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تأثٌر تركٌز اٌون الهٌدروجٌن   

 Effect of ( H ) ion concentration
 الرقم فً للتغٌرات كبٌرة بدرجة ٌتأثر المٌكروبً النمو ان المعملٌة الدراسات أثبتت•

 انتقال تتطلب األٌضٌة الكٌمٌائٌة العملٌات من كثٌر ان فٌه الشك ومما ، الهٌدروجٌنً

. آخر مركب جزٌئات الى مركب جزئٌات من الهٌدروجٌن

 الكائنات علٌها تعٌش التً الطبٌعٌة البٌئات فً الهٌدروجٌن اٌونات تركٌز ماٌكون عادة•

 من تماما خالٌة بٌئة فً ٌنمو ان او ٌعٌش ان كاءن ألي الٌمكن كما ، منخفضا الدقٌقه

 نمو توقف القلوٌة شدٌدة والبٌئات الحموضة شدٌدة البٌئات ولكن ، الهٌدروجٌن اٌونات
. المٌكروبٌة الخالٌا وتكاثر



:Potential of Hydrogen (pH)جهد الهٌدروجٌن 
هو عبارة عن األس السالب لتركٌز أٌون الهٌدروجٌن فً ذلك المحلول

السالب  للوغارتٌم)علٌه اٌطلق  لوغارتمًالهٌدروجٌن بتقدٌر عادة الى تركٌز اٌون ٌشار  -
14 - 0ما بٌن   phوتتراوح قٌم الــ، ( لتركٌز اٌون الهٌدروجٌن 

الجانب التً على 8 - 9على الجانب الحمضً ، وكذلك من وهً  6 -4من phالـ قٌم •

القاعدي تمثل حدود النطاق الذي ٌحدث خالله نمو معظم البكترٌا ، 
7من المثالٌة لنمو الكائنات الدقٌقة عادة ما تكون قرٌبة الدرجة •



 معٌن مدى الدقٌقه الكائنات من نوع لكل

: الى القٌم هذه تقسٌم حٌثpH من

 وهpHofDgreeOptimumً  المثالٌة الدرجة1.

 عندها النمو ٌكون التً الهٌدروجٌن اٌون تركٌز درجة

. ماٌمكن افضل
 وهpHofDgreeMaximumً العظمى الدرجة2.

 ٌحدث التً الهٌدروجٌن اٌون تركٌز من درجة اقصى

 توقف عنها زاد واذا الفطرٌات أو للبكتٌرٌا النمو عندها

. تماما النمو
 وهpHofDgreeMinimumً الصغرى الدرجة3.

 ٌحدث ان ٌمكن الهٌدروجٌن اٌون تركٌز من درجة اقل

. تماما النمو ٌتوقف عنها انخفاض واي عندها نمو



والخاصة بكل نوع بكتٌري وفطري  PHهذه الثالث درجات من

تتأثر بعدة عوامل
األسموزيمنها درجة الحرارة وتأثٌر البٌئة والضغط 

معظم أنواع البكتٌرٌا ما عدا القلٌل منها ٌتطلب تركٌز متعادل من األس الهٌدروجٌنً السالب  

.ومعظم أنواع الفطرٌات ٌتطلب تركٌز حامضً من األس الهٌدروجٌنً السالب



ٌتم االحتفاظ برقم هٌدروجٌنً ثابت للمزارع المٌكروبٌة باستخدام المحالٌل المنظمة المعروفة •
وهو عبارة عن؟  Bufferبـ 

المحالٌل المنظمة؟ مافائدة 

.تعمل على انتاج اٌون الهٌدروجٌن فً حال استهالكه من الوسط بواسطة المٌكروب-1

 األٌضًتعمل على استهالك اٌون الهٌدروجٌن فً حال إضافته إلى البٌئة بواسطة النشاط -2

للمٌكروب

(وهذا ما ٌحافظ على تركٌز اٌون الهٌدروجٌن دون تغٌرات واضحة)
K2HPO4و KH2PO4من أمثلة المحالٌل المنظمة الشائعة االستخدام* 

KH2PO4 K2HPO4



نموها بإٌقاف سلبا الدقٌقة الكائنات على تؤثر القلوٌة العالٌة وتلك الحموضة العالٌة البٌئات *

 حد إلى المٌكروبٌة الخلٌة على سام التأثٌر فٌكون كثٌرا القلوي أو الحامضً التأثٌر زاد اذا*
(coagulation) للخلٌة اإلنزٌمً البروتٌن تخثر

 وكل حدوده فً ٌعمل pH الـ قٌم من معٌن مدى المٌكروبٌة الخلٌة فً انزٌمً نظام لكل*

 على سلبا ٌؤثر المثلى القٌمة عن زٌادة أو نقصان أي وعلٌا ودنٌا مثلى قٌمة له مدى

االنزٌم نشاط

Range ٌسمى pH الـ من معٌن مدى مٌكروبً نوع ولكل* of pH

 المهم توافرها على تؤثر وبالتالً الغذائٌة للعناصر االٌونٌة الحالة علىpHال قٌم تؤثر *

 . الدقٌق للكائن

Acidophilic بمصطلح نعنً ماذا , Alkalophilic؟



  متعادل بروتوبالزم على ٌحافظ ان استراتٌجٌات عدة عدة خالل من للكائن ٌمكن

  للبروتونات منفذ غٌر البالزمً الغشاء ٌصبح1.

الصودٌوم اٌون تبادل مسارات غلق فً ٌتحكم2.

الحامضٌةpH على للتغلب الجدٌدة البروتٌنات من نوع تخلٌق3.

acid تخلٌق4. shock proteinًمن البروتٌن حماٌة على تعمل الت acid
denaturationالمفككة البروتٌنات طً اعادة فً وتساهم .



الى الدقٌقة الحٌة الكائنات تقسٌم تم ، للكائنpH للـ المثالٌة الدرجة على بناء
Acidophilic للحموضة محبة كائنات (0-5.5 ) المثلىpH تتراوح /

Acidithiobacillus ferrooxidans pH 2 – 5.5. G-ve
Thiobacillus مثل البكترٌا انواع بعض• thiooxidansًالى الكبرٌت تؤكسد الت 

 البكترٌا جانب الى ، الخلٌك لحمض المنتجةAcetobacter وكذلك ، الكبرٌتٌك حمض

 وسط النمو تفضل الفطرٌات انواع من وكثٌر للحٌوانات الهضمً الجهاز فً تعٌش التً
PHقٌمة = 2

. ( 5.5-8  ) لها المثلىpH تتراوح /Netrophilic المتعادلة لالوساط محبة كائنات•

– 11.5)المثلى لها pHتتراوح / Alkalophilicكائنات محبة للقلوٌة • مثل . (8.5

 . قلوٌهتستطٌع ان تعٌش فً اوساط  Rhizobiumبكترٌا العقد الجذرٌة

Alkalophilic Fungi: (pH8-9) Fusarium sp.
Extreme العالٌة للقلوٌة محبة كائنات• Alkalophiles/ تتراوح pHلها المثلى (  

. ( واكثر10

Methanosarcina alcaliphilum growth in extremely alkaline 
soils (pH 10- 11) G-ve.



دراسة تأثٌر تركٌز اٌون الهٌدروجٌن على الكائنات الدقٌقة/ التجربة اسم 

pHتحدٌد قٌم الـ / الهدف من التجربة 
المثلى للكائن المختبر



/ االدوات
تعقٌم ظروف•

تلقٌح ابر•
والبكترٌا الفطر من لكال pH 9,7,5,3 ل القٌم مختلفة مناسبة غذائٌة بٌئات•

 .
E.coli حدٌثة مزارع  and Aspergillus



/طرٌقة العمل 

ٌتم تلقٌح البٌئات بالكائن المناسب ، وٌحضن تحت ظروف المثالٌة ، 

.تدون النتائج فً جدول وتفسر تفسٌرا علمٌا 

قٌم الـ  pH

النوع 3 5 7 9

E.coli

Aspergillus

.الٌوجد نمو  -ضعٌف ، + متوسط ، ++ ممتاز ، +++ تدون نتائج 


