
 

 

 .د. عالء جبار عبذأ                              المحاضرة الخامست                         

 نمو وتكاثر البكتريا                                     

: ٚؼشف انًُٕ ْٕ انضٚادج فٙ اػذاد انخالٚا ٔنٛظ فٙ دجى انخهٛح نزا ػُذ ذهمٛخ  Growthانًُٕ 

ٔعػ غزائٙ تؼذد يٍ انًغرؼًشاخ فاٌ انضٚادج انٓائهح ذذصم فٙ اػذاد انخالٚا ٔٚذذز َرٛجح 

ار ذُمغى انخهٛح انًفشدج انٗ خهٛرٍٛ ْٔزِ انطشٚمح الجُغٛح   binary fissionاالَشطاس انصُائٙ 

 ٚادج فٙ اػذاد انخالٚا انُظاو االعٙ ا٘ اٌ انضٚادج فٙ اػذاد انخالٚا اعٛح ٔكًا ٚأذٙ:ٔذرثغ انض
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ٔٚذذز ْزا تخشٔض تشػى صغٛش يٍ ادذ اغشاف   buddingٔيٍ انطشق االخشٖ ْٙ انرثشػى  

 انخهٛح االو شى ٚصثخ تذجى يًاشم نهخهٛح االو .

: ْٕٔ انضيٍ انالصو إلذًاو Doubling generation timeيٍ انًعاػفح( انضيٍ انجٛهٙ )ص

 دٔسج االَمغاو يٍ خهٛح أتٕٚح إنٗ خهٛرٍٛ تُٕٚرٍٛ. 

ٚغرذل يٍ غٕل انضيٍ انجٛهٙ ػهٗ يؼذل انًُٕ نهكائٍ، دٛس ٚرشأح غٕل انضيٍ انجٛهٙ نهخالٚا 

األَٕاع لذ ٚصم انٗ عاػاخ دلٛمح تًُٛا فٙ تؼط  60-30انثكرٛشٚح ذذد انظشٔف انًُاعثح يٍ 

 انٗ أٚاو، ٔانثؼط ٚصم انٗ خًظ دلائك.

نزا ٚؼضٖ فغاد األغزٚح ٔذغًًٓا فٙ فرشج لصٛشج َٕػا يا انٗ َشاغ انثكرٛشٚا تفرشاخ لصٛشج يصال 

 Salmonellaرنك تكرٛشٚا 

 انؼٕايم انًذذدج نطثٛؼح ًَٕ انًغرؼًشج انثكرٛشٚح:

 أْى انؼٕايم ْٙ:

انٕعػ انغزائٙ نهًغرؼًشج انثكرٛشٚح ٔانًغادح انرٙ ذغرطٛغ  انؼُاصش انغزائٛح فٙ -

 انثكرٛشٚا اعرغالنٓا.

 ذشاكى انفعالخ انُاذجح يٍ آالف انخالٚا فٙ انًغرؼًشج. -

ًٚكٍ دغاب يؼذل انًُٕ نهًغرؼًشج انثكرٛشٚح ػٍ غشٚك )تٕاعطح( سعى تٛاَٙ ٕٚظخ انؼاللح 

 انالصو نزنك )انضيٍ(.تٍٛ أػذاد انثكرٛشٚا )انًُٕ نهًغرؼًشج( ٔانٕلد 

 

 Bacterial Growth Curveمنحنى النمو البكتيري 

ٚمصذ تًُذُٗ انًُٕ انثكرٛش٘ األغٕاس )انًشادم( انرٙ ذًش تٓا انثكرٛشٚا )انًغرؼًشج( أشُاء انًُٕ 

 ٔاالَمغاو.

 انًُٕ انثكرٛش٘ فٙ يُذُٗ انًُٕ؟ Phasesيا ْٙ يشادم )أغٕاس( 

غٕاس انرٙ ذًش تٓا انثكرٛشٚا أشُاء انًُٕ انٗ أستغ يشادم سئٛغح ٚمغى يُذُٗ انًُٕ انثكرٛش٘ ٔاأل

 ذرًاٚض كم يشدهح )غٕس( ػٍ األخشٖ تؼذج خٕاص ْٔٙ:

ٔٚرًٛض تـ :فٙ ْزا انطٕس ذثمٗ اػذاد انخالٚا شاترح ْٔزا  Lag Phaseغٕس انغثاخ  -1

 الٚؼُٙ آَا فٙ دانح عثاخ تم ذرٓٛأ نهًُٕ ٔذخهٛك االدًاض انُٕٔٚح ٔذصُٛغ االَضًٚاخ .

 ٔيٍ أْى يًٛضاذّ:  Exponential (Logarithmic ) Phaseانطٕس انُشٛػ   -2

 أَشػ األغٕاس -



 

 

 ٔفٙ لًح انُشاغ ٔانركاشش. ذٕفش انغزاء ٔانثكرٛشٚا يرألهًح ػهٗ انظشٔف -

 انًُذُٗ ذصاػذ٘ سأعٙ تغشػح ذضاٚذٚح. -

 ػذد انخالٚا انجذٚذج أكثش تكصٛش يٍ ػذد انخالٚا انًٛرّ. -

 ٔٚرًٛض تـ : Stationary Phaseانطٕس انصاتد  -3

 ػذد انخالٚا انًٛرح = ػذد انخالٚا انجذٚذج. -

 انًُذُٗ ٚأخز انشكم األفمٙ انصاتد   -

 ًشج َرٛجح :ذذْٕس انظشٔف فٙ انًغرؼ -

 لهح انغزاء َرٛجح انًُافغح 

 ٍٛاَخفاض األكغج 

 ذشاكى اإلفشاصاخ ٔانًٕاد االٚعٛح انغايح 

  ذغٛٛش انـpH  

 

 ٔٚرًٛض ْزا انطٕس تـ : Decline (Death) Phaseغٕس انًٕخ  -4

فٙ ْزا انطٕس ٚكٌٕ يؼذل يٕخ انخالٚا اػهٗ يٍ يؼذل اَراض خالٚا جذٚذج ْٔزِ انذانح ذؼٕد انٗ 

انًٕاد انغزائٛح االعاعٛح يٍ انٕعػ ٔذشاكى انًٕاد انغايح انًصثطح نهًُٕ ٔفٙ َٓاٚح ْا انطٕس َفار 

ٚمم يؼذل يٕخ انخالٚا ٔعثة رنك ٚؼٕد انٗ لهح اػذاد انخالٚا انذٛح انًرثمٛح يًا ٚجم تالٙ انًٕاد 

زائٛا جذٚذا انغزائٛح فٙ انٕعػ ٚكفٙ العرًشاس َشاغٓا ٔذصثخ انخالٚا انًٛرح فٙ انٕعػ يصذسا غ

 .نهخالٚا انذٛح

 

 
 شكم ٚثٍٛ يشادم ًَٕ انثكرشٚا )يُذُٗ انًُٕ انطثٛؼٙ نهثكرشٚا (



 

 

 أًْٛح دساعح يُذُٗ انًُٕ: 

ٔأغٕاس ًَْٕا االيصم َشاغٓا انرؼايم يغ انثكرٛشٚا ٔيؼشفح ذفٛذ دساعح يُذُٗ انًُٕ انثكرٛش٘ فٙ 

 انًخرهفح دٛس ٚفٛذ رنك فٙ :

 انًكافذحيجاالخ انًمأيح ٔ/ أٔ  -

 اإلصاتاخ انًشظٛح  -

 ٔانرغًى. حفغاد األغزٚح انًٛكشٔتٛ -

ػايح انطٕس انُشػ ْٕ أكصش األغٕاس دغاعٛح ٔػشظح نهًٕخ تفؼم انذشاسج أٔ تصٕسج **

 انًٕاد انكًٛٛائٛح.

 

ًٚكٍ دغاب ػذد خالٚا انثكرٛشٚا فٙ أ٘ يشدهح يٍ يشادم انًُٕ انًخرهفح تاعرخذاو انًؼادنح 

 انرانٛح:

Ns = (Ni)2
n 

Ns.ُٗانؼذد انكهٙ نهخالٚا فٙ َمطح يا يٍ انًُذ = 

Ni.انؼذد انًثذئٙ نهخالٚا انثكرٛشٚح = 

n ػذد األجٛال = 

2
n 

 = ػذد انخالٚا فٙ انجٛم انٕادذ.

 العوامل الفيزيائيت المؤثرة على طبيعت نمو البكتيريا:

دشاسج يُخفعح دسجح انذشاسج: ذرفأخ يٍ َٕع ٜخش، تؼط األَٕاع ًُٕٚ تذسجاخ  -1

 Psuedomonousو( 15º -ْٔٙ انًصهٗ نٓزِ األَٕاع )صفش

 و...ْٔكزا30º -20أيا انثكرٛشٚا انًغؤٔنح ػٍ فغاد األغزٚح فرًُٕ يا تٍٛ 

يجًٕػاخ اػرًاداً ػهٗ ادرٛاجٓا  خًظدٛس ذمغى انثكرٛشٚا انٗ   O2)كغجٍٛ  )ٔاأل -2

 نألكغجٍٛ: 

  Bacillusيصم انثكرٛشٚا  Obligate aerobicتكرٛشٚا ْٕائٛح إجثاسٚح  - أ

  Clostridiumيصم  Obligate anaerobicتكرٛشٚا الْٕائٛح اجثاسٚح  - ب

  Entrococcusتكرٛشٚا اخرٛاسٚح ْٕائٛح ذًُٕ أفعم تٕجٕد األكغجٍٛ يصم  - خ

 ال ذرأشش تٕجٕدِ  - ز

 % فمػ يٍ األكغجٍٛ تًُٛا ذًٕخ فٙ انرشاكٛض انؼانٛح يُّ.10-2ذذراض يٍ    - ض

 دٛس ذمغى انٗ: pHح دسجح انذًٕظ -3

 (5.5 –يذثح نهذًٕظح )ذرشأح يٍ صفش  -

 (...)أغهة انثكرٛشٚا ٔانثشٔذٕصٔا(8 -5.5يذثح نهذًٕظح انًرؼادنح ) -

 (.11-8.5يذثح نهمهٕٚح انؼانٛح ) -

 .6-4يالدظح: أغهة انفطشٚاخ ذًُٕ فٙ انٕعػ انذايعٙ يا تٍٛ 

 انًهٕدح ...انثهضيح...انرشاكٛض...انعغػ االعًٕص٘. -4



 

 

اإلشؼاػاخ: األشؼح راخ انًٕجاخ انمصٛشج ْٙ األكصش ظشساً ػهٗ انخهٛح انذٛح. كهًا لصش غٕل 

 ذأٍٚ انخهٛح. ←صٚادج انعشس  ↑ ←انًٕجح 

 بعض العائالث البكتيريت:

 َغرطٛغ ذمغًٛٓا ػهٗ اعاط تؼط انصفاخ ار ذشًم :

ساخ ، يرذشكح انؼائالخ انرٙ ذعى خالٚا ػصٕٚح عانثح نصثغح كشاو ، غٛش يُرجح نهغثٕ - أ

 ٔذشًم : 

  Azotobacterاْى اجُاعٓا  Azotobactraceaeػائهح  -1

  Rhizobiumآًْا   Rhizobiaceaeػائهح  -2

  Enterobacter , Salmonellaآًْا   Enterobacteriaceaeػائهح  -3

 Achromobacter, Flavobacteriumآًْا   Achromobacteraceaeػائهح  -4

  Brucellaآًْا  Brucellaceaeػائهح  -5

انؼائالخ انرٙ ذعى انخالٚا انؼصٕٚح ، انًٕجثح نصثغح كشاو ، غٛش يُرجح نهغثٕساخ ،  - ب

 غٛش يرذشكح ٔذشًم : 

  Brevibacteriumيُٓا  Brevibacteriaceaeػائهح  -1

  Lactobacillusيُٓا  Lactobacillaceaeػائهح  -2

  Propionibacteriumيُٓا  Propionibacteriaceaeػائهح  -3

 Microbacteriumيُٓا  Corynebacteriaceaeػائهح  -4

انؼائالخ انرٙ ذعى انخالٚا انؼصٕٚح انًٕجثح نصثغح كشاو ٔانًُرجح نهغثٕساخ ٔيرذشكح  - خ

 ٔذشًم :

   Bacillus , Clostridiumْٔى اجُاعٓا  Bacillaceaeػائهح 

انؼائالخ انرٙ ذعى انخالٚا انكشٔٚح انًٕجثح نصثغح كشاو غٛش يُرجح نهغثٕساخ ٔغٛش  - ز

 يرذشكح ٔذشًم :

 Micrococcus , Staphylococcusٔذشًم   Micrococcaceaeػائهح  -1

  Streptococcus , Leuconostocٔذشًم  Streptococaceaeػائهح  -2

انؼائالخ انرٙ ذعى انخالٚا انكشٔٚح ٔانغانثح نصثغح كشاو ٔغٛش يُرجح نهغثٕساخ ٔغٛش  - ض

 يرذشكح  ٔذشًم :

Neisseriaceae  ٔاْى اجُاعٓاNeisseria  

 

 


