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 :  ان موضوع المحاضرة التالية عن
 (   R/Sنسبة)تاثيرمنطمة الرايزوسفير

 تمسم . النباتات بجذور المتأثرة التربة من المنطمة انه على الرايزوسفير يعرف

 :الى المنطمة هذه
1- Inner Rhizosphere   

 . النباتات لجذور المالصمة الداخلية المنطمة هي
2- Outer Rhizosphere  

 الجذور بافرازات المتأثرة المجاورة الخارجية المنطمة هي

 ولكن العالي ونشاطها الكبيرة باعدادها المنطمه هذه في المجهرية االحياء تمتاز

 . المنطمة بتلن ونشاطها نموها في المجهرية االحياء تتباين

 



 اعدادها تزداد حيث بالمنطمة تأثرا الميكروبية المجاميع اكثر البكتريا تعتبر

 االجناس ومن كرام لصبغة السالبة العصوية البكتريا وخاصة واضح بشكل
 . Pseudomonas  و Agrobacterium   هي السائدة

 ولكن لليل تأثرها يكون  وتوزوا والبر واالكتينوماسيتس  الفطريات اما

 . النبات بنوع المجاميع هذه تتأثر

 االحياء وانواع اعداد على تؤثر ال والعضوية الكيميائية االسمدة اضافة ان

 .الغذائية بالمواد غنية المنطمة هذه لكون المجهرية

 

 



 لياس طريك عن المجهرية االحياء على الجذور منطمة تأثير ايجاد يمكن
 تربة في الموجودة الوزن وحدة في االعداد نسبة وهي R/S نسبة

 البعيدة التربة من الوزن وحدة في الموجودة االعداد الى الرايزوسفير

 .الرايزوسفير عن

 النبات لجذور تشجيعي تاثير هنان يعني واحد من اكبر النسبة هذه اذا

 الجذور تاثير يعني واحد من الل كان واذا المجهرية االحياء على

 .تثبيطي
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 : Summaryالخالصة 

 جذور تفرز. Rhizosphere بالـ النباتات جذور منطمة تسمى 

 وانزيمات وعضوية امينية واحماض كربوهيدراتية مواد النباتات

 . فيها الموجودة المجهرية االحياء تأثيرعلى لها المواد من وغيرها
   ( R/S) نسبة خالل من التاثير هذا ايجاد يمكن
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