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 تثبيت النيتروجين تكافليا

Symbiotic Nitrogen 

Fixation 



جين قد يكون 
ت النيترو

تثبي
:

 

 طزق غٍز حٍىٌت
 غجٛعٛب  

 صُبعٛب  

 طزق حٍىٌت
 ال ركبفهٛب  

 ركبفهٛب  



حيويا  
جين 

ت النيترو
 طزق تثبي

 الخثبٍج الالحكافلً

Clostridium sp. 

Azotobacter sp. 

Cyanobacteria sp. 

 الخثبٍج الخكافلً

Actenomycetes  

Rhizobium sp. 

Lichens 



  Symbiotic N- Fixation التكافلي التثبيت2.

 ثكزٛشٚب يُٓب ٔ انذلٛمخ األسظٛخ انكبئُبد ثعط ثّ رمٕو دٛث•

 انعمذ داخم يعٛشزٓب فٙ  Symbiosis ركبفهٛخ يزخصصخ

 فٗ انًٕجٕدح كزنك انجمٕنٛخ، انُجبربد يٍ نهعذٚذ انجزسٚخ

 .األشجبس ثعط جزٔس أٔ انعشجٛخ انُجبربد يٍ كثٛش جزٔس



 انعمذ فٗ رًُٕ انزٗ انجكزٛشٚب ٔ انجمٕنٛخ انُجبربد ثٍٛ انعاللخ إٌ•

 فٛٓب انُجبد ًٚذ عاللخ عبدح ْٗ جزٔسْب عهٗ انًٕجٕدح

   .انععٕ٘ ٔغٛش انععٕ٘ ثبنغزاء انجكزشٚب

 صٕسح عهٗ انُجبد فٗ انُٛزشٔجٍٛ رثجٛذ عهٗ انجكزٛشٚب رعًم•

 فٗ عٕاء يُفشدح انُبيٛخ انجزسٚخ انعمذ ٔثكزشٚب ثشٔرُٛبد،

 .انُٛزشٔجٍٛ نزثجٛذ يُبثذ فٗ أٔ انزشثخ



 التكافلي الحيوي  التثبيت

 الطزٌمت الىصف

 ُٚطهك ، Legumes انجمٕنٛخ انُجبربد جزٔس يع ركبفهٛب   رعٛش

 يٍ انُٕع ٔنٓزا .انجمٕنٛخ نهًذبصٛم انجزسٚخ انعمذ ثكزٛشٚب عهٛٓب

 فٗ انفعبنخ نًغبًْزّ كجٛشح الزصبدٚخ أًْٛخ انزكبفهٙ انُشبغ

 .انجٕ٘ انُٛزشٔجٍٛ رثجٛذ

Rhizobium sp.  

 (بكخٍزٌا العمد الجذرٌت)

 Casuarina sp. . Actenomycete يثم ثمٕنٛخ انغٛش انُجبربد جزٔس فٗ رعٛش

 يٍ ثذبجزّ انفطش ثإيذاد انًضسلخ انخعشاء انطذبنت رمٕو

 .انًغبٚشح دٕٚصالرٓب عجش انجٕ يٍ انًثجذ انُٛزشٔجٍٛ
Lichens 



Rhizobium 



 فٙ ٔ .انزشثخ فٙ دشح رعٛش ثكزٛشٚب•

 دٛث انًُبعت انعبئم ٔجٕد دبنخ

 انجزسٚخ انشعٛشاد أغشاف رغضٔ

 نطجمخ رصم دزٗ انجمٕنٙ نهُجبد

 .انزكبثش عًهٛخ رجذأ ثعذْب انمششح



 ثكزٛشٚب ثٍٛ انًُفعخ رجبدل عاللخ رًثم•

Rhizobium ٔ انجمٕنٛخ انُجبربد 

Legumes ٔانجغهخ انجشعٛى) يثم 

 أدذ (انصٕٚب ٔفٕل ٔانفٕل ٔانفبصٕنٛب

 ثٍٛ انجٛئٛخ نهعاللبد األيثهخ أشٓش

  .انشالٛخ انكبئُبد ثٍٛ ٔ انًٛكشٔثبد



 :اٜخش يٍ ٚغزفٛذ انكبئٍُٛ كال أٌ َجذ انعاللخ ْزِ فٙ•

 البكخٍزٌا بإهداد الٌباث ٌمىم
 و (السكز) الكزبىًً بالوصدر

 األحواض و الطالت هصادر
 .عضىٌت غٍز و العضىٌت

 حثبٍج بعولٍت البكخٍزٌا حمىم
 إلى ححىٌله و الجىي الٌٍخزوجٍي

 أى العائل للٌباث ٌوكي صىرة
 إلى كخحىٌله - هٌه ٌسخفٍد

 و الجلىحاهٍك هثل أهٌٍٍت أحواض
 .االسبزاجٍي



1 

 ثجزة رمٕو انًٕاد ْزِ ، Flavonoids يثم يخزهفخ يٕاد ثإفشاص انُجبربد رمٕو•
 .انجزٔس اخزشاق يذبٔنخ ٔ انُجبد جزٔس يٍ أكثش نإللزشاة انجكزٛشٚب خالٚب

2 

 ْٕ ٔ  Infection thread اإلصبثخ خٛػ ٚزكٌٕ االخزشاق عًهٛخ رزى عُذيب•
 فٙ انًٕجٕدح انخالٚب داخم إنٗ نهٕصٕل انجكزٛشٚب خالٚب رغهكّ انز٘ انًغبس
 .انجزس

3 

 انخهٛخ رنك ثعذ رزذٕل ٔ ثغشبء رذبغ انُجبرٛخ انخالٚب انجكزٛشٚب دخٕل ثعذ•
 انطٕس ْزا  T,Y,L,X,V أشكبل رأخز   Bacteroid   ٚغًٗ غٕس إنٗ انجكزٛشٚخ

  اَضٚى عهٗ الدزٕائٓب انُٛزشٔجٍٛ رثجٛذ خالنّ يٍ انجكزٛشٚب رغزطٛع انز٘
   .انجٕ٘ انٕٓاء نُٛزشٔجٍٛ انًثجذ انُٛزشٔجُٛٛض

تكوين العقد الجذرية 









 .أعجٕعٍٛ إنٗ أعجٕع يٍ دعبَخ فزشح انعمذح رأخز•

 .رُفجش ثعذْب ٔ انُٛزشٔجٍٛ نزثجٛذ أعبثٛع 7 انعمذح رًزذ•





 Rhizobium جُظ انجزسٚخ انعمذ ثكزشٚب رزجع•

 .لصٛش عصٕ٘ شكهٓب•

 جشاو نصجغخ عبنجخ•

 .يزجشثًخ غٛش – ْٕائٛخ•

 .انزشثخ فٙ دشح رعٛش•

 .انًزٕعطخ انذشاسح دسجبد رفعم•

خصائصها 



 يعُٛخ ثمٕنٛخ َجبربد إصبثخ عهٗ لبدسح•

 َجبد فهكم انجزسٚخ، انعمذ يذذثخ

 انجمٕنٛخ انُجبربد يٍ يجًٕعخ أٔ ثمٕنٙ

 انزٙ انشاٚضٔثٛب يعُٛخ عالعهخ أٔ َٕع

 ثًُٛب انعمذ، عهٛٓب ركٌٕ أٌ رغزطٛع

 . أخشٖ عالنخ رنك الرغزطٛع



 عهٗ انُٛزشٔجٍٛ رثجٛذ فٗ انجكزٛشٚب َجبح يذٖ ٚزٕلف رنك عهٗ ثُبءا  •

 انجمٕنٛبد رثجٛذ أٌ ثبنزكش انجذٚش ٔيٍ .نٓب انًُبعت انجمٕنٗ انعبئم

 انُٛزشٔجٍٛ يغزٕٖ ٚكٌٕ عُذيب فمػ أشذِ عهٗ ٚكٌٕ نهُٛزشٔجٍٛ

 .جذا   لهٛم ثبألسض انًٛغش



 انًعبفخ األعًذح يع انُٛزشٔجٍٛ يٍ لهٛهخ كًّٛ ثإظبفخ ُُٚصخ نزا•

 ٚزًكٍ دزٗ كبفٛخ كًٛخ رٕفش نعًبٌ انضساعخ عُذ انجمٕنٛخ نهًذبصٛم

 ٔ كجٛشح كًٛبد أُظٛفذ إرا أيب .جزٔسْب عهٗ انًعٛشخ يٍ انشاٚضٔثٛى

 َشبغ يٍ ُٚمهم رنك فإٌ انًذبصٛم نٓزِ انُٛزشٔجٍٛ يٍ ثبعزًشاس

 غٛش انُٛزشٔجُٛٛخ األعًذح ْزِ اعزخذاو ٚكٌٕ ٔثبنزبنٗ انشاٚضٔثٛى،

 .الزصبد٘



 التطبيق العملي




ضير العقد

ح
طزيقة ت

 

 .انجمٕنٙ انُجبد جزس يٍ ثعُبٚخ انعمذ رفصم

 يٍ لطشاد عهٗ ٚذزٕ٘ ثًبء انعمذ رغغم
 .نهعمذح انغطذٙ نهزطٓٛش انكذٕل

 30 نًذح %95 إٚثبَٕل ثّ كأط فٙ انعمذ رٕظع
 .ثبَٛخ 60 –

 ٔسلخ ثٕاعطخ اإلٚثبَٕل يٍ انعمذ رششٛخ ٚزى
 .رششٛخ

 .يعمى يمطش ثًبء انعمذ رغغم






ص العقد

ح
طزيقة ف

 

 بخزي طبك فً رطبت هً و العمد حهزص
 .هعموت سجاجٍت ساق بىاسطت

 حصبغ ثن بكخٍزي، غشاء هٌها ٌحضز
 .جزام بصبغت

 .الشٌخٍت بالعدست حفحص



النتائج 



 ..نهاية املعمل

alalabbad@ksu.edu.sa 

nalkubaisi@ksu.edu.sa 


