
 الحیویة األسمدة تعریف:

 ینعكس مما الغذائیة باحتیاجاتھ النامي النبات تمد التي الحیوي األصل ذات اإلضافات كل أنھا علي الحیویة األسمدة تعرف

 معا والثمري الخضري المحصول إیجابیاعلي

 النامیة النباتات جذور حول روبيالمیك المجتمع تعدیل إلي استخدامھا یؤدي معینة دقیقة كائنات من تحضیرات عن عبارة ھي أو

 المحاصیل وإنتاجیة النباتات نمو علي إیجابیة تأثیرات عنھ ینجم مما

 الحیة الكائنات من الفعالة السالالت من الكافیة األعداد علي تحتوي التي المیكروبیة المستحضرات تلك عن عبارة وھي

 حیة كائنات من ألنواع مصدرا كونھا الي باالضافة النبات بنمو یتعلق فیما الریزوسفیر منطقة في ھاما دورا تلعب والتي،الدقیقة

 التربة في المحمولة األمراض لمسببات البیولوجیة المكافحة في عالیة ذات فعالیة تكون محددة دقیقة

 

 الملقحة علی النباتات الحیویة األسمدة بھا تؤثر التي الطرق 

 النیتروجین تثبیت 

 هنسبت تصل الذي الجو في الموجود الغازي النیتروجین مخزون من جزء تحویل بھ ویقصد  الجوي النیتروجین تثبیت

 وذلك ل المیكروبات بعض بواسطة نیتروجینیة مركبات إلي   وتحويله  من الهواء الجوي 3/4 من أكثر إلي

 الحیه الخالیا بروتوبالزم بناء  النیتروجین من النباتات احتیاجات لتوفیر  .1

فی  لتصبح الذائبة غیر الغذائیة العناصر من الكثیر ذوبان زیادة إلي تؤدي التي العضویة األحماض إنتاج .2

 الجليكوليك -السكسنيك –حمض الفورميك النبات  مثل  متناول

 الغذائیة للعناصر النباتات إمتصاص زیادة. .3

 .GA3الجبریلیك  حمض  IAAالخلیك  حمض مثل إندول للنمو منشطة مواد إفراز .4

 الحبیبات تجمیع زیادة علي تعمل حیث خواصھا من تحسن والتي العضویة المادة من التربة يمحتو زیادة .5

 ، وزيادة قدرة التربة على االحتفاظ بالماءالتھویة وتحسین

 :طریق عن وذلك ومسبباتھا األمراض ببعض اإلصابة من النباتات وقایة .6

 األرجینین من اھامحتو بزیادة خاصة العائل جذور إفرازات تركیب في تغیر إحداث 

 بالجذر القشرة لمنطقة الخلوي الجدار سمك زیادة 

 الغذائیة بالعناصر إمداده خالل من الجذري بالمجموع إضرار في الممرضة بالكائنات اإلصابة یصاحب قد ما تعویض 

 Siderophores للنبات الحدید علی تیسر القدرة لھا والتي.

   إنتاج البكتیریا المشجعة للنموpromoting rhizobacteria (PGPR).  الحیویة المضادات مثل ثانویة لمركبات 

 وتطور النبات نمو زیادة تسبب والتي الریزوسفیر منطقة في الموجودة الدقیقة الكائنات لنمو مشجعة ومركبات والسیانید

 

 – الحیویة األسمدة استخدام أھمیة:

 الغذائیة والقیمة الجودة عالي كافي غذاء إنتاج. .1

 الحادث التلوث مستوي وخفض اإلنتاج تكالیف تقلیل علیھ یترتب مما الكیماویة األسمدة استخدام من الحد. .2

 للبیئة

 النیتروجین مثل النباتات لتغذیة الالزمة الھامة الغذائیة العناصر من كبیر جزء توفیر .3

 یعني مما (أخري إلي صورة من والتحول والتطایر الذوبان) نتیجة النیتروجین في السریع الفقد تعویض .4

 التربة خصوبة

  مثبتة ولكنھا كبیرة بكمیات التربة في توجد والتي للنبات الالزمة الھامة الغذائیة العناصر من الكثیر تیسیر .5

 .وتحرير البوتاسيوم الثالثي الفوسفات إذابة مثل

 والحدیثة الرملیة األرض خاصة خواصھا یحسن مما التربة في العضویة المادة زیادة. .6

 المحصول في ووفرة النمو وسرعة والجذري الخضري والمجموع والنمو المظھر في ممیز نبات تاجإن. .7

 الحبیبات تجمع صمغیة لمواد المیكروبات إفراز نتیجة  المفككة الرملیة التربة خواص تحسین . .8

 بھا الحیویة العملیات كافة وتنشیط التربة في المیكروبي التوازن إعادة. .9



 % 5 من أقل إلي تصل للفدان الحیویة األسمدة تكلفة أن حیث اإلنتاج تكالیف وخفض ئةالبی تلوث من الحد. .11

 الكیماویة األسمدة تكلفة من

 باألمراض اإلصابة فرصة من یقلل مما البادرات وخروج البذور إنبات من اإلسراع. .11

 دون وتحول الممرضة باتالمیكرو تنافس قد والتي المفیدة الدقیقة الكائنات من وفیرة بكمیات التربة إمداد. .12

 للنباتات وإصابتھا نشاطھا

 للنبات الممرضة المیكروبات بعض نمو تثبط حیویة مضادات إفراز. .13

 صالحة كبریتات إلي وتحویلھا الكبریت مركبات أكسدة مثل المختزلة المیكروبات بعض أكسدة. .14

 علي تعمل كما الحدید صاصامت تیسر والتي الحدید بحوامل تعرف والتي المخلبیة المركبات بعض إنتاج .15

 بواسطة لالمتصاص صالحة غیر صورة في األخیرة یجعل مما الثقیلة العناصر مع باتحادھا معقدات تكوین

 النبات

 والكیماویة الطبیعیة التربة خواص تحسین في یفید والذي.Humus   الدوبال تكوین .16

 الضارة الحشرات لبعض الطارد التأثیر ذات االسترات تخلیق. .17

 المبیدات مثل السام التأثیر ذات المعقدة المركبات من الكثیر یلتحل. .18

 الملوثات من خالي ونوعا كما الجودة عالي محصول بإنتاج وذلك ملموسا واقعا النظیفة الزراعة شعار جعل .19

 للمستھلك أفضل صحیة حالة یعني مما والفاكھة الخضر بمحاصیل یتعلق فیما. خاصة والسموم واألمراض

 الحیویة األسمدة تحضیر في المستخدم الحي ائنالك خصائص 

 المسمد للنبات المالئمة الصورة في العنصر توفیر علي قدرتھ حیث من عالیة كفاءة ذات یكون أن. .1

 لھما المالئمة البیئیة النباتي الظروف العائل مع الحي الكائن یتوافق أن . .2

 المناسب العائل إختیار یجب المتكافلة المیكروبات حالة في .3

 طویلة لمدة التربة في البقاء علي مقدرة ذو یكون أن یجب. .4

 المسمدة التربة في طبیعیة بصور والموجودة المماثلة للكائنات عالیة تنافسیة قدرة لھ یكون أن یجب. .5

 المسمدة النباتات نمو علي ضارة أو جانبیة آثار أي لھ یكون أال یجب. .6

 

 الحیویة األسمدة أو الحیویة المخصبات أنواع 

 للنیتروجین مثبتة حیویة أسمدة. .1

 العضویة للفوسفات المعدنة وكذلك المعدنیة للفوسفات مذیبة حیویة أسمدة. .2

 والسلیكون للبوتاسیوم والمحررة للسلیكات محللة حیویة أسمدة. .3

 للكبریت المؤكسدة حیویة أسمدة. .4

 للنیتروجین المثبتة الحیویة األسمدة :أوال 

 

 ما وكذلك األزوت وانطالق واختزال الغسیل منھا حیویة وغیر حیویة لعملیات نتیجة المستمر للفقد التربة في النیتروجین یتعرض

 المختلفة المحاصیل. تأخذه

، أكاسید تضیفه ما إلي باإلضافة والعضویة المعدنیة األسمدة بإضافة النقص ھذا من یعوض ما مقدار علي التربة خصوبة تتوقف

، ولكن كل هذا ال يعوض NH4ي مع اشعاع االشعة فوق البنغسجية بواسطة البرق مع الهيدروجين مكونا يتحد النيتروجين الجوفي الجو 

 طبقاbiological fixation  االنسبة بسيطة من النيتروجين الجوي، ويبقى العامل االساسي في التعويض هو التثبيت الحيوي

  التثبيت الحيوي طریق عن ثانیة یسترجع العالم في بةالتر نیتروجین من % 90 عن یزید ما فإنھ الحدیثة لإلحصائیات

biological fixation 0.5 حوالي والرعد البرق طریق عن إما % 

 

 

 :Nitrogen fixation الجوي الھواء نیتروجین تثبیت

 وھو للنیتروجین المثبت اإلنزیم علي جمیعھا وتحتوي،بروتوبالزم لبناء المیكروبات بواسطة الجوي الھواء نیتروجین استخدام ھو

 من الضوئي التمثیل بعد الطبیعة في عملیة ثاني التثبیت عملیة وتعتبر( تفرزه الكائنات الجقيقة بدائية النواة أي) Procaryota إنزیم

   الحیاة الستمرار األھمیة حیث

N2 + 3 H2  Nitrogenase     2NH3     

 بروتینیة مواد اءلبن تمثل المیكروبات جسم داخل المثبتة االمونیا ھذه

    Protein  NH3 + (glutamate) (glutamine synthetase)  amino acids   (Bio synthesis)      



 :قسمین إلي الجوي النیتروجین تثبیت وینقسم 

 Non symbiotic nitrogen fixation تكافلیا ال الجوي النیتروجین تثبیت

 Symbiotic nitrogen fixation تكافلیا الجوي النیتروجین تثبیت

 :تكافلیا ال الجوي النیتروجین تثبیت 

 

 تقوم التي وھي ،المعیشة  حرة البكتریا علیھا یطلق أو Free living علیھا یطلق المیكروبات من مجموعة العملیة بھذه وتقوم

 منفعة تبادل عالقة او A symbiotic bacteria منفعة تبادل عالقة او تكافلیة عالقة في الدخول إلي الحاجة دون التثبیت بعملیة

 

 :المیكروبات ھذه وتنقسم 

 Heterotrophic التغذیة ذاتیة غیر میكروبات

 أھمھا إلي ھنا نركز سوف ولكن كثیرة أجناس ویتبعھا Family Azotobacteriaceae عائلة  وتتبع ھوائیة وھي :

 Azospirillum یریللیماألزوسب *                        Azotobacter * ألزوتوباكتر

 

 Azotobacter  األزوتوباكتر

 أو كروي شبه المیكروب(میكرون  4 -(3 عرضھا )میكرون 7 -5 )من طولھا الحجم كبیرة – ھوائیا الجوي النیتروجین تثبت

 8.5-6سب المنا PHمهم له  الفوسفور عنصر – سكر جم /أزوت مللیجرام 18 حوالي یثبت لجرام سالب أزواج في أو مفرد، بیضي

 م° 35-30 من له المثلي الحرارة – الحمضیة األراضي في ویقل والقلویة المتعادلة األراضي في ینتشر

 أیضایعیش – الكربوھیدراتیة بالمواد األزوتوباكتر األخیرة تمد حیث المزرقة الخضراء الطحالب مع تعاونیا یعیش أن یستطیع

 .Closteridium فتنمو األكسجین كتراالزوتوبا یسحب حیث Closteridiumمع  تعاونیا

 

 Azospirillum  األزوسبیریللیم

 غیر – لجرام سالب – صلب جدار لھ – میكرون 1 عرضھ میكرون 2 طولھ – (ثنیتین ذو أو واوي) قصیر حلزوني میكروب

 متحرك – الصلبة بیئةال علي اللون وردیة أو بیضاء مستعمراتھ السائلة، البیئة سطح تحت بیضاء قشرة یكون، هوائي متجرثم

 أو م° 18 عند النمو م، یقف°  30-25 من المتعادل، درجة الحرارة المثلى   یالئمه  للحموضة حساس  الفالجلالت، من بخصلة

 .م    42من أعلي

 

 :Closteridium  جنس من ھوائیة ال میكروبات

 .ةالحامضی األراضي في یعیش أن یستطیع ،  متجرثم لجرام موجب – ھوائي غیر.

 

 Symbiotic nitrogen fixation: تكافلیا الجوي النیتروجین تثبیت

 العملیة بھذه ویقوم الحبوب مثل التالیة المحاصیل ووفرة التربة خصوبة في كبیر أثر لھا البقولیة النباتات أن القدم منذ عرف

 .العقدیة البكتریاب تسمي الجذریة العقد داخل تعیش حیث Bradyrhizobium, Rhizobiumجنس تتبع بكتریا

 وغیر العضویة المواد من یحتاجھ بما المیكروب النبات یمد حیث (المنفعة تبادل) تكافلیة معیشة البقولیة النباتات مع المیكروبات

  النبات في الجوي الھواء لنیتروجین بتثبیتھا وذلك النیتروجینیة بالمواد النبات المیكروبات تمد بینما .لھ الالزمة العضویة

 

 

 

 :تكافلیا الجوي النیتروجین تثبیت علي تؤثر التي العوامل 

 

 نمو یتناسب ما كل فعموما بالتربة یتعلق فیما أما البقولي والنبات الریزوبیا من بكل تتعلق وعوامل بالتربة تتعلق عوامل ھناك

 النیتروجین وتثبیت الجذریة العقد تكوین علي تساعد بالطبع نيأیدروجی ورقم وملوحة ورطوبة وحرارة تھویة من البقولي النبات

 :فمثال النیتروجین تثبیت مقدرتھاعلي من وتزید

 ، الغدقة األراضي في كما األكسجین نقص إلي تؤدي والغمر الزائدة والرطوبة المرتفعة والحرارة والملوحة للجفاف الحساسیة

 التنثبیت عملیة من تزید وبالتالي الجذریة العقد تكوین تنشط. K, P, Mn, Ca مثل یمیائیةالك المركبات إضافة أو وجود أیضا 

 

 

 . للبكتین المحلل اإلنزیم نشاط في یدخل ألنھ الجذریة الشعیرة إختراق علي الریزوبیا میكروب یساعد الكالسیوم فمثال



 

  

 عملیة من یزید البوتاسیوم، التثبیت علي المیكروبات قدرة من تزید الفوسفات .الكالسیوم من االستفادة علي یساعدوجود المنجنیز 

 الوةع النیتروجیناز یمزإن تركیب في یدخل حیث ھام المولبیدنیوم،  النبات في الكربوھیدرات زیادة التأثیرعلي علي هلقدرت التثبیت

 اإلنزیمات مساعدات تركیب في یدخل فھو الكوبالت  ،  العقد بعض بكتیروید في یوجد الذي Nitrate إنزیم في أیضا یوجد علي

 .reductase االختزال 

 
 

- :فھي العقدیة والبكتریا بالنبات تتعلق التي العوامل

 من البرسیم ریزوبیا من مزرعة 100 عزل عند فمثال الریزوبیا من الواحد النوع داخل السالالت اختالف :البكتریا ساللة 

 فقد البرسیم من واحد صنف علي الجوي النیتروجین تثبیت علي قدرتھا في تختلف السالالت ھذه فإن، مختلفة حقول

 ضعیفة قدرة إال لھا لیس 25 بینما متوسطة درةق لھا 50 التثبیت، علي عالیة قدرة لھا ساللة 25 منھا یكون أنھ وجد

 .Ineffectiveفعالة غیر سالالت تسمي والتي

 ما وغالبا تصیبھا التي النباتیة المجموعة أفراد أحد مع التثبیت علي القدرة البكتیریة للساللة یكون حیث :العائل تخصیص 

 في عنھ الحجازي البرسیم مع أكفأ تكون ھيف الحجازي البرسیم عقد من المعزولةفمثالَ  جذوره من عزلت التي النبات یكون

  الحلبة حالة

 كثیرة عقد تتكون حتي القویة المالئمة الساللة من كافي عدد توفر من البد: التربة في المالئمة الساللة من البكتریا عدد 

 مناسبة غیر بیئیة وفلظر التربة في تتعرض العقدیة البكتریا ان حیث صحیح والعكس للنیتروجین أكثر تثبیت وبالتالي

 .علیھا والبكتریوفاج. البروتوزوا تاثیر علي عالوة

 


