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 تعريف
التي الترى   األحياء الدقيقة هو العلم الذى يختص بدراسة جهريةامل أو علم األحياء الدقيقة

ولكن يستلزم االستعانة بامليكروسكوب لتكبير تلك األحياء حتي يمكن رؤيتها بالعين املجردة 

قيات حقي بعض تشتمل هذه األحياءوالتعرف علي أشكالها املختلفة 

  .الطحالب وبعض البكتيريا مثل بدائيات النوى  إضافة إلى واألوليات الفطريات مثل النوى 

تصنف ضمن الكائنات الحية بشكل  فيتم دراستها في علم مستقل، حيث ال  الفيروسات أما

% 0.03رغم التطورات في هذا العلم فإن التقديرات تقول انه لم يتم دراسة إال  . صريح

عام  300امليكروبات اكتشفت منذ املوجودة في البيئة األرضية فالبرغم من ان  امليكروبات من

علم  و علم النبات و بعلم الحيوان إال ان علم األحياء الدقيقة ما زال يعتبر في بداياته مقارنة

 .الحشرات

 

 فوائد علم األحياء الدقيقة

قيقه أصبح يستخدم في شتى  مناحي الحياة مثل إن    :علم األحياء الد 

 .)علم االمراض( أساس علم الباثولوجيا 1

 .استخدامات عسكرية في صناعة األسلحة البيولوجية 2

ة 3 ات الحيوي   .انتاج واستحداث املضاد 

قاحات  4
 
 .صناعة وتطوير الل

ناعات  5  .بعض الص 

بات والحيوان من أخطار هذه الكائنات اإلملام بهذا العلم يس 6 اعد على حماية اإلنسان و الن 

قيقة  .الد 
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https://www.marefa.org/index.php?title=Entomology&action=edit&redlink=1
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بة في أضرار لإلنسان  7 استخدام بعض األنواع للقضاء على أنواع أخرى غير مرغوب فيها او مسب 

 .أو املحاصيل عن طريق املحاربة الهستونية

عديل الجيني في فهم 8 ة والت   و DNA طبيعية الحمض النووي تساعد علماء الهندسة الوراثي 

RNA. 

تي أخذتها الحياة  9
 
طور ال بيعي في معرفة ومتابعة مسالك وطرق الت 

 
طور الط تساعد علماء الت 

 .على األرض

 

 المايكروبايولوجي علم تطور

 بعد اكتشاف 
ً
نظرا لصغر حجم الكائنات الدقيقة فان اكتشافها ودراستها جاء متأخرا

مما مكن العلماء من رؤيتها ووصفها وتتبع طريقة نموها وتكاثرها امليكروسكوب وتطويره 

ومعيشتها. وليس معنى ذلك أن الكائنات الحية الدقيقة لم تكن معروفة قبل ذلك ولكنها كانت 

معروفة من الناحية النظرية فقد كان فالسفة اليونان وعلماء العرب األولين يدركون أن 

 قة ال يمكن رؤيتها بالعين.األمراض تنتقل عن طريق كائنات دقي

يرجع الفضل في ما توصلت إليه البشرية اآلن من اكتشافات وأبحاث ترتبط بالكائنات غير املرئية 

الذي ساعده في ذلك عمله تاجًرا  ،«طوني فان ليفينهوكأن» بالعين املجردة إلى العالم الهولندي

الهولندية، إذ لعبت فترة تدريبه على العدسات املكبرة  «ديلفت»للقماش طوال حياته في مدينة 

دوًرا كبيًرا في شغفه بالعدسات  -التي كانت تستخدم في تجارة النسيج لحساب كثافة الخيط-

 .الزجاجية، وفحص النسيج تحتها

http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/van_leeuwenhoek_antonie.shtml
http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/van_leeuwenhoek_antonie.shtml
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حص الف» على نسخة من كتاب –على األرجح– ، عثر1668زيارته إلى لندن في عام وأثناء 

، وشمل 1665، الذي نشره في -مكتشف الخلية- «روبرت هوك»للعالم اإلنجليزي  «املجهري 

مالحظاته التي رصدها من خالل العدسات، وكان أكثر األعمال العلمية مبيًعا إ أثار شغف جمهور 

 .«ليفينهوك»كبير لالهتمام بعلم املجاهر الجديد، ومن ضمنهم بالطبع الهولندي 

، سجل أولى مالحظاته عن امليكروبات بعدما قام بفحص قطعة من القماش في 1674 و في عام

عرفت بعد ذلك على أنها -بظهور كائنات حية دقيقة للغاية  وفوجئوجود قطرات من املياه،

ا واسعة النطاق في-البكتيريا
ً
ررت  الجمعية امللكية ، وأثارت هذه املالحظات شكوك

ُ
آنذاك، ولكن ك

 .التوسع أكثر في مجال الفحص املجهري التجربة وتأكدت اكتشافاته بعد ذلك؛ ليبدأ بعدها في 

م الهولندي عدًدا من املجاهر البسيطة  وخالل فترة السبعينات من القرن السابع عشر، قدَّ

ا، كشفت 500 قاربت   مجهًرا ضوئيًّ
ً

من األحياء الدقيقة مثل: البكتيريا، والفطريات،  أشكاال

، ولم تتوقف اكتشافاته عند هذا الحد؛ إذ أسس علم تشريح -protozoa- والكائنات األولية

وفي ما يخص اإلنسان قدم وصًفا لكرات الدم  .في مجال التكاثر الحيواني النبات، وأصبح خبيًرا

الحمراء في البالزما، واكتشف الحيوانات املنوية التي تعد من أهم االكتشافات العلمية في حياته؛ 

إذ خلصت دراساته إلى استنتاج جديد بأن عملية اإلخصاب تحدث عندما تخترق الحيوانات 

 .املنوية البويضة

 الكائنات الحية الدقيقة: أصل

وبعد اكتشاف امليكروبات بدأ التفكير فى أصل او مصدر هذه الكائنات وفى هذا الوقت انقسم 

املهتمون بهذه الدراسة الى قسمين هما : املدرسة االولى وهى تعتقد أن هذه الحيوانات الصغيرة 

http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/van_leeuwenhoek_antonie.shtml
http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/van_leeuwenhoek_antonie.shtml
https://en.wikipedia.org/wiki/Micrographia_(handwriting)
https://en.wikipedia.org/wiki/Micrographia_(handwriting)
https://en.wikipedia.org/wiki/Micrographia_(handwriting)
https://www.almrsal.com/post/240410
http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/van_leeuwenhoek_antonie.shtml
http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/van_leeuwenhoek_antonie.shtml
https://royalsociety.org/
http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/van_leeuwenhoek_antonie.shtml
http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/van_leeuwenhoek_antonie.shtml
https://www.cliffsnotes.com/study-guides/biology/microbiology/microscopy/introduction-to-microscopes
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animal-cules بدون أصل حى . ولقد أطلق  )كما كانوا يسمونها فى هذا الوقت( تتكون ذاتيا أى

أما املدرسة الثانية فكان  Spontaneous generationعلى نظريتهم أسم نظرية التوالد الذاتى . 

حتى يمكنها  seedأو بذرة  germأصحابها يعتقدون أن هذه الكائنات البد لها من أصل حى أو 

أن يطلق عليها اسم نظرية النمو وأن هذه البذور موجودة فى الهواء وبذلك فان نظريتهم يمكن 

. ولقد كان أصحاب نظرية التوالد الذاتي شديدى التعصب لنظريتهم بل Germ theoryالجراثيم 

كانوا يعتقدون أن معارضتها يعتبر نوعا من اإللحاد ولم يكن اعتمادهم بالتوالد الذاتي ينصب 

انات تتوالد ذاتيا وطبقوا على امليكروبات فقط بل كانوا يعتقدون أن كثيرا من النباتات والحيو 

 ذلك على الديدان التى تتواجد فى األغذية على سبيل املثال .

 من ذاتيا تنشا الحشرات ، ،الفئران الديدان مثل الكائنات من العديد ان : الذاتي التوالد نظرية

لدحض  االغريق ايام الى يعود وهو اللحم قطع او النباتية االجزاء او مثل التربة حية غير اجزاء

تشكل بعض الكائنات الحية بدون أن تولد أو تنحدر »على:  تنص والتي« التوالد الذاتي»نظرية 

 ثمة أنواع من الديدان قد تنشأ من اللحم امليت، أو البراغ«من كائنات مماثلة
ً

يث التي ، فمثال

 االغريق. ايام الى يعودذا املفهوم وه وهكذا اللحم قطع او النباتية االجزاء او قد تنشأ من الغبار 

قد كان مفهوم نشأة الحياة من العدم ) ذاتيا( من أهم تلك النظريات التي كانت سائده في تلك 

والفئران و  الحقبة من الزمن، قد كان يعتقد أن العديد من الكائنات الحية مثل الديدان

الحشرات وغيرها تنشأ ذاتيا من كائنات أخرى غير حية كالترية أو األجزاء النباتية أو قطع اللحم 

 ... الخ.

كما ان البعض فسر وجود االحياء الدقيقة املكتشفة انذاك يعود بانها نشأت من تحلل األجزاء 

اللحوم املتعفنه ينتج عن تحللها  النباتية والحيوانية امليتة. وكان االغريق القدماء يعتقدون بان

م( يجري بعض  1713-1781) Needhamكان العالم نيدهام  1749في عام  الديدان والذباب.

https://www.britannica.com/science/spontaneous-generation
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تجاربه على اللحم املطبوخ، والحظ وجود بعض الكائنات الحية الدقيقة عليها ففسر ذلك بانها 

 نشات من قطع اللحم التي يجري عليها تجاربه.

م ( يجري عددا من تجاربه  1729-1799) Lazaro Spallazaniكان العالم  في نفس الوقت تقريبا

ملدة  Meat brothمحاوال من خاللها دحض نظرية التوالد الذاتي، فقام بغلي بعض مرق اللحم 

ساعه ووضعه في دورق أحكم غلق فوهته، وقام بفحص هذا املرق على فترات متعاقبة، وكرر 

 يشير الى ميكروبات أو حياة في املرق.التجربة فلم يحصل على أي دليل 

عاما من هذا التأريخ قام العامليين بصورة مستقله عن بعضهما  90-80بعد حوالي ما يتراوح بين 

م Franz Schulze  (1815-1873  )بتجربتين ملحاولة االجابة على العالم نيدهام ، قام العالم 

املرق من خالل محلول حمض ي عالي التركيز بغلي مرق اللحم في دورق وسمح للهواء بالدخول الى 

م ( بالسماح للهواء بالدخول الى املرق من  1810-1882)  Theodor Schwannجدا. وقام العالم

خالل انابيب مسخنة جدا  لدرجة االحمرار. كانت النتيجة لكلتا التجربتين هي عدم ظهور 

ة الحرارة العالية لألنابيب التي يمر امليكروبات في املرق عند تحضينه ألن الحامض املركز و درج

منها الهواء قد أديا الى قتل املايكروبات املوجودة في الهواء، وبالتالي أصبح الهواء املالمس للمرق 

 معقما وخاليا من امليكروبات فلم يحصل تلوث اي لم يالحظ وجود كائنات حية دقيقة.

لنظرية التوالد الذاتي لم يقتنعوا وأصروا على مع كل هذه النتائج اال أن املتحمسين واملؤيدين 

أن الحامض و الحرارة العالية أديا الى تغيير طبيعة وتركيب هذا الهواء ومن ثم أفقدته قدرته 

 على توفير بيئة مالئمة للحياة وتدعيم عملية التوالد الذاتي.

ح فيها للهواء بتجربة سم Schroeder and von Duschم قام كل من العامليين  1850في عام 

بالدخول الى األنابيب ومالمسة املرق املغلي داخل الدورق لكن بلمئ فوهات االنابيب بالقطن 
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املعقم بحيث تلتصق امليكروبات العالقة بالهواء بأنسجة القطن، ويدخل الهواء خاليا منها، 

 وبالتالي ال يحصل أي نوع من التلوث والتنمو امليكروبات في املرق.

بتصميم صندوق محكم خال من الغبار وجعل الهواء  John Tyndallقام العالم  1870في عام 

يدخل فيه من خالل انابيب زجاجية عديده األلتواءات، ثم وضع داخل الصندوق أنابيب أحتوت 

على املرق املغلي، وفعال بقيت أنابيب املرق خالية من التلوث املايكروبي حيث كانت املاكيروبات 

نابيب في جوانب االلتواءات. حيث يدخل الهواء النقي فقط الى داخل الصندوق تلتصق بجدار اال 

 حيث يوجد املرق. 

 -Louis Pasteur (1822في نفس هذه الفتره تقريبا بدأ أسم العالم الفرنس ي الشهير لويس باستر 

اته م ( يظهر كأحد اهم املساهمين في أرساء قاعدة علم املايكروبالوجيا الحديث بمساهم 1895

 العديدة والحيوية.

قام باستير بأنهاء النقاش و الجدل حول نظرية التوالد الذاتي، حيث صمم دورق ذي عنق ملتو 

ووضع في الدورق مرق اللحم وسخنه مع الهواء املوجود  Goose necked flasksيشبه عنق االوزة 

للهواء بالدخول  بداخل الوعاء حتى درجة الغليان، ثم ترك الدورق دون اقفال فوهته وسمح

خالل العنق امللتوي، ومع ذلك لم تظهر أي ميكروبات في املحلول وذلك الن امليكروبات كانت 

عالقة بالهواء والتصقت و ترسبت على جدر عنق االنبوبة امللتوية ومن ثم يدخل الهواء النقي 

 فقط.

 1864بريل عام نشر لويس باستر تجربته هذه في جامعة السوربون في بارس في السابع من أ

واعلن نتائجه بالدليل العلمي الذي ال يقبل الجدل والنقاش وبذلك وضع املسمار األخير في نعش 

نظرية التوالد الذاتي ممهدا بوالدة علم جديد يسمى علم الكائنات الحية الدقيقة 

Microbiology.  


