
 المحاضرة السادسة...                                                             د.كمال حمید الدلیمي
 

1 
 

  Soil biological propertiesالخواص البیولوجیة للتربة 

تعتمد الخواص الحیویة للتربة بدرجة كبیرة  على الجزء العضوي والنشاط البایولوجي في التربة. 

       تحتوي الترب المعدنیة ذات الصفات الفیزیاویة الجیدة على نسبة من المادة العضویة تتراوح بینن

  % في الطبقات السطحیة. یتكون الجزء العضوي من التربة من جزئین اساسیین هما:6 – 0.5

المجهریة والحیوانات  األحیاءالمواد العضویة المیتة: وتشمل بقایا النباتات واجسام وخالیا  .1

 ومختلف االفرازات العضویة ومخلفات فعالیات الكائنات الحیة في التربة.

 مجموعتین هما:الكائنات الحیة: وتتألف من  .2

 البكتریا وبعض الفطریات والفطریات الشعاعیة. –المجهریة  األحیاء  . أ

 كدودة االرض والدیدان الثعبانیة والحشرات والجرذان وغیرها. –غیر المجهریة  األحیاء  . ب

  Soil microbiologyحیاء التربة   أ

العام. وهو من العلوم التطبیقیة الذي  حیاء التربة هو فرع من فروع علم المایكروبایولوجیاأ     

یهتم بدراسة احیاء التربة المجهریة وغیر المجهریة ونشاطاتها في التحوالت التي تجري في الترب وتأثیرها 

  على خصوبة التربة واالنتاج الزراعي.

نها الطبقة العلویة الهشة من القشرة أتقدم یمكن تعریف التربة بیولوجیا ب على ضوء ما     

في الغرام الواحد  تعداد البكتیریاأن أن ال ننسى بأرضیة التي توجد فیها كائنات حیة مختلفة. وعلینا األ

الف من الفطریات والفطریات الشعاعیة في . كذلك توجد اآل109 إلى 107من التربة الزراعیة یصل من 

الحیة ولنشاطاتها المختلفة تأثیر كبیر الغرام الواحد من هذه التربة. ان لهذه االعداد الهائلة من الكائنات 

  على مختلف خواص التربة.

   

  المجموعات الرئیسیة ألحیاء التربة:

 ) Floraالنباتیة (  األحیاء .1

 )  Faunaالحیوانیة ( األحیاء .2

 ) Viruses الفیروسات ( .3
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 )  Floraالنباتیة (  األحیاء .1

 وتشمل مایلي: ) Bacteria( البكتیریات   - أ

 ) بكتریا النترجة Nitrobacter  ( 

 ) بكتریا اكسدة الكبریت Thiobacillus( 

 ) بكتریا العقد الجذریةRizobium( 

 ) البكتریا المحللة للسلسلوزCellulomonas( 

 ) Fungi الفطریات (  -  ب

 ) فطر عفن الخبزRizopus ( 

 ) فطر عش  الغرابMashroom ( 

 ) الفطریات المسببة لذبول النباتاتPythium , Fusarium ( 

 ) الفطریات المنتجة للمضادات الحیویةPenicillum, Aspergillus( 

  )Actinomycetes ,Streptomyces, Nocardiaالفطریات الشعاعیة (  - أ

 :Algaeالطحالب   - ب

 

 ) وتشمل؛ Faunaالحیوانیة ( األحیاء .2

مثل دودة االرض والنمل والحشرات والحیات والجرذان  Macrofaunaالحیوانات الكبیرة   - أ

 وغیرها.

 وتشمل البروتوزوا  MIcrofaunaالحیوانات الصغیرة   - ب

 

 Actinophageواكتینوفیج   Bacteriophageمثل الباكتیروفیج  )Viruses الفیروسات ( .3

  

  عتمادا على بعض الصفات والخواص العامة لهذه إمجموعات  إلىالمجهریة  األحیاءتم تقسیم

  لها أهمیة من الناحیة التطبیقیة : ، والتياألحیاء

 )  classification Ecological التقسیم البیئي (أوًال : 

  حیاء التربة المجهریة تحت هذا التقسیم في ثالث مجموعات هي؛أوتوضع 

مجموعة من مختلف احیاء التربة المجهریة والتي  ):Indigenousحیاء التربة االصلیة (أ  . أ

تبقى اعدادها ثابتة نوعا ما وال تتأثر كثیرا بالمعامالت المختلفة للتربة وتبقى مقاومة 

 للمعامالت لفترة طویلة.
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التي تتأثر اعدادها بوجود  األحیاءوهي  ):Zymogenousحیاء التربة المتذبذبة االعداد (أ  . ب

 لالظمها بمعامالت التربة المختلفة خلطاقة والغذاء وتتأثر معو عدم وجود بعض مصادر اأ

 فترة قصیرة.

التربة لغایة من  إلىالتي تضاف  األحیاءوهي  ):Transient(حیاء التربة غیر المستقر أ  . ت

التربة من  إلىالتي تنتقل  األحیاءالغایات كإضافة البكتریا العقدیة عند زراعة البقولیات او 

 بقایا االنسجة النباتیة والحیوانیة او من السماد الحیواني ومیاه المجاري.

 االوكسجین: إلىالتقسیم المعتمد على الحاجة ثانیًا : 

عتمادا على الضغط الجزئي إفي هذا التصنیف في ثالث مجموعات  األحیاءتوضع     

  :لألوكسجین وهذه المجموعات هي

نموا طبیعیا وسریعا عندما تكون نسبة االوكسجین  األحیاء: تنمو هذه الهوائیة االجباریة  . أ

هذه المجموعة معظم  إلىضغط جوي. وتنتمي  0.21في هواء التربة مقاربا  لـ 

 والفطریات والبروتوزوا التي تنتشر في المنطقة المحیطة بجذور النباتات. البكتیریات

فقط عندما یكون الضغط الجزئي لألوكسجین في  األحیاء: تنمو هذه هوائیة االجباریةالال  . ب

 المتجرثمة. تالتربة واطئا او معدوما. ومعظم هذه المجموعة من البكتیریا

و عدم وجود االوكسجین أالنمو بوجود  علىالقادرة  األحیاء: وهي الالهوائیة الالختیاریة  . ت

روتوزوا وعدد وبعض الب تنواع متعددة من البكتیریاأالحر. وتدخل ضمن هذه المجموعة 

 من الفطریات.

حیاء التربة الهوائیة والالهوائیة االختیاریة بأكسدة غذائها وانتزاع الهیدروجین منه أتقوم      

باألكسدة  األحیاء) وتقوم dehydrogenaseبفعل بعض االنزیمات كالدیهایدروجینیز (

الحیویة خالل عملیة التنفس. ففي التنفس الهوائي یتفاعل االوكسجین مع بعض المواد 

والماء وتتحرر كمیات كبیرة من الطاقة الحراریة.   CO2الكاربوهیدراتیة كسكر الكلوكوز وینتج

باستخدام االوكسجین من  األحیاءاما في التنفس الالهوائي لألحیاء فقد یحصل عندما تقوم 

عض المركبات الالعضویة كنترات البوتاسیوم مثال ألكسدة المواد الكاربوهیدراتیة كالكلوكوز ب

ونترات البوتاسیوم وكمیة من الطاقة الحراریة تقل عن   CO2في غیاب االوكسجین منتجة 

  الكمیة التي نتجت عن طریق التنفس الهوائي.

  

  



 المحاضرة السادسة...                                                             د.كمال حمید الدلیمي
 

4 
 

 والغذاء؛التقسیم المعتمد على متطلبات الطاقة ثالثًا: 

 الحیویة. امصدر للطاقة ألجل نموها والقیام بنشاطاته إلىتحتاج جمیع الكائنات الحیة       

الكرة االرضیة هي الشمس. اما المتطلبات الغذائیة المصدر الرئیسي للطاقة على سطح 

االخرى فیحصل علیها من التربة. وعندما تكون التربة فقیرة ببعض هذه المتطلبات الضروریة 

حیاء التربة أستقل في التربة. وتقسم  األحیاءعداد هذه أفان  األحیاءلبعض من انواع هذه 

  ین رئیسیتین هما:مجموعت إلىاحتیاجاتها من الطاقة  إلى ستناداا

التي تحصل على  األحیاءوهي  ):Heterotrophsحیاء مجهریة متباینة التغذیة (أ  . أ

طاقتها وكربونها من المركبات العضویة وعلى العناصر الغذائیة االخرى من ما یتوفر 

اهمیة كبیرة في انحالل  األحیاءمنها في التربة او من انحالل المواد العضویة. ولهذه 

المادة العضویة ودورة بعض العناصر كالكاربون والنتروجین والفسفور والكبریت في 

 التربة. وتدخل ضمن هذه المجموعة الفطریات والفطریات الشعاعیة ومعظم بكتریا التربة.

التي تحصل على  األحیاءوهي ):  Autorotrophsحیاء مجهریة ذاتیة التغذیة (أ  . ب

 األحیاءضوء الشمس فتسمى عندئذ ب اما طاقتها فتحصل علیها اما من CO2كربونها من 

) Photoautorotrophs  كااللجات وعدد من البكتیریات القادرة على التمثیل (

و من اكسدة بعض المركبات كاألمونیوم والكبریت والحدید وتسمى عندئذ أ الكلوروفیلي

Chemoautorotrophs  وتكون انواعها محدودة جدا في التربة ومعظمها من البكتیریات

ولهذه البكتیریات اهمیة  Thiobacillusوالبكتریا المؤكسدة للكبریت  Nitrobacterمثل 

  كبیرة بالنسبة لخصوبة التربة وانتاجیتها. 

 التقسیم المعتمد على المتطلبات الحراریة؛رابعًا: 

ن لكل كائن مجهري في التربة درجة حرارة مثلى للنمو حیث تكون فعالیاته الحیویة أوهو      

شدها عند توفر المتطلبات االخرى. والجدول التالي یبین مدى درجات الحرارة التي تعیش أعلى 

  ودرجة الحرارة المثلى لكل مجموعة. األحیاءفیها المجموعات المختلفة من 

  oملدرجة المثلى ا  oمالمدى الحراري    المجموعة

المحبة لدرجات الحرارة المنخفضة 

Psychrophiles 
5 - 30  10 – 15  

  mesophiles  15  - 45  25  - 35المحبة لدرجات الحرارة المعتدلة 

  thermophiles  40 – 80  55  - 60المحبة لدرجات الحرارة العالیة 
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 المجامیع الرئیسة ألحیاء التربة

 البكتیریا  .1

شكال الحیاة المعروفة. تتكاثر أبسط أكائنات مایكروسكوبیة الحجم وحیدة الخلیة وهي من       

خلیتین  إلىباالنشطار البسیط وتجري العملیة بسرعة تحت الظروف المالئمة اذ تنقسم كل خلیة 

هذه القابلیة السریعة على  كل بضعة دقائق في بعضها وكل بضعة ساعات في البعض االخر.

تأثیرها على خواص التربة، تختلف احجامها من جنس  إلىد من اهمیة البكتریا بالنسبة التكاثر تزی

الصغیرة الحجم ال  البكتیریاتما أمایكرون.  5 – 4آلخر بحیث ال یزید حجم معظمها عن 

مایكرون في  1یتجاوز حجمها عن حجم دقائق الطین المتوسطة النعومة، اي ال یتجاوز حجمها 

 15 – 13جد انواع اخرى من البكتریا الكبیرة الحجم اتي قد یصل طولها من حیان. وتو غلب األأ

  مایكرون. 1.5 إلىمایكرون ویصل قطرها 

عداد في خرى وتتأثر هذه األأ إلىخرى ومن منطقة أ إلىعداد البكتریا من تربة أتختلف      

نفس التربة بنوع النبات المزروع وبالعملیات الزراعیة المستخدمة في ادارتها. وبصورة عامة یقل 

عدد البكتریا كلما ابتعدنا عن سطح التربة بسبب االنخفاض في محتوى المادة العضویة كلما 

  ان تهویة التربة نقل كلما ابتعدنا عن السطح. إلىابتعدنا عن السطح. اضافة 

  

  

  

  

  

 فعالیات بكتریات التربة؛ 

التربة دورا كبیرا في الكثیر من التحوالت البایولوجیة ذا العالقة بخصوبة  تتلعب بكتیریا     

التربة وانتاجیتها. تقوم بعض البكتریا بفعالیات حیویة خاصة كالنترجة واكسدة الكبریت وتثبیت 

ویة. كما تلعب مخلفات الخالیا النتروجین. وهناك بعض البكتیریات تقوم بتحلیل المواد العض

البكتیریة وافرازاتها المختلفة دورا هاما في تحسین ثبات مجامیع التربة. وتؤدي المركبات العضویة 

  زیادة ثباتیة المجامیع للتربة.  إلىالمجهریة وخاصة البكتریا المتباینة التغذیة  األحیاءالتي تنتجها 
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  الفطریات: .2

كلوروفیلیة متباینة التغذیة تختلف اختالفا كبیرا في احجامها وتركیبها هي كائنات غیر       

 moldsوالكبیرة الحجم كالعفنیات  yeastsحیث تختلف في الحجم بین الوحیدة الخلیة كالخمائر 

متفرعة تعرف  hyphaeوعش الغراب. تكون معظم الفطریات المتعددة الخالیا خیوطا 

بامتصاص المغذیات والنمو إلنتاج خیوط متخصصة إلنتاج بالمایسیلیوم. تقوم المایسیلیوم 

مایكرون  اعداد الفطریات في الترب الزراعیة  5سبورات التكاثر. یبلغ معدل قطر الخیوط حوالي 

تبلغ بضعة االف في الغرام الواحد ویتراوح مجموع اطوال الخیوط في الغرام الواحد من التربة 

  او اكثر. متر 100 – 10السطحیة الزراعیة بین 

) ودرجات الحرارة المتوسطة.  6تفضل معظم فطریات التربة التفاعل الحامضي ( درجة تفاعل 

لذا فان اعداد الفطریات تزید على اعداد كل من البكتریا والفطریات الشعاعیة في بعض ترب 

  الشعاعیة.الغابات. اما في الترب القاعدیة فتكون اعداد الفطریات اقل اعداد البكتریا والفطریات 

  

 :فعالیات الفطریات في التربة  

من حیث االهمیة في خصوبة التربة، وللفطریات فعالیات  البكتیریاتتأتي الفطریات بعد      

 متعددة في التربة. فهي تساعد على انحالل المادة العضویة وتجهیز العناصر الغذائیة للنبات.

الحاویة على النتروجین. كذلك تساعد على  وتساهم في عملیة النشدرة عند تحلل المواد العضویة

ترافق بعض الفطریات جذور النباتات وتعیش  زیادة حجم وثبات مجامیع التربة وتحسین التركیب.

). mycorrhizaeمع النبات نوعا من الحیاة التكافلیة وتسمى هذه الفطریات بالجذور الفطریة (

سمى عندئذ بالمایكورایزا الخارجیة قد تدخل خیوط هذه الفطریات جدران خالیا الجذور وت

ectomycorrhizae  او قد تدخل خیوط بعضها داخل خالیا الجذور وتسمى في هذه الحالة

  . endomycorrhizaeبالمایكورایزا الداخلیة 

تحصل الفطریات على الطاقة والغذاء من النبات ویحصل النبات بدوره على بعض      

 إلىعن الجذور وینقلها داخل خیوطه  فطر من المناطق البعیدةالعناصر الغذائیة التي یمتصها ال

جذور النبات العائل. تقوم بعض انواع الفطریات بإفراز مركبات من نوع المضادات الحیویة التي 

 إلىمراضا فطریة للنبات مما یؤدي أخرى. وبعضها یسبب حیاء التربة األأتكون ضارة لبعض 

. قسم من phytophthoraوالـ   fusariumهالك  النبات او خفض االنتاج مثل فطر 

الفطریات تلف خیوطها حول الدیدان البثعبانیة (نیماتودا) وتشل حركتها وتتغذى علیها ومنها 

  اجناس البنسلین واالسبركلس والفیوشیریم.
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   :  Actinomycetesالفطریات الشعاعیة  .3

وجزئیا مع مظهر الفطریات  البكتیریاتیتشابه مظهر الفطریات الشعاعیة جزئیا مع مظهر      

فهي تشبه البكتریا في كونها وحیدة الخلیة ولها نفس قطر البكتریا بالنسبة لمقطعها  الخیطیة.

العرضي اال انها تشبه الفطریات الخیطیة الن مستعمراتها تكون من شبكة متفرعة من الخیوط 

معظمها بالسبورات تفضل معظم الفطریات الشعاعیة العیش في درجات حرارة معتدلة.  وتتكاثر

توجد الفطریات الشعاعیة بأعداد كبیرة في الطبقة السطحیة من التربة وتقل اعدادها في الترب 

التفاعل القاعدي وتقل  إلىالغدقة التي تقل فیها المادة العضویة. تزداد اعداها في الترب المائلة 

  او اقل. 5 إلىادها بانخفاض رقم الحموضة وتتأثر كثیرا عند وصول رقم الحموضة عدأ

  

  

 الطحالب؛ .4

بین وحیدة الخلیة التي یبلغ نباتات بسیطة معظمها كلوروفیلیة تتراوح في التركیب والحجم      

مترا.  30حجم عشب البحر الذي یزید طوله على  إلىمرات قطر البكتریا  10 – 5قطرها   

وعلى اوراق الطحالب في المیاه المعرضة ألشعة الشمس وفي التربة وعلى الصخور  تنتشر

  وسیقانها وجذوع االشجار.النباتات 

  یمكن وضع طحالب التربة في خمس مجموعات رئیسة اعتمادا على اللون وهي:

  الطحالب الخضراء المزرقة 

 الطحالب الخضراء 

  الصفراء - الطحالب الخضراء 

 الطحالب السوطیة 

 الدایتومات 

ولكون الطحالب تحتوي على الكلوروفیل فان اعدادها تزداد في الطبقة السطحیة من التربة، وتساهم 

للفطریات والفطریات  الطحالب ایضا في زیادة المادة العضویة في التربة وتصبح خالیاها غذاءا

الشعاعیة والبكتیریات المتباینة التغذیة. كذلك  تساهم بعض الطحالب المزرقة في تثبیت النتروجین 

  بصورة غیر تعایشیة.
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 البروتوزوا  .5

حیوانات وحیدة الخلیة بسیطة وتعیش انواع منها في الماء وانواع اخرى في التربة، تتراوح احجامها     

ما یقارب السنتمتر الواحد او اكثر. یمكن وضع البروتوزا التي تعیش في التربة  إلى بین بضعة مایكونات

  في ثالث مجموعات اعتمادا على اشكال اعضاء حركتها وهي: 

 : وتحمل اما سوطا واحدا او اكثر.mastigophoreaالسوطیات   . أ

دائمیة تنتج عن : والتي منها االمیبا، ولها ارجل كاذبة غیر sarcodineaالكاذبات االرجل   . ب

 .امتداد البروتوبالزم وتستعمل في الحركة وفي الحصول على الغذاء

: وتحمل عددا من االهداب القصیرة الدقیقة ومن اشهرها البارامیسیوم التي ciliatiaالهدبیات   . ت

 تكون مغطاة بأهداب تستخدم للحركة. 

ویتضائل العدد كلما ابتعدنا عن سم من التربة  15 – 0د البروتوزوا في الطبقة السطحیة عداأثر تك

السطح. تقاوم البروتوزوا ظروف الجفاف الشدیدة ودرجات الحرارة العالیة ولمختلف درجات 

الحموضة. تعتبر المادة العضویة احد المصادر الرئیسة في غذائها، كما تتمكن البروتوزوا من 

  . االعتماد على اقتناص البكتیریات وسبورات الفطریات كمصدر للغذاء

  

 المادة العضویة في التربة 

یتكون الجزء العضوي في التربة من مواد معقدة التركیب مستمرة في التغییر من حیث كمیاتها      

اضافات المواد العضویة النباتیة  إلىومكوناتها وتركیبها. ویعزى سبب التغیرات في المادة العضویة 

  والحیوانیة وانحاللها الناتج عن الظروف الجویة وفعالیات احیاء التربة المختلفة.

  مصادر المادة العضویة

في التربة من اجزاء وبقایا النباتات الطبیعیة والمزروعة كالجذور تأتي معظم المادة العضویة   -1

 والسیقان واالوراق واالغصان.

التربة من مخلفات عضویة كاألسمدة الحیوانیة وفضالت المعامل ومخلفات  ىإلما یضاف  -2

 المدن.

المجهریة وغیر المجهریة وافرازاتها تضیف كمیات من المادة العضویة  األحیاءاجسام وخالیا  -3

 للترب.

 دبال والذي هو احد المكونات التي تنتج عن تحلل المادة العضویة. -4
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  التربة على عوامل عدیدة منها: إلىتعتمد سرعة انحالل المادة العضویة المضافة 

 الرطوبة   .1

 درجة الحرارة  .2

 درجة حموضة التربة   .3

 .C/Nالتركیب الكیمیاوي للمادة العضویة وخاصة نسبة  .4

تعتبر عملیة انحالل المادة العضویة من العملیات الطبیعیة االساسیة للمحافظة على الموازنة الحیاتیة     

على الكرة االرضیة. فلوال عمیة االنحالل هذه لتراكمت المادة العضویة على سطح االرض وبقي عنصر 

الجو مما  إلىانیة دون رجوعها الكاربون والعناصر الغذائیة االخرى ممسوكة في االنسجة النباتیة والحیو 

في الهواء الجوي واختالل التوازن الحیاتي بسبب عدم امكان استكمال  CO2انخفاض نسبة  إلىیؤدي 

  دورة الكاربون في الطبیعة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :نسبة الكاربون : النتروجین في المواد العضویة  

من مادة عضویة ألخرى حسب مصدرها ودرجة انحاللها. فمثال  النتروجین:  الكاربون نسبة تختلف    

في نبات الجت.  1:  20في خوص النخیل و 1: 80في نشارة الخشب و  400:1تبلغ هذه النسبة 

  وتتوقف سرعة انحالل المادة العضویة على هذه النسبة حیث كلما زادت النسبة كلما كان االنحالل بطیئا. 
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% من وزنها الجاف. ان جزءا من الكاربون 50ي المخلفات النباتیة ما یقارب تبلغ نسبة الكاربون ف     

خالل عملیة انحالل المادة العضویة یمثل من قبل احیاء ذاتیة التغذیة. كذلك  CO2المتحرر بشكل غاز 

اء المتباینة التغذیة ألجل بن األحیاءفان جزءا من الكاربون في المواد العضویة المتحللة یستخدم من قبل 

ان تحصل على  األحیاءالكاربون فان على  إلىنتروجین اضافة  إلىخالیاها. وهاتین العملیتین تحتاجان 

النتروجین من الترب. وعندما ال تحتوي المادة العضویة المعرضة للتحلل على نسبة مالئمة من 

من نیتروجین بالحصول على النتروجین الذي تحتاجه  األحیاءعالیة) فسوف تقوم  N:Cالنتروجین ( 

  حصول نقص وقتي في نیتروجین التربة .  إلىالتربة الجاهز مما یؤدي 

لذلك عندما تضاف المخلفات النباتیة او السماد الحیواني (الدمن) لتحسین خواص التربة الفیزیاویة      

عملیة االنحالل المایكروبي عن طریق الكمر  إلىوخصوبتها فیجب تعریض تلك المواد 

)Composting ألجل خفض نسبة ( N:Cاما اذا لم تكمر المواد العضویة 1:  10ما یقارب  إلى .

تلك المواد العضویة المضافة للتربة.  إلىفیجب اضافة كمیة مناسبة من النتروجین بشكل سماد كیمیاوي 

اسابیع في  5اسابیع في المواسم الدافئة و  3وال ینصح بزراعة تلك االرض بالمحاصیل اال بعد مرور 

  المواسم المعتدلة. اذا زرعت االرض قبل مرور تلك الفترة فقد ینتج واحد او اكثر من االمور التالیة:

ن عملیة االنحالل وهذا یكون ضارا لنمو جذور الناتج ع CO2قد تتعرض المحاصیل لغاز  -1

 النباتات اذا زادت النسبة عن حد معین.

 قد تحترق جذور النباتات حین ان عملیة االنحالل هي عملیة اكسدة تنتج عنها طاقة حراریة. -2

 قد یحصل تمثیل للنیتروجین الجاهز في التربة من قبل احیاء التربة المجهریة. -3
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  النتروجین بواسطة احیاء التربة المجهریةتحوالت  

یعتبر عنصر النتروجین الحجر االساس لبناء جزیئات البروتین الذي تتوقف علیه جمیع صور الحیاة 

  هي:

   Nitrogen mineralizationتعدن النتروجین   - أ

تنطلق الصور المعدنیة من النتروجین عند تعرض المواد العضویة النیتروجینیة كالبروتینات      

 NH3حماض األمینیة لنشاطات احیاء التربة المجهریة. وفي هذه الحالة یتحرر غاز االمونیا واأل

 األحیاءوتحدث هذه العملیة بفعل العدید من  Ammonificationبواسطة عملیة النشدرة 

عند تعرضها لألكسدة الحیویة بفعل  NO2نتریت  إلىالمجهریة المتباینة التغذیة. وتتحول االمونیا 

بفعل بكتریا من جنس  NO3نترات  إلى. وقد یتحول النتریت Nitrosomonasبكتریا جنس 

Nitrobacter نتریت ونترات بواسطة اجناس البكتریا  إلى. لذا تعرف عملیة تحول االمونیا

. اما معدنة النتروجین فیطلق على كل من عملیتي  Nitrificationالذكر بعملیة النترجةالسابقة 

  النشدرة او النترجة او كلیهما.

  Denitrificationعملیة عكس النترجة    -  ب

 إلىتحصل عملیة عكس النترجة تحت الظروف الالهوائیة حیث تختزل نترات التربة       

خارج التربة. وتتم  إلى) التي تتطایر N2O , NOعنصر النتروجین او احد اكاسیده الغازیة (

متباینة  تبكتیریا إلىالمجهریة التي تنتمي معظمها  األحیاءالعملیة بفعل انواع مختلفة من 

  و هوائیة اختیاریة. أالتغذیة ال هوائیة 

  

  النترجة في التربة وهي:هناك ظروف معینة تساعد على عملیة حدوث عكس 

رداءة تهویة التربة وخصوصا عند استمرارها لفترة طویلة، كما في الترب المغمورة بالماء او  .1

 الغدقة.

وتتوقف هذه العملیة عند  oم 25وجود درجة حرارة مالئمة لهذه العملیة تكون قریبة من  .2

 .oم 65 – 60او ارتفاعها فوق  oم 2انخفاض درجة الحرارة تحت 

 زیادة محتوى التربة من المادة العضویة. .3

) الن المكروبات تكون حساسة لزیادة 5كون رقم حموضة التربة مالئما للعملیة (اكثر من  .4

 الذي یؤثر على حیویتها وعلى تحرر الغازات. +Hتركیز 
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 Nitrogen fixationتثبیت النتروجین    - ت

ان تكتمل دورة النتروجین في الطبیعة فال بد ان تعاد كمیات من النتروجین الجوي ألجل     

 إلىالتربة للتعویض عن ما تفقده التربة بالغسل والتمثیل والتطایر. ویتم اعادة النتروجین  إلى

التربة بصورة رئیسة عن طریق التثبیت الحیوي للنتروجین الجوي بواسطة بعض احیاء التربة 

ما یساعد على الحفاظ على اتزان النتروجین في التربة. ویجري هذا التثبیت المجهریة م

التي تقوم بالتثبیت والتي  األحیاءوهناك عدد من  Nitrogenaseبمساعدة االنزیم المعروف 

  یمكن وضعها بالمجامیع التالیة:

 وتشمل ما یلي: )Symbiotic N2 fixersمثبتات النتروجین التكافلیة (  .1

بكتریا العقد الجذریة التابعة لجنس الرایزوبیوم التي تعیش حیاة تكافلیة مع النباتات   . أ

 البقولیة.

بعض االنواع من الكائنات الحیة التي تعیش بصورة تكافلیة مع النباتات غیر   . ب

 البقولیة.

 ):Non-Symbiotic N2 fixersمثبتات النتروجین الحرة المعیشة (غیر التكافلیة) (  .2

لب الخضراء المزرقة وبعض الخمائر وبعض انواع البكتریا الهوائیة تشمل الطحا

  .Bacillusكاالزوتوباكتر والالهوائیة االختیاریة كالـ 

  

  

  

 

 

 

 

   




