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 :  سنتكلم فً هذه المحاضرة عن 

 :  التثبٌت البٌولوجً للنتروجٌن الجوي وٌشمل 
     Nitrogen Fixation  Non Symbioticللنتروجين ( الحر)التثبيت الالتكافليأ-

                      Symbiotic Nitrogen Fixationالتثبيت التكافلي للنتروجين  ب-

   للنتروجين       ( ( non symbiotic سيكون الموضوع في هذه المحاضرة عن التثبيت الالتكافلي

 هوائٌه اما وهً المعٌشة الحرة المجهرٌة االحٌاء به تموم
aerobic الـ مثل Azotobacter او 
 وكذلن Clostridium الـ بكترٌا مثل (Anaerobic)الهوائٌة

 الـ مثل Cyanobacteria المزرلة الخضراء الطحالب هنان
 Nostoc ًالرز مزارع فً منتشره وه .   

 :العمل طرٌمة
 بكترٌا وتنمٌة وعد عزل المحاضره هذه فً ندرس سوف

Azotobacterالجوي النتروجٌن تثبٌت فً كفاءتها بسبب .   
   



 :  عزل البكترٌا  -1
 :  من التربة باتباع االتً    Azotobacterتعزل بكترٌا الـ 

مل من  90غم من العٌنة المختارة وتضاف الى  10ٌؤخذ  -1

مل وٌرج جٌدا هذا ٌمثل  250الماء الممطر المعمم فً دورق حجم 

     6-10ٌعمل تخفٌف لغاٌة . ¹¯10التخفٌف 

مل من الوسط  9مل من العالك الى انابٌب اختبار تحوي  1ٌنمل -2

 Sucrose mineral saltsالسائل الخالً من النتروجٌن 
solution  (Jensen´s media  ) وبخمس مكررات 

 .  لغرض العد 
ٌوم  4-3لمدة  C°28تحضن االنابٌب على درجة حرارة  -3

النتٌجة الموجبة تكون بمالحظة الغشاء البنً المتكون على السطح 

 وهو مؤشر لنمو بكترٌا االزوتوبكتر 
 



 :  تنمٌة البكترٌا -2

  sucrose mineral salts agarالوسط الغذائً ٌحضر 

ثم ٌؤخذ جزء من الى ان ٌتصلب  Petri dishفً ٌصب 

وٌخطط على  Loopبواسطة الـ ( (1الخطوة  فً النمو 

 .السطح وتكرر  هذه العملٌة عدة مرات 

 
 
 
 
 
 
 



 :  عد البكترٌا -3
 االحتمال بطرٌمة Azotobacterالـ بكترٌا اعداد تمدٌر ٌتم

 تتبع حٌث Most Probable Number (MPN) االكبر

   : ٌلً ما اكمل ثم (البكترٌا عزل فً كما ) 3-1 من الخطوات

 نمو ٌحصل لم) سالب فحص اعطى الذي التخفٌف مٌز -4

  . ( الخمسة الغذائً الوسط انابٌب من اي فً
 اعطها . مباشرة السالب الفحص لبل الثالثة التخافٌف خذ -5

   . P3وP2وP1 الرموز

 استخرج ثم الجدولً الرلم استخرج خاصة جداول من -6

   : التالً المانون من العدد
CFUgm¯¹ soil = الجدولً الرلم x االوسط التخفٌف مملوب  

 



 :  مثال

 6-10اعطى التخفٌف  Azotobacter  فً تجربة لعد بكترٌا الـ

 : فحص سالب اما التخافٌف الثالثة السابمة له مباشرة كانت كما ٌلً 

 (.  P1)أنبوبة من االنابٌب الخمسة اعطت فحص موجب 4=  10-3

 (.P2)أنبوبة من االنابٌب الخمسة اعطت فحص موجب 2= 10-4

   .(P3)موجب فحص اعطت الخمسة االنابٌب من انبوبة 1 = 10-5

 نستخرج بالطرٌمة خاص جدول فً P3وP2وP1 لٌم خالل من

 التخفٌف اما . 0.26 ٌساوي المثال هذا فً وهو الجدولً الرلم

 CFUgm¯¹Soil = 0.26 × 104 فٌكون 4-10 فهو االوسط

 


