
 العوامل الفيزيائية

 تأثير تركيز ايون الهيدروجين

، ومما الهيدروجينية كبيرة للتغيرات في الرقم جاثبتت الدراسات المعملية ان النمو الميكروبي يتأثر بدر

ه ان كثير من العمليات الكيميائية االيضية تتطلب انتقال الهيدروجين من جزيئات مركب الي يالشك ف

 .جزيئات مركب أخر 

عادة ما يكون تركيز الهيدروجين في البيئات الطبيعية التى تعيش عليها الكائنات الدقيقة منخفضا ، ولكن 

 . قف نمو وتكاثر الخاليا الميكروبية والبيئات شديدة الحموضة والبيئات شديدة القلوية ت

 

لسالب لترميز ايون اللوغارتيم ا)يشار عادة الي تركيز ايون الهيدروجين بتقدير لوغارتمي يطلق عليه 

 14-0مابين phوتتراوح قيم ال( الهيدروجين

. التى على الجانب القاعدي  9-8وهي تنمو على الجانب الحامضي، وكذلك من   6-4من   phقيم ال 

 تمثل حدود النطاق الذي بحدث خالل نمو معظم البكتيريا

 .7الدرجة المثالية لنمو الكائنات الدقيقة عادة قريبة من 

 

ث تقس م هذه الق م الىpH من معينقه مدى يلكل نوع من الكائنات الدق      ح 

   وهي درجة تركيز يون الهيدروجين التى يكون نموها عند أفضل ما يمكن :الدرجة المثلى. 

  ن التى يحدث عندها النمو يهي اقصى درجة تركيز من ايون الهيدرروج: الدرجة العظمى

 .نها يتوقف النمو تماما البكتيري او الفطري واذا زاد ع

  وأيوهي اقل درجة من تركيز الهيدروجين يمكن ان يحدث نمو عندها : الدرجة الصغرى 

 .انخفاض عنها يتوقف النمو نماما 

 

 : والخاصة بكل نوع بكتيري وفطري تتأثر بعدة عوامل  منها  PHهذه الثالث درجات من 

 .وتأثير الضغط االسموزي  الحرارةدرجة 

طلب تركيز متعادل من االس الهيدروجيني السالب ، تاع البكتيريا ماعدا القليل منها يمعظم انو

 .تركيز حامضي من االس الهيدروجيني السالب يتطلبومعظم انواع الفطريات 

يتم االحتفاظ برقم هيدروجيني ثابت للمزارع الميكروبية باستخدام المحاليل المنظمة المعروفة بال 

solution  buffer  

او قاعدة ضعيفة وملحها، وهذه المحاليل تعمل  وملحةوهو عبارة عن مخلوط من حمض ضعيف 

في الوسط البكتيري او الفطري كما تعمل على  استهالكهعلى انتاج ايون الهيدروجين في حالة 

استهالك ايون الهيدروجين في حالة اضافته الي البيئة بواسطة النشاط االيضي ،لذلك يظل تركيز 

لهيدروجين في الوسط دون تغيرات جوهرية  واشهر المواد الشائعة في االستعمال ايون ا

 (K2HPO4)و ( KH2 PO4)كمنظمات هي 



 ايون الهيدروجين على فسيولوجيا االحياء الدقيقة والنمو الميكروبي زتركيتأثير 

  بإيقاف نموهاالبيئات العالية الحموضة وتلك العالية القلوية تؤثر على الكائنات الدقيقة سلبا. 

 حد تخثر البروتين  اذا زاد التأثير الحامضي او القلوي كثيرا فيكون التأثير سام على الخلية الميكروبية الي

  Coagulationاالنزيمي للخلية 

 م انزيمي في الخلية الميكروبية مدى معين من قيم ال الكل نظph   حدوده وكل مدى له قيمة مثلى يعمل في

 .وقصوى أي نقصان او زيادة عن القيمة المثلى يؤثر سلبا على نشاط االنزيم  نياود

 ولكل نوع ميكروبي مدى معين من الph   يسمىRANGE OF PH  

 تؤثر قيم الPH  على الحالة االيونية للعناصر الغذائية وبالتالي تؤثر على توافرها المهم للكائن الدقيق. 

 

 ؟ ACIDOPHILIC  - ALKALOPHILICماذا نعني بمصطلح 

 

 -:عن طريق يمكن للكائن الدقيق من خالل عدة استراتيجيات عدة ان يحافظ على بروتوبالزم متعادل 

 يصبح الغشاء البالزمي غير منفذ للبروتون .1

 يتحكم في غلق مسارات تبادل ايون الصوديوم .2

 الحامضية  PHتخليق نوع من البروتينات الجديدة للتغلب على ال  .3

وتساهم في   acid denaturationالتى تعمل على حماية البروتين من   acid shock  proteinتخليق  .4

 .اعادة طي البروتينات المفككة 

 :الكائن تم تقسيم الكائنات الحية الدقيقة الي   phبناء على الدرجة المثالية لل 

  كائنات محبة للحموضةAcidophilic  تترواح الph  ( 1—5.5)من 

 Acidithiobacillus ferrooxidans    pH 2 – 5.5. G-ve مثال

  التى تؤكسد الكبريت الي حمض الكبريتيك، وكذلك thiooxidans Thiobacillusبعض انواع البكتيريا

Acetobacter  المنتجة لحمض الخليك ، الي جاني البكتيريا التى تعيش في الجهاز الهضمي للحيوانات وكثير

 ph  2ضل النمو في وسط قيمة ال من انواع الفطريات تق

 

  كائنات محبة لالوساط المتعادلةnetrophilic   8-5.5تتراوحph  

  كائنات محبة للقلويةAlkalophilic  تترلوح الph  مثل بكتيريا العقد الجذرية ( 11.5-8.5)المثلى لها

Rhizobium ph (9-8) Fusarium sp. 

 للقلوية العالية كائنات محبهAlkalophiles Extreme   مثال فما فوق  10تتراوح المثلى 
Methanosarcina alcaliphilum growth in extremely alkaline soils (pH 10- 11) G-ve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دراسة تأثير تركيز ايون الهيدروجين على نمو الكائنات الدقيقة : اسم التجربة 

 المثلى للكائن المختبر   phتحديد قيم ال : الهدف 

 :/االدوات 

 E.coli andمزارع حديثة النمو  -)ph  (3،7،5،3غذائية مناسبة مختلفة القيم ال بيئات  –تلقيح ابر  –ظروف التعقيم 

Aspergillus 

  طٌرقة العمل

 . تدون النتائج ًف جدول وتفسر تفٌسرا علٌما ،المثاليةحضن تحت ظروف يبالكائن المناسب ، وٌ  البيئات تم تلقٌح 


