
 

 أحٌاء التربة المجهرٌة : المادة

 السٌده سهٌله جواد كاظم . م.أ:أستاذ المادة 

 لسم علوم التربة والموارد المائٌه 

 جامعة البصرة  / كلٌة الزراعة

 

   العراق

 
suhailajowad@gmail.com 

 



 :  موضوع المحاضرة هو
 للنتروجين   Sumbioticالتثبيت التكافلي 

 التابعة البكترٌا بفعل الجوي النتروجٌن ٌثبت حٌث
 تعاونٌة معٌشة خالل Rhizobium الراٌزوبٌا لجنس

 النبات البكترٌا تمد حٌث فمط البمولٌة النباتات مع

 البكترٌا فٌمد النبات اما المثبت بالنتروجٌن

 البكترٌا من خاص نوع نبات ولكل . بالكربوهٌدرات

 هذا فً النتروجٌن تثبٌت على المادرة الوحٌدة وهً

 . النبات

  



 فسوف البكترٌا من الخاص بالنوع النبات اصٌب اذا

 تسمى الجوي النتروجٌن تثبٌت على لادرة عمدة تكون

 نوع وجد اذا اما . effective nodule الفعالة بالعمدة

 غٌر عمدة تتكون او العمدة تتكون فال للنبات مالئم غٌر
 الفعالة العمدة تظهر . ineffective nodule فعالة

 الهٌموكلوبٌن وجود نتٌجة االحمر باللون
 التثبٌت طور فً ٌكون وهذا Leghemoglubinالبمولً

 .اسابٌع سبعة حوالً ٌستمر الذي



 :طريقة العمل 
 ٌحصل عمك من التزهٌر مرحلة فً البمولً النبات ٌملع -1

 . ٌتلف ان بدون الجذري المجموع على فٌه
 مائً بتٌار وٌغسل منخل فً الجذري المجموع ٌوضع -2

   . ضعٌف

  . الجذور من العمد تمطع -3

 كلورٌد على ٌحتوي دورق الى بنملها وذلن العمد تعمم -4

 اخرفٌه دورق الى العمد تنمل ثم دلٌمة لمدة % 0.02 الزئبك

 الممطر بالماء تشطف ثم دلائك3 لمدة % 95 اثٌلً كحول

   . مرات عشر المعمم



مل من 2تنمل العمد الى انبوبة اختبار تحتوي على  -5

الماء المعمم تكسر العمد فٌه بواسطة لضٌب زجاجً معمم 

 .  لرب اللهب 
 زجاجٌة شرٌحة الى اللوب بواسطة لطره نمل ٌمكن -6

   . المجهر تحت وتفحص صبغها
 المعلك من جزء بأخذ البكترٌا عزل ٌمكن -7

 على الحاوٌة االطباق على والتخطٌط  Loopبواسطةالـ

   . Yeast mannitol agar الغذائً الوسط

 اسبوع لمدة C°28 حرارة درجة فً االطباق تحضن -8

 . اللون بٌضاء مستعمرات ظهور لحٌن



     Summary: الخالصة 
 جنس من بكترٌا بواسطة التكافلً النتروجٌن تثبٌت عملٌة تتم 

 للنباتات الجذرٌة العمد فً الموجودة Rhizobium الراٌزوبٌا

 من معلك عمل ثم سطحٌا الجذرٌة العمد تعمٌم وٌمكن البمولٌة

 ورؤٌة التصبٌغ لغرض اللوب بواسطة واخذ المعمم والماء البكترٌا

   . البكترٌا عزل وكذلن البكترٌا اشكال

 

 

 

 

 

 

 

 


