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 االحياء المجهرية واالغذية

Microbiology and Food 

 .االنسان فًوحتى  الحٌوانات على ،(والتربة والماء الهواء) مكان كل فً المجهرٌة االحٌاء تتواجد

وكذلك فً صناعة  اللحوم ومنتجات االلبان منتوجات صنع فً تستعمل التً مثل مفٌد بعضها

 او مرضٌة منها وقلٌلالغذائٌة ونواتجها االٌضٌة سامة  للمواد تلفا ٌسبب االخر وبعضها. االدوٌة

 .بالغذاء المنقولة االمراض مثل أمراض تسبب أن ٌمكن والتً مؤذٌة

 بالغذاء المنقولة االمراض وتسبب الغذاء تلوث ان ٌمكن والتً المجهرٌة االحٌاء من انواع هناك

 أن ٌجب والتً المجهرٌة االحٌاء من االخرى المجموعة. الطفٌلٌات و الفاٌروسات و البكترٌا وهً

 ال ولكن الغذاء فساد تسبب والتً واالعفان، الخمائر تشمل والتً الفطرٌات هً بالحسبان تؤخذ

 لكً االحٌاء هذه ودراسة فهم الضروري من ولذلك نادراً، إال الغذاء طرٌق عن امراض تسبب

 إٌجابا. او سلباً  صحٌح بشكل معها التعامل من األغذٌة مجال فً العامل ٌتمكن

 البكتريا

 عرف فقد ٌراها أن دون اإلنسان معها تعامل والتً ، النواه بدائٌة الكائنات مجموعة البكترٌا تشكل

 األثر المجهر الكتشاف كان ولقد .مختلفة تخمر عملٌات فً بعضها واستعمل المرض سبب أنها

 الضوئٌه المجاهر تحت بل المجردة بالعٌن ترى ال حٌة دقٌقة أجسام وهً .علٌها التعرف فً الكبٌر

 الهولندي العالم صنعها أتم العدسات المركبة التً خالل 1666 مولر عام العالم شاهدها من وأول ،

 منمختلفة  مجامٌع بٌن من البكترٌا فصل على ،شٌفان والتور العالمان عمل وبعده. لوفنهوك 

 بعدهما ثم توالى البروتٌنً، للتحلل قابلة عضوٌة مواد على حاوٌة سوائل وسط الموجودة الخمائر

 هذه دراسة فً  1561عام  ولستر 1561 عام وكوهن 1551 عام باستور مثل كثٌرون علماء

 Industrial صناعٌة وبكترٌا  Medical Bacteriologyطبٌة  بكترٌا إلى وقسموها األحٌاء

Bacteriology ةزراعٌ وبكترٌا Agricultural Bacteriology غذائٌة  وبكترٌا

Bacteriology Food  الهوائٌة  البكترٌا" . باستور" الفرنسًالكٌمٌائً  العالم اكتشف وقد

  بعملٌة اسمه وارتبط االٌضٌه نواتجها أٌضاً  واكتشف التخمر على تجاربه خالل من والالهوائٌة

 العالم أما .الحلٌب السٌما بالسوائل توجد ان ٌمكن التً المجهرٌة الحٌة الكائنات لقتل لبسترةا
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 نقٌة مزارع عمل من وأول بالمرض البكترٌا عالقة اكتشاف فً أسهم فقد كوخ روبرت األلمانً

 .للبكترٌا

 . النواه بدائٌة مجهرٌة دقٌقة كائنات -1

 وال بالساٌتوبالزم ٌحٌطان خلوٌٌن وغشائٌن جدار من تتركب إذ : التركٌب ببساطة تتمٌز 2-

 دوائر شكل على واحد حلقٌاً  كروموسوماً  ٌحوي الذي DNA وقد الهستون بروتٌن على ٌحتوي

 مستقلة بصورة وتتكاثر جزٌئات من اكثر أو واحد على ٌحتوي DNA البالزمٌدات تسمى صغٌرة

 متعدد الجدار هذا وٌكون . التخزٌنٌة األجسام وبعض والراٌبوسومات ، الكروموسوم عن

peptidoglycan -3 ًمحاطاً  رقٌقاً  أو الببتٌدوكالٌكان لوجود جدارها صالبة تأت ، Gram 

positive stain سكرٌات من مكون خارجً بغالف كرام لصبغه موجبة البكترٌا فً الطبقات 

 Gram negative stain. كرام لصبغه سالبة البكترٌا فً وبروتٌنات دهنٌة

 غطاء تشكل بطبقة أنواعها بعض تحاط وقد – األغمدة مثل الخلوي الجدار خارج أغلفة توجد 4-

 فً البكترٌا أنواع بعض المحفظة تسمى مخاطٌة Capsule قدرة من وتزٌد الغذائٌة المواد وتخزن

 .المرض إحداث

 011 ٌتراوح المٌكوبالزما فً كما الصغر متناهً هو ما فمنها البكتٌرٌة الخلٌة حجم ٌختلف 5-

 فً كما . نانومتر 211 بٌن خلٌتها قطر - 511 إلى ٌصل قد نسبٌا كبٌر هو ما ومنها – نانومتر

 .العصوٌة القولون بكترٌا

 .البسٌط الثنائً باالنشطار تتكاثر 6-

 . وبعضها والالهوائٌة الهوائٌة الظروف تحت العضوٌة وغٌر العضوٌة المواد على تتغذى 7-

Autotroph  التغذية ذاتي 
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 يوجد الفالجين وقد مادة من تتركب وىي البكتريا أنواع من كثير في الحركة وسيمة األسواط تعد 8- 

 أحد عمى األسواطمن  مجموعة أو قطب كل في سوط أو الخمية قطبي أحد في واحد سوط عمييا

  الخمية بجسم االسواط تحيط قد أو قطب كل في سوط أوكالىما  أو الخمية قطبي

 وىي (األىداب) الشعيرات تسمى تراكيب الغرام سالبة البكتريا من أنواع خاليا سطح عمى تنتشر -9

 نوع ىناك . بالسطح االلتصاق في البكتريا تساعد : وظائفيا ومن أقصر أنيا إال لألسواط، مشابية

 . االقتران عممية أثناء الوراثية المواد نقل عمى يساعد الجنسية الشعيرات يسمى منيا

 اشكال البكتريا 

 بكتريا كروية - أ

 أكثر أو رباعية أو ثنائية تجمعات أو الرئة التياب بكتريا مثل سالسل شكل عمى أو مفردة تكون قد

 . منتظمة غير بأشكال

 بكتريا عصوية - ب

 . السمسمو قصيرة او طويمو سالسل شكل عمى أو مفردة تكون وقد

 بكتريا لولبية - ت

 . االخرى المختمفة األشكال من العديد ىناك أن كماالزىري،  مرض بكتريا مثل حجما   أكبرىا وىي

 الطبيعية المؤثرة في نمو البكترياالظروف 

 water activity الهٌدروجٌنً األس الحرارة،  pH مثل ، Physical factors الطبٌعٌة العوامل

 .وغٌرها األزموزي الرطوبً والضغط المحتوى او المائً النشاط الهواء، او األوكسجٌن الرطوبة،
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 درجة الحرارة: .1

 خالل من األٌض وذلك عملٌات فً تؤثر كما الخلٌة نمو معدل جزئٌاً  تحدٌداً  الحرارة تحدد : تأثٌرها

 تفاعالت على النمو تعتمد عملٌات أن كما بالحرارة للتأثر القابل الخلٌة بروتوبالزم فً تأثٌرها

 .بالحرارة تتاثر والتً الخلوٌة األنزٌمات بوساطة تتم كٌمٌائٌة

  Temperature range of growth للنمو الحراري المدى

 : هً حرارة درجات ثالث بكتٌرٌة ساللة لكل وأحٌاناً  نوع لكل

  Minimum temperature :الدنٌا  الحرارة درجة -أ

 حالة فً وتصبح النمو عن تتوقف وبعدها عندها النمو البكترٌا تستطٌع حرارة درجة أقل وهً

 .سكون

  Optimum temperature :المثلى الحرارة درجة -ب

-12لمدة  الحضن بعد ممكن معدل أقل فً األنزٌمً والنشاط النمو عندها ٌكون التً الحرارة درجة

  .ساعة 24

  Maximum temperature :القصوى الحرارة درجة -ج

 فإن االرتفاع زاد وإذا النمو عن تتوقف بعدها البكترٌا تنمو أن تستطٌع حرارة درجة أعلى وهً

 .تموت البكترٌا

  Cardinal Temperatures درجات الثالث هذه على وٌطلق.

  تاثٌر درجة لحرارة المنخفضة

 وذلك المثلى للنمو الحرارة درجة عن الحرارة درجة خفض عند بسرعة األٌضً النشاط ٌقل

 الخلٌة فً وتصلب الدهون الخلٌة سوائل لزوجة وزٌادة الكٌمٌائٌة التفاعالت سرعة معدل النخفاض

 عملٌات فً مثالً  ٌحدث وهذا ما نهائٌاً  النشاط ٌتوقف الصغرى الدرجة عن االنخفاض درجة وبزٌادة

 .والتجمٌد التبرٌد
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  تاثٌر درجة الحرارة المرتفعة

 الحرارة معٌن من لحد النمو وسرعة األٌضٌة العملٌات سرعة إلى الحرارة درجة ارتفاع ٌؤدي

 وذلك البروتٌنات االنخفاض فً األٌضٌة العملٌات سرعة تبدأ بعدها (المثلى الحرارة درجة)

Denaturation  دنترة عملٌة coagulation فً بسبب واألنزٌمات أو البروتٌن تجلط بسبب 

 .الخلٌة

 

 

 

  تركيز االس الهدروجيني -2
 من مالئممدى  حً كائن لكل ألن ، الحٌوٌة عملٌاتها وعلى البكترٌا فً الهٌدروجٌنً األس ٌؤثر -

 متعادل – 8. وسط فً النمو تفضل عموماً  والبكترٌا فٌه، النمو ٌستطٌع الهٌدروجٌنً األس

 .األنزٌمات لدنترة نتٌجة البكتٌرٌة الخالٌا نمو توقف والقلوٌة الحموضة شدٌدة البٌئات -
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 ٌقلل النقصان أو بالزٌادة سواء الهٌدروجٌنً األس مدى داخل فً المثلى القٌمة عن إنحراف أي -

 .النمو معدل ٌقل وبالتالً األنزٌمً النشاط من

 تلف لىا تؤدي  )والمرتفعة المنخفضة(الهٌدروجٌنً األس تركٌز من المتناقضة الدرجات -

 .ودنترتها األنزٌمات

 : إلى الهٌدروجٌنً االس فً االمثل نموها على بناء البكترٌا وتصنف 

  Acidophilic Bacteria :للحموضة المحبة البكترٌا -أ

 :امثاله المتعادل من اقل هٌدروجٌن تركٌز عند جٌداً  تنمو التً البكترٌا وهً

.Acetic Acid Bacteria , Lactic Acid Bacteria 

  عند جٌَدا تنمو التً البكترٌا وهً Alkalophilic Bacteria :للقلوٌة المحبة البكترٌا -ب

 Nitrobacter , Pseudomonas. أنواع بعض : مثالها المتعادل من أعلى هٌدوجٌن تركٌز

 تركٌز عند جٌداً  تنمو التً البكترٌا وهً:   Neutrophilic Bacteriaالمتعادلة  البكترٌا -ج

 E. coli و subtilis Bacillus.  بكترٌا : مثالها التعادل عند وغالباً  لها األمثل وجٌنًرهٌد

 :Osmotic pressureالضغط االزموزي  -3

 : وهً األزموزٌة الناحٌة من األوساط تراكٌز من أنواع 3 هناك

 Isotonic.األزموزي  الضغط المتعادلة -أ

 hypotonic.األزموزي  الضغط المنخفضة -ب

 hypertonic. األزموزي الضغط المرتفعة -ج



5 
 

 الى الوسط الخارجً من األخرى والمغذٌات الماء واتجاه سرعة فً األزموزي الضغط ٌؤثر

 من المحالٌل دخول وخروج فً ٌتحكم كما الرطوبة من استفادتها مدى فً ٌؤثر فهو وبذلك البكترٌا

 الخلٌة. والى

 الضغط عندما ٌكون أما شًء ٌحدث ال للوسط مساوٌاً  الخلٌة داخل األزموزي الضغط ٌكون ندماع

 من أعمى الخمية بنسبة إلى الماء فيندفع األزموزية بناقص الحالة ىذه في ٌعرف أقل األزموزي

 إلى ويؤدي البكتريا لنمو غير مناسب وىو انفجارىا وربما البكتريا إنتفاخ إلى يؤدي مما خروجو معدل

 بزائد الحالة بيذه يعرف أكبر داخل الخمية األزموزي الضغط كان إذا أما انفجارىا عند موتيا

 دخولو معدل من Plasmolysis الخمية اسرعة فتموت الخمية إلى الماء خروج معدل يكون األزموزية

 لمتراكيز تحمميا إلى استنادا   البكتريا تصنيف يبينبالبمزمة والشكل ادناه  يدعى ما وىذا الخمية فتنكمش

 المختمفة المحاليل من

 



9 
 

 الهواء واالوكسجين -4

 : إلى األوكسجٌن أو للهواء إحتٌاجها حسب البكترٌا تصنف

  Obligate Aerobic Bacteria :إجباراً  هوائٌة بكترٌا -أ

 السلسلة فً لأللكترونات النهائً المستقبل ألنه األوكسجٌن وجود فً إال تنمو ال التً البكترٌا وهً

 Azotobacter spp, .Subtilis علٌها ومثال نهائً أكسدة عامللطاقة ا وإنتاج التنفسٌة

Bacillus 

  Obligate Anaerobic Bacteria :إجباراً  الالهوائٌة البكترٌا -ب

 التنفسٌة السلسلة فً لأللكترونات النهائً المستقبل ٌكون حٌث األوكسجٌن غٌاب فً إال تنمو ال

   النترات مثل باألوكسجٌن غنٌة معدنٌة مواد هً (النهائً األكسدة امل الطاقة وإنتاج

NO3والكبرٌتات SO  التخمر طرٌق عن أو fermentation بكترٌا مثالها clostridium  

. Methanobacterium  

  Facultative Anaerobic Bacteria :إختٌاراً  الالهوائٌة البكترٌا -ج

 أنواع وبعض staphylococcusمثل  األوكسجٌن وجود أو غٌاب فً تنمو التً وهً

pseudomonas البٌئٌة  الظروف حسب األٌضٌة تفاعالتها تغٌٌر فً القدرة األنواع ولهذه

 .بها المحٌطة

او  Bacteria Aerotolerent Anaerobic األوكسجٌن من الٌسٌر للنزر المتحملة البكترٌا -د 

Microaerophilic Bacteria    ًالجور فً الطبٌعٌة األوكسجٌن نسبة تحمل تستطٌع ال وه 

 وبالتالً نتروجٌن % 55 و الكاربون أوكسٌد ثانً % 11 و أوكسجٌن 55 من أقل نسب تتحمل بل

 : مثالها منه العالٌة للتراكٌز حساسة أنها حٌث لألوكسجٌن االحتٌاج شحٌحة فهً

. Lactobacillus و Helicobacter و campylobacter 
 : الكيمياوية العوامل : ثانيا  

 .فصالً  لها وسنفرد البكترٌا نشاط فً تؤثر التً العوامل وهً
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