
: النبات الزراعى قسم 
لطلبة الفرقة الثالثة شعبة األراضىمیكروبیولوجیا األراضىمادة إمتحاننموذج إجابة أسئلة 

٢٠١٣/ ٢٠١٢الثانى للعام الجامعى صل الدراسى الف

عن ثالث نقاط فقط من كل سؤالیجیب الطالب عن 
السؤال األول: 

بكتریا التربة من حیث مصادر الكربون والطاقة.ناقش بإختصار تقسیم )١
وضح عالقة األكتینوبكتریا (األكتینومیسیتات) بخصوبة التربة مع توضیح األسباب التى جعلت العلماء یضعونها ضمن )٢

البكتریا.
ة وخطوات التحلل.یقوم العدید من میكروبات التربة بتحلیل السلیولوز، ناقش هذه العبارة مع توضیح أهم المیكروبات المحلل)٣
) فى المخلفات العضویة من أهم العوامل التى تؤثر على عملیة التحلل، وضح C:N ratioتعتبر نسبة الكربون : النیتروجین ()٤

% كربون وكذلك عند تحلل طن مخلفات برسیم یوجد بها الكربون ٤٥ذلك. مع ذكر مثال عند تحلل طن قش أرز یحتوى على 
%، مع إفتراض أن الفطریات هى التى تقوم بعملیة التحلل.٢.٥سبة % والنیتروجین بن٤٠بنسبة 

(خمسة عشر درجة)طریقة إجابة السؤال األول: 

تقسم بكتریا التربة بالنسبة لمصادر الكربون والطاقة إلي األقسام األتیه:بأن یذكر یجیب الطالب عن هذه النقطة )١
...... إلخ.وهى البكتریا عضویة التغذیة وتحصل علي احتیاجاتها من الكربون والطاقة من مصادر عضویة، : ریا هتیروتروفیةأ) بكت

وال تحتــاج إلــي مــواد عضــویة CO2معدنیــة التغذیــة وهــي تحصــل علــي الكربــون الــالزم لهــا مــن وهــى البكتریــا: ب) بكتریــا أوتوتروفیــة
لنموها وتحصل علي الطاقة من أكسدة مواد كیماویة قابلة لألكسدة أو من التمثیل الضوئى حیث وضعت في قسمین هما: 

.وهي البكتریا الممثلة للضوء التي ال تنتج أكسوجین عند التمثیل الضوئى: أوًال: البكتریا الممثلة للضوء غیر األكسوجینیة
.مي باسم الطحالب الخضراء المزرقةوهذه هي التي كانت تس: لبكتریا الممثلة للضوء األكسوجینیةثانیا: ا

:فى نقاط كما یلىخصوبة التربةوضح أهمیة األكتینومیسیتات في بأن ییجیب الطالب عن هذه النقطة )٢
.باتیة والحیوانیة الصعبة التحللتحلیل بعض مكونات األنسجة الن)١
عن طریق تحویل مخلفات النبات إلي مركبات مماثلة للجزء العضوي األصلي في التربة.تكوین الدبال )٢
القیام بالتحوالت الحیویة في درجات الحرارة المرتفعة خصوصًا عند تحلیل أكوام السماد العضوي واألسمدة العضویة الحیوانیة. )٣
إلخ.، .......تثبت النیتروجین الجوى مع غیر البقولیاتFrankiaبعض األنواع مثل )٤

ثم یذكر األسباب التى جعلتها تنتمى إلى البكتریا ولیس الفطر فى نقاط:
: هىالفطر في ثالث صفات هامةاألكتینومیسیتات تشبه 
.أن األكتینومیسیتات الراقیة تتمیز بخاصیة التفرع الكثیر التي تمیز الفطریات
غیر مقسم هوائى وكونیدیات كما هو الحال في الفطر. معظم األكتینومیسیتات تكون میسیلیوم
عند نمو األكتینومیسیتات في البیئات السائلة نادرا ما تتكون عكارة في المزرعة، كما یحدث في البكتریا.



ورغم ذلك فإن األكتینومیسیتات (األكتینوبكتریا) تتبع البكتریا لألسباب األتیة:
لبكتیریة تقریبا.تساوى قطر الهیفا مع قطر الخلیة ا
.یتشابه تركیب الجدار الخلوى في كل من األكتینومیسیتات والبكتریا
.یتشابه التركیب الخلوى في كال النوعین حیث ال تحتوى األكتینومیسیتات على غشاء نووى وال على میتوكوندریا
.تكون بعض أنواعها جراثیم داخلیة كما في البكتریا
 جنس الـFrankia.(الكائنات الحیة الدقیقة بدائیة النواة)یثبت النیتروجین وهى صفة ال توجد إال في البروكاریوتا
 األكتینومیسیتات حساسة إلنزیمLysozyme.الذي یحلل الجدار الخلوي مثل البكتریا

سـئولة عـن عملیـة التحلـل وخطـوات ذكر اإلنزیمـات الم) فى هذه النقطة یذكر الطالـب تركیـب السـلیولوز والـروابط الموجـودة فیـه ثـم یـ٣
التحلل فى شكل معادالت ثم یذكر أمثلة ألهم المیكروبات المحللة له كما یلى: 

حیــث یتطلــب التحلیــل وجــود الــثالث إنزیمــات، glucosidaseو C1،Cxیتكــون النظــام اإلنزیمــي المحلــل للســلیولوز مــن ثــالث إنزیمــات 
C1حیـث یحلـل إنــزیم  (Endo-β-1,4 glucanase) المركـب األساســي ویحـدث لــه تحلـل جزئــي. أمـا إنـزیمCx (Exo-β -1,4

glucanase) یعمل على النواتج من تكسیر اإلنزیم األول وینتج سـكر ثنـائي وهـو السـلوبیوز عـالوة علـى سالسـل قصـیرة مـن وحـدات مـن
الثنـائي السـلوبیوز والسالسـل القصـیرة إلـى فیحلـل السـكرβ-1,4 glucosidase(Cellobiase)الجلوكوز.أمـا اإلنـزیم الثالـث وهـو 

وحدات من الجلوكوز.
خطوات تحلل السلیولوز

Cellulose C1 Chains of cello-oligo-saccharides

Cello-oligo-saccharides Cx Oligo-saccharides + Cellobiose

Cellobiose Cellobiase glucose

: یــذكر الطالــب أهــم المیكروبــات المحللــة للســلیلوز مــن كــال مــن البكتریــا والفطریــات واألكتینومیســیتات مثــل المیكروبــات المحللــة للســلیولوز
ویقوم برسم البكتریا ......إلخ.Cytophagaجنس بكتریا 

المـادة العضـویة والنسـبة الحرجـة منهـا ) وكیفیـة تأثیرهـا علـى تحلـل C:N ratioیجیب الطالب عن هذه النقطة بأن یـذكر تعریـف () ٤
ومتى یحدث معدنة لنیتروجین المادة العضویة ومتى یحدث نقص مؤقت فى التربة من النیتـروجین ، ثـم یقـوم بتفسـیر المثـال المـذكور

وتوضیح ذلك بناءا علیه كما یلى: 
كجــم ١٥,٧٥= ٣٥/١٠٠× ٤٥مــن هــذه المــادة تمثــلبعملیــة التحلــل فإنهــا الفطریــات فــى المخلــف األول (قــش األرز) عنــدما تقــوم -

(خـالي قـش األرزكجـم نتـروجین، أى أن تحلـل ١,٥٧٥= ١/١٠× ١٥,٧٥كربون، وكمیة النیتروجین الالزمة لبناء خالیا المیكروبـات= 
لتربة. كجم من النیتروجین) المعدني الموجود في ا١,٥٧٥(Immobilizationمن النیتروجین) بواسطة الفطریات یؤدي إلي 

كجـم كربـون، ١٤= ٣٥/١٠٠× ٤٠تمثـل مـن هـذه المـادة بعملیـة التحلـل فإنهـا الفطریـات عنـدما تقـوم فى المخلف الثـانى (البرسـیم)-

كجـم نیتـروجین، یحـدث ٢,٥كجم نتروجین ، وبما أن المادة العضـویة تحتـوي علـي ١,٤= ١/١٠× ١٤وهذا یحتاج من النیتروجین إلي 
.كجم نیتروجین)١,١(Mineralizationمعدنة 

السؤال الثانى: 
"یمكن إستغالل قدرة المیكروبات على تحلیل المواد العضویة تحت الظروف الالهوائیة فى إنتاج غاز وسماد البیوجاز"، إشرح هذه )١

العبارة مع توضیح مراحل تكوین غاز المیثان واألهمیة اإلقتصادیة لتكنولوجیا إنتاج البیوجاز. 
األحماض األمینیة بواسطة میكروبات التربة بالعدید من الطرق، ناقش ذلك مع التوضیح بأمثلة كافیة.یتم تحلل)٢



من أهم المواد الملوثة للبیئة"، إشرح هذه العبارة.˝"على الرغم من أهمیة النترات كأیون ضرورى للنبات إال أنها تعد أیضا)٣
ت العائشة حرة (الالتكافلیة) وتلك العائشة باإلشتراك (التكافلیة).قارن بین عملیة تثبیت النیتروجین بواسطة المیكروبا)٤

(خمسة عشر درجة): طریقة إجابة السؤال الثانى

مراحل تكون غاز المیثان بیولوجیا (الثالث مراحل الرئیسیة ثم یذكر ثم بأن یذكر تعریف البیوجاز ) یجیب الطالب عن هذه النقطة١

وهى:اإلضافیة)یذكر المرحلة الرابعة 
المرحلة األولى: مرحلة تكون األحماض والمركبات األخرى قصیرة السلسلة.- ١
المرحلة الثانیة: مرحلة تكوین حمض الخلیك واألیدروجین - ٢
Methanogenic bacteriaالمرحلة الثالثة: مرحلة تكوین المیثان بواسطة- ٣

باإلضافة إلى إنتاج غاز المیثان في المرحلة الثالثة ، فقد أضیفت مرحلة رابعة تقوم فیها البكتریا ذاتیة التخمر بتمثیل الخالت - ٤
وبعد ذلك یذكر األهمیة اإلقتصادیة بالتفصیل .. . ثم یقوم الطالب بشرح كل مرحلة بالتفصیل مع ذكر المعادالت ...وتكوین المیثان

أهمیة الغاز واستخداماته وأهمیة السماد واستخداماته.فى نقاط بأن یذكر

ونزع مجموعةأبنزع مجموعة األمین إماوهىیجیب الطالب عن هذه النقطة بأن یذكر الطرق المختلفة لتحلل األحماض األمینیة ) ٢

الكربوكسیل. 
Deaminationأوًال :  نزع مجموعة األمین                                  

Desaturation(أ) النزع المباشر لجزئ األمونیا مع تكوین حامض عضوى غیر مشبع  
NH2

|
R-CH2 - CH - COOH           R-CH = CH-COOH   + NH3

Amino acid Unsaturated acid
باقى الطرق ....... إلخویكمل الطالب بنفس طریقة اإلجابة 

جمــل هــذه النقطــة یــذكر الطالــب األضــرار البیئیــة والصــحیة المترتبــة علــى إســتخدام النتــرات فــى عملیــة التســمید المعــدنى بــأن یفــى )٣
:بالتفصیلهاثم یقوم الطالب بشرح كل نقطة مناألضرار فى النقاط التالیة

 ظاهرةEutrophication .أى انتعاش نمو الطحالب والنباتات في المسطحات المائیة كنتیجة لزیادة المحتوي الغذائى للمیاه
 إصابة األطفال بمرضMethemoglobinemia .والذي عادة ما یرتبط باستهالك المیاه والخضروات الغنیة في النترات
 إصابة الحیوانات بمرضMethemoglobinemia.
أمینتكون مركبات النیتروز.Nitrosamine

بین عملیة تثبیت النیتروجین بواسطة المیكروبات العائشة حرة (الالتكافلیـة) وتلـك العائشـة باإلشـتراك ) یذكر الطالب هنا الفرق بین ٤.
على أساس النقاط التالیة ثم یقوم الطالب بتوضیح الفرق بین المجموعتین على اساس كل نقطة منها: (التكافلیة)

الذي یتم خالله التثبیت Growth phase) من حیث طور النمو ١
) من حیث كمیة النیتروجین المثبت لكل جرام خالیا ٢



) كفاءة عملیة التثبیت (مللیجرام نیتروجین مثبت لكل جرام جلوكوز مستهلك)٣
وتین في الساعة) النشاط النسبى لتثبیت النیتروجین مقدرا علي أساس مللیجرام نیتروجین  لكل جرام بر ٤
) مصیر النیتروجین المثبت ٥

السؤال الثالث: 
تختلف المیكروبات المثبتة للنیتروجین الجوى فى قدرتها على توفیر الوسط المختزل المالئم لعمل إنزیم النیتروجینیز، أذكر )١

المیكانیكیات المختلفة لذلك.
التربة مع شرح تفصیلى لعملیة إذابة مركبات الفوسفور بواسطة أذكر أهم العملیات الحیویة التى تحدث لعنصر الفوسفور فى )٢

الكائنات الحیة الدقیقة.
مركبات الكبریت من أهم العملیات البیولوجیة فى التربة الزراعیة، وضح ذلك مع ذكر أهم المیكروبات التى معدنةتعتبر عملیة )٣

تقوم بهذه العملیة. 
الریزوسفیر على نمو النباتات فى التربة الزراعیة.ناقش بإختصار التأثیرات المفیدة لمیكروبات)٤

(خمسة عشر درجة): طریقة إجابة السؤال الثالث

یجیب الطالب عن هذه النقطة بأن یذكر ان إنزیم النیتروجینیز الیعمل إال فى الوسط المختزل لذلك تلجأ بعض الكائنات الحیة ) ١

والمناسب لعمل اإلنزیم بإستخدام میكانیكیات مختلفة منها: الدقیقة لتوفیر الوسط الخالى من األكسجین 

تمتاز بمعدل تنفسها العالى إذا ما قورنت بباقى المیكروبات إلنتاج الـ میكروبات األزتوباكترATP ،وزیادة استهالكها لألكسجین

مایة إنزیم النیتروجینیز من األكسجین لحوبذلك یصبح أحد أهداف التنفس الهوائى بهذه المیكروبات عمل ما یسمي بحمایة تنفسیة 

الجوي، حیث یتم إزالة األكسجین من حول مراكز تثبیت النیتروجین بمعدل التنفس العالي. باإلضافة إلي ذلك فإن بروتین إنزیم 
ي أنه عند وجود النیتروجینیز في خالیا األزوتوباكتر بالذات یتمیز بأن له خاصیة القدرة علي التغییر في الشكل الفراغي وهذا یعن

األكسجین یتغیر التركیب الفراغي لبروتین اإلنزیم ویفقد قدرته علي التثبیت وبغیابه فإن اإلنزیم یعود إلي نشاطه المعتاد.
وھكذا یكمل الطالب كل األمثلة التى درسھا بنفس طریقة اإلجابة ........ إلخ

ر الفوسفور وهى :) یذكر الطالب هنا أهم العملیات الحیویة التى تحدث لعنص٢

(أ) ذوبان مركبات الفوسفور المعدني غیر الذائب (إذابة مركبات الفوسفور).
(ب) معدنة المركبات العضویة مع إنتاج الفوسفات المعدنیة.  

(جــــ) تحویـــل الفوســـفات المیســـرة غیـــر العضـــویة إلـــي مكونـــات الخلیـــة بتمثیلهـــا بطریقـــة مشـــابهة لمـــا یحـــدث بالنســـبة لعنصـــر النیتـــروجین 
Immobilization .

أكسدة أو اختزال المركبات الفوسفوریة غیر العضویة. (د) 
الفوسفور المعدنى غیر میسر فى التربة والمیكانیكیات ثم یقوم بعد ذلك بشرح تفصیلى لعملیة اإلذابة بأن یذكر األسباب التى تجعل 

المختلفة لعملیة اإلذابة والمیكروبات التى تقوم بهذه العملیة.



وأهم األحماض األمینیة یجیب الطالب عن هذه النقطة بأن یذكر أهم الصور العضویة التى یوجد علیها الكبریت فى التربة) ٣
إلى أحماض عضویة مثل:وكیفیة تحول هذه المركباتالكبریتیة 

HSCH2-CHNH2-COOH +H2O
Cysteine

Cysteine CH3-CO-COOH + H2S + NH3

Pyruvic aciddesulfohydrase
) وتأثیرها على عملیة معدنة الكبریت العضوى وتحویل المواد العضویة الكبریتیة إلى مركبات معدنیة C:S ratioثم یتكلم الطالب عن (

وبعد ذلك یذكر أمثلة ألهم المیكروبات التى تقوم بهذه العملیة......إلخ.أكثر تیسرا للنباتتكون 

على نمو لمیكروبات الریزوسفیر) فى هذه النقطة یقوم الطالب أوال بتعریف منطقة الریزوسفیر ثم یذكر اهم التأثیرات المفیدة ٤

في امتصاص النبات للفوسفور والبوتاسیوم، Mycorrhizaدور المیكوریزا والتى منها على سبیل المثال: النباتات فى التربة الزراعیة

كما أن میكروبات الریزوسفیر تزید جهازیة الحدید والمنجنیز للنبات ، ویفسر البعض دور میكروبات الریزوسفیر في زیادة جهازیة 
ي تكونها أثناء عملیات التمثیل الغذائي ، وهذه المركبات تكون مركبات معقدة مع العناصر المعدنیة على أساس المركبات العضویة الت
وهكذا في تسهیل دخول هذه  العناصر إلي النباتChelating compoundsالعناصر المعدنیة أو تعمل عمل المركبات المخلبیة

یكمل الطالب اإلجابة بنفس الطریقة .......إلخ.

السؤال الرابع: 
المیكروبات التى تستخدم أهماألسمدة الحیویة إلى حد كبیر فى الحد من تلوث البیئة الزراعیة، إشرح هذه العبارة مع توضیحتساهم )١

فى مجال األسمدة الحیویة.
یتم تحلل المبیدات فى التربة الزراعیة بالعدید من الطرق، وضح المیكانیكیات المختلفة التى تستخدمها المیكروبات لتحلیل )٢

یدات.المب
وضح بإختصار أهم العالقات التعاونیة بین میكروبات التربة الزراعیة.)٣

أذكــر الصــور المختلفــة للعالقــات التنافســیة بــین میكروبــات التربــة مــع توضــیح أهــم الشــروط الواجــب توافرهــا فــى المیكــروب ذو القــدرة ) ٤
التنافسیة.

(خمسة عشر درجة): لسؤال الرابعاإجابةطریقة

الطالب عن هذه النقطة بأن یقوم بتعریف األسمدة الحیویة واسباب اللجوء إلیها والفوائد التى تعود على البیئة واإلنسان من ) یجیب ١
إستخدامها ثم بعد ذلك یذكر أمثلة ألهم المیكروبات المستخدمة فى ذلك مثل :

 لقاحـات الریزوبیــا المســتخدمة للبقولیـات والتــي بــدأ تســویقها منـذ ســنوات طویلــة علـي نطــاق تجــارى فــي بـالد عدیــدة ، وأصــبحت فــي
الخمسین سنة األخیرة تستعمل كلقاحات للتربة أو للبذور في أغلب بالد العالم . 

   لقاحاتAzospirillum, Azotobacter  مثلMicrobeen, Rhizobacterin, Cerealin والتي تخلط بالبذور لتمد العوائل

.النجیلیة ببعض احتیاجاتها من النیتروجین من خالل تثبیت النیتروجین التكافلیاً 

وهكذا یكمل الطالب كل األمثلة التى درسها ........إلخ.



:هىى التربة و ) یذكر الطالب الطرق المختلفة التى تستخدمها الكائنات الحیة الدقیقة فى تحلیل المبیدات ف٢

) إضافة مجموعة هیدروكسیل ١
) إزالة أو إضافة مجموعة میثیل أو أكثر وهذه التفاعالت كثیرة الحدوث في المبیدات . ٢
٠) إزالة الكلور وبذلك تزول سمیة المركب ویحل محل الكلور ذرة أیدروجین أو مجموعة أیدروكسیل٣
) أكسدة الكبریت ٤
.وقد تستبدل مجموعة النیترو بمجموعة أیدروكسیلعة النیترو لتصبح نیتریت أوأمین ) اختزال مجمو ٥
. ستر) تحلل السلسلة الجانبیة المتصلة بالحلقة العطریة أو كسر رابطة اإل٦
.) التحلل المائى لجزئ المبید٧
.) كسر النواة العطریة٨

........ إلخ.ثم یقوم الطالب بشرح كل طریقة وإعطاء مثال علیھا 

) یجیب الطالب عن هذه النقطة بأن یذكر أهم صور التعاون بین میكروبات التربة وهى:٣

                       التعایشCommensalism
                      التنشیطSynergism
                    التعاونProtocooperation
                       التكافلSymbiosis

ثم یقوم الطالب بشرح كل عالقة بالتفصیل مع إعطاء أمثلة كافیة علیها.

یجیب الطالب عن هذه النقطة بأن یذكر الصفات الواجب توافرها فى المیكروب ذو القدرة التنافسیة وهى:) ٤

المعدل األسرع في النمو.- ١
. pHالقدرة علي تحمل الظروف البیئیة المتغیرة من حرارة ورطوبة و - ٢

القدرة علي تمثیل وتخزین المواد الغذائیة والعوامل المشجعة علي النمو . - ٣
القدرة علي التحرك من موقع غیر مناسب إلي أخر مناسب ، وفي هذا الخصوص فإن المیكروبات المتحركة أو التـي لهـا خیـوط - ٤

٠طویلة فان قدرتها أكبر علي التنافس

یمكن تلخیصها فیما یلي :و وبعد ذلك یذكر صور التنافس المیكروبى 
التنافس بین األنواع علي كمیة محدودة من الغذاء أو األكسجین أو الموقع الدقیق . )أ

إنتاج نوع من المیكروبات لمواد سامة تثبط نمو األنواع األخرى .)ب
وبعد ذلك یشرح كل نقطة منها بالتفصیل ویذكر أمثلة لصور التنافس المختلفة التى سبق ذكرها.

والتوفیقمع أطیب األمنیات بالنجاح 


