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 Biomass estimation                     تقدير الكتلة الحيوية

 تنتجها التي الُعضوّية للموادّ  اإلجمالّية الكمّية هي( :  (Biomassالكتلة الحيوية  

 للطاقة . كمصدر منها االستفادة يمكن والتي والنباتات، الحيوانات

في االحياء المجهرية مصطلح الكتلة الحيوية يشير الى االحياء الموجود في مزرعة 

معينة  ويستخدم هذا المصطلح كقياس في تحديد المدى الذي يحصل فيه نمو 

Growth yield  . 

ي افضل االحياء المجهرية تمتاز بكفاءتها في تحويل المواد االولية الى بروتين وه

 بطبيعة الحال من حيوانات الحقل .

 

 

 

 

 



 اختيار االحياء

 ( SCPهنالك اسس عامة الختيار االحياء المنتجة لبروتين الخلية الواحدة ) 

 . ان تكون الساللة ذات معدل نمو عالي ولها وقت جيل قصير -1

لها القابلية على استهالك المواد االولية المتوفرة سواء كانت كاربونية او  -2

 نايتروجينية او من مصادر اخرى .

 تتحمل مدى واسع من الحرارة والحموضة ) الرقم الهايدروجيني ( -3

 التتأثر بضغوط التهوية والتقليب . -4

 ذات طبيعة مالئمة للنمو من حيث المظهر الخارجي في المخمرات  -5

 غير مرضية وغير منتجة للسموم -6

 الكتلة الناتجة منها سهلة الفصل والتحضير -7

الكيمياوي للخلية مالئما من حيث كمية البروتينات والحوامص التركيب  -8

واالفضل ان يكون محتواها  قليل من االحماض  RNAالنووية والسيما ال

 . النووية

 :استعماالت الكتلة الحيوية 

مصدر للبروتين في تغذية االنسان والحيوان ولهذا يفضل ان تكون منافسة  -1

والنباتية من حيث االسعار والقيمة الغذائية لمصادر البروتيات الحيوانية 

 وامينة لإلستعمال المباشر .

 لها القابلية على استخدامها كلقاحات او ألغراض اخرى مثل : -2

 مبيدات حيوية - أ

 تستعمل في معاملة الفضالت - ب

 في التعدين - ت

 . تحضير المواد الغذائية المتخمرة مثل خميرة الخبر - ث

 



 طرق قياس الكتلة الحيوية

 Dry massلجاف الوزن ا -1

 وتستند على مجموعة من الخطوات :

  0.47 – 0.22وتتم بإستخدام مرشح ميكروبي خاص حجم فتحاته  الفصل : - أ

مايكرومتر فتنزل جميع المواد الموجودة في الوسط والتي هي اصغر من 

 هذا القطر وتتبقى الكتلة الحيوية فقط على ورقة الترشيح .

 
 

بحيث يكون   Isotonic solution: وتتم باستخدام محاليل متعادلة  الغسل - ب

الضغط االزموزي لهذه المحاليل مقارب للضغط االزموزي داخل الخاليا . 

النه قد يحدث انكماش للخاليا عند استخدام محاليل ملحية عالية  

Hypertonic   ويحدث انفجار للخاليا عند استخدام محاليل اقل منخفضة

. الغاية من عملية الغسل هو للتخلص من دقائق  Hypotonic الملوحة

 الوسط الغذائي وتجنب انخفاض الدقة في القياس لوزن الكتلة الحيوية .

ساعة ويتم وزن  24ْم لمدة   60 – 50يتم باستخدام حرارة :  التجفيف - ت

 الورقة قبل التجفيف وبعده للحصول على وزن الكتلة الحيوية .

 Wet massالوزن الرطب  -2

هذه الطريقة مشابهة للطريقة السابقة لكنها تستثني التجفيف حيث تبقى ورقة 

الترشيح رطبة وحاوية على الماء والماء المحيط بالخاليا والماء الداخلي 

 والماء البيني .

 

 كتلة مكونات الخلية  -3

ويقصد بكتلة المكونات بأنها كتلة تشكل نسبة ثابتة من الكتلة الحيوية مثل 

والذي يتم قياسه بواسطة سكر الديوكسي رايبوز   DNAالحامض النووي 

Deoxy ribose   الموجود فيه ، أو قياس البروتين او النايتروجين

 الموجودين داخل الخاليا وذلك بواسطة طرق كلدال وبيوريت .

 

 



 : عكارةقياس ال -4

وتعتمد على قياس االمتصاص الضوئي حيث تكون العالقة طردية بين 

االعداد الميكروبية واالمتصاص الضوئي لكنها التميز بين الخاليا الحية 

 والميتة .

 
 

 :حساب االعداد  -5

 وتشمل :

 Viable countقياس االعداد الحية  - أ

( والتي تعتمد على (Standard plate count  SPCحيث تستخدم طريقة 

أساس أن كل خلية حية تعطي مستعمرة واحدة عند نموها على وسط غذائي 

  CFU colony forming unitسائل او صلب ويتم قياسها ب 

 



  Total countية قياس االعداد الكل   - ب

 DMC  Direct microscopicوتستخدم طريقة العد المجهري المباشر 

unit   ولكن هذه الطريقة تحسب الخاليا الحية والميتة حيث يتم اخذ عدد من

المجهرية وحساب عدد االحياء الموجودة في كل حقل ثم يؤخذ معدل الحقول 

 االحياء في الحقول المقابلة .. كما في الجدول

 عدد االحياء لكل حقل عدد الحقول

64 0.3 

32 4-6 

16 7-12 

8 13-25 

 

 االحياء حسب القانون التالي : ثم يتم حساب عدد

 MF x N x 100عدد االحياء لكل مل = 

  = عدد الخاليا المحسوبة Nحيث 

MF  (Microscopic factor)  =100 نق /
2 x   دلتا المستعمرة ) معدل

 عدد المستعمرات في الطبق ( –المستعمرات في التخفيف 

 

 العوامل التي تحدد طريقة قياس الكتلة الحيوية

 وطبيعة الكائن المجهري وامكانية فصله . خصائص -1

خصائص وطبيعة الوسط الزراعي من حيث لزوجة الوسط واللون  -2

 ووجود المواد الصلبة والذائبة والخزنية مثل الكاليكوجين

مدى الدقة والحساسية المطلوبة في القياس فأكثر الطرق حساسية هي  -3

Cell count  . وأقلها حساسية هي طريقة الوزن الجاف 

 . سرعة القياس المطلوبة -4

___________________________________________ 
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