتوازن الغابي الطبيعي خاصة إن بذور النباتات تحتاج دائما إلى

.ومن ثم اإلنباتDormancyالماء للنمو واإلنبات وخصوصاً حتى تبدأ في عملية الخروج من السبات  

:Nitirogenous fixation(  النيتروجين)تثبت اآلزوت ( 3)

مرة في مراحل التحلل 12لقد لوحظ أن نسبة النيتروجين ترتفع بمعدل 

ثبيت وفي الغابات الصنوبرية تبين أن وجود التحلل البني يعمل على ت

ولقد . باتاتوامتصاص النيتروجين بشكل كبير مما يساعد على نمو وتغذية الن

 Linearتبين أنه في مناطق تراكم األخشاب المحللة أن هناك عالقة خصبة   

Correlationبين الرطوبة ونسبة النيتروجين.

Humidity

N%



:Mycorrhizationالتكافل  ( 4)

ود نسبة مرتفعة من باإلضافة للفطريات التي تعتبر محللة ومتكافلة في نفس الوقت وبالتالي تحتاج لوج

من التربة حيث المواد العضوية حتى تقوم بعملية التكافل فإن معظم الفطريات تتواجد في المناطق السطحية

يات المتكافلة بـ تراكم األخشاب المحللة والمواد العضوية بشكل كبير ولقد تبين وتم تصنيف توزيع الفطر

Mycorrhizationاد على سطح التربة حسب نسبة تواجدهم وتركيزهم مقارنة مع تركيز وتواجد المو

.العضوية

Decayed wood

area

Humus area

Mineral area

21% Mycorrhizal Fungi

66% Mycorrhizal Fungi

5% Mycorrhizal Fungi

+ 8% in Coal area



أهمية صناعية ( 5)

(  طبعاً المقصود الفطريات المحللة . ) Basidiocarpيمكن اشتقاق بعض الصبغات من الفطريات التي لها 
ية يمكن على سبيل المثال الصبغة البن. وهذه الصبغات تستخدم في صباغة األقمشة ومواد أخرى غيرها

والصبغة الصفراء . Phellinus  igniariusوكذلك Inonotus hispidusالحصول عليها من فطر 
 Echinodontiumوالصبغة الحمراء من فطريات مثل sulphureusLaetiporusمن فطر 

tinctroriumوغيرها من الصبغات.

تكاثر الكائنات الدقيقة( 6)

هلة االستهالك توجد كائنات دقيقة قد تكون فطريات أو بكتيريا تحتاج لوفرة من الغذاء وبوجود مواد محللة س
صوصا الكائنات حيث يتوفر بذلك إحدى عوامل معيشتها االساسية والتي ينتج عنها فوائد في شتى المجالت خ

.المتكافلة و المحللة ايضا

(األشجار الميتة)التخلص من النفايات الطبيعية ( 7)

.محللةوهذه الفائدة إنما هي إحدى طرق التوازن البيئي حيث يتم التخلص منها واالستفادة من بقاياها ال

التطفل المفيد( 8)

المتطفلة يعمل تلعب بعض الفطريات المحللة دوراً أساسياً في التوازن البيولوجي حيث أن هذه الفطريات
ملية توازن على تصفية وتحطيم األشجار الضعيفة والمسنة مما يسمح بعملية تجدد لها وبالتالي يعمل ع

.طبيعي ال بد منه



أهمية الكائنات المحللة في دورات العناصر المختلفة( 9)

A-  دورة الكربونCarbon Recycling

A common sedimentary rock consisting mostly of calcium 

carbonate, CaCO



المواد كما سبق وذكرنا فإن الفطريات خاصة الُمحللة والرمية تلعب دوراً أساسياً في إعادة
عود العضوية المعقدة إلى مواد بسيطة ومن ثم تتحول هذه المواد العضوية البسيطة إلى مواد معدنية ت

ي األداة التي لالمتصاص من جديد بواسطة النباتات وغيرها من الكائنات وبالتالي فإن الفطريات الُمحللة ه
هي التي يتم يتم من خاللها إعادة هذه المواد الغذائية للدورة الطبيعية وإن المواد الُمحللة و خصوصاً الخشبية

.إعادتها فيما بعد للدورة الطبيعية

لسكريات ومن أهم هذه المواد وأكثرها تواجداً وتأثيراً عنصر الكربون الذي يعتبر أساس تكوين ا
حليل مادة وغيرها من المركبات وتقدر نسبة الكربون التي تعاد للجو من خالل عملية التحلل خصوصاً ت

مليار طن سنوياً وهنا يجب اإلشارة إلى أن مادة الـ 85السيلولوز واللجنين بواسطة الفطريات تقدر بحوالي 
Celluloseلموجودة هي المادة العضوية األكثر انتشاراً في الطبيعة ومن ناحية أخرى أن نسبة الكربون ا

ملحوظ هذه النسبة ترتفع بشكل(  الغير ُمحلل)من تركيب الخشب السليم % 50في الخشب تقدر بحوالي 
.خالل عملية التحلل

ن إلى الدورة وبالتالي فإن معظم الكائنات وخصوصاً الفطريات تقوم بعملية إعادة عنصر الكربو
.الطبيعية وتعمل على استمرار دورته

كريات تقوم بعملية التركيب الضوئي التي تنتج السCo2فالنباتات مثالً بواسطة الضوء والماء و 
وتحويلها كما Decompositionهذه النباتات بعد موتها تتم عملية تحللها , وخاصة عنصر الكربون 

التي تتحول بدورها إلى مواد معدنية عن طريق عملية  Humusذكرنا سابقاً إلى مادة  
Mineralisationتي تزود تمتص من جديد بواسطة النباتات وخصوصاً الفطريات وبالذات المتكافلة ال

.النباتات بها عن طريق التكافل



:ولو نظرنا إلى المخطط العام لدورة الكربون لالحظنا التالي

:مكننا اإلشارة إلى أن مصدر الكربون الطبيعي هو األشكال الثالث آالتيةأوال

ن الكيتين مثل السيلولوز البروتينات الدهون اللجنيكربون معقد غير قابل للذوبان في الماء-
الخ–الهيميسيلولوز 

قابل للذوبان في الماء مثل السكريات البسيطة بجميع أنواعهاكربون بسيط-

الكربون الموجود في أجزاء الكائنات المحللة نفسهاالكربون الميكروبي-

لك األولي إن المصدر األساسي لهذه األشكال الثالثة هو المنتج األولي أي النباتات والطحالب وكذلك المسته
.وهو الحيوانات بجميع أنواعها باإلضافة للكائنات المحللة ذاتها بعد موتها

الكائنات الدقيقة أو األشكال الثالث للكربون في الطبيعة تتحول الواحدة لألخرى إما بفعل التحلل التي تقوم به
كل ثاني أكسيد أن المنتج األولي الذي يمتص الكربون على ش, بفعل البناء التي تقوم به الكائنات المختلفة

بسيطة والتي تبني السكرية و المعقدة وال, الكربون  وبعملية التمثيل الضوئي يصنع المواد العضوية المختلفة
لق ثاني اكسد باإلضافة لذلك فالنباتات والحيوانات تط. وتكون هياكل و أجسام الكائنات الحية بجميع أنواعها

.  الكربون خالل عملية تنفسها

وتتحرر العديد إن عمليات التحلل لهذه األشكال الثالث تنتج ثاني اكسد الكربون الذي ينطلق بالغالف الجوي
قدة و الغير من المواد المعدنية و العضوية البسيطة  في التربة ويمكن أن تخزن كميات كبيرة من المواد المع

.قابلة للذوبان مثل اللحنين والسيلولوز



B-  دورة النيتروجينNitrogen Recycling

تعتبر ثاني أهم دورة بعد دورة الكربون

ث ان الخلية حي, دورة النيتروجين ودورة الكربون كلتيهما مرتبطتان مع بعضهما البعض-

وتينات المكونة النباتية تحتوي على نيتروجين في تركيب مركباتها الكربونية مثل البر

.من وزن النبات% 10ـ1للخلية النباتية حيث تمثل حوالي 

الختالف تختلف نسبة تواجد النيتروجين في التربة من مكان آلخر حيث يرجع ذلك ا-

.حسب وجود المصادر المتحللة التي تمد التربة بالنيتروجين

يرة التي تحتوي البكتيريا والفطريات هم الكائنات المسئولة عن عملية تحلل الجزيئات الكب-

.على النيتروجين







:توجد أربع عمليات رئيسية تتم خالل دورة النيتروجين

 Miniralisationالمعدنة -1

:وهي أول خطوات التحول الكيميائي للمواد العضوية وتشمل المعدنة خطوتان أساسيتان

Ammonification -A(النشدرة  ) وهي تحويل المواد العضوية إلى نشادر أي أمونياNH3  وأمونيوم
NH4  هاوتتم هذه العملية على مراحل بجهد من الكائنات الفطرية والبكتيرية وتأثير أنزيمات.

:ومن هذه الكائنات

وكذلك Clostridium،Pseudomonas ،Proteus  ،Bacillusالبكتيريا وأهمها*
Achinenomycetes وكذلك الفطريات مثلPenicillimm  ،Aspergillus  ،Alternaria 

B-Nitrification

تريت قد تذوب في التربة أو تتطاير مكونة األمونيوم أو تتأكسد إلى ني Amonificationاألمونيا الناتجة من  
ونيترات 

Nitrate Reduction -2

ريت ال يتم تراكمه هذه العملية هي عملية اختزال النيترات الى نيتريت والنيتريت المتكون سام للنبات ولهذا النيت
.في التربة ويتم تحويلة فورا

Denitrification -3

نزع النيتروجين من خالل اختزال النيتريت ال غاز النيتروجين 

Nitrogen fixation -4

او التثبيت المباشر من الجو (  (Rhizobiumتثبيت غاز النيتروجين الجوي الى امونيوم إما عن طريق التكافل 
الى التربة 



General Nitrogen 

Cycle


