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 الفطزيات الجذرية

Mycorrhiza  



؟ امليكوريزا ماهي 

  Mycorrhizae اٌٍّىٛسٌضا•

 ِٓ ِجّٛػت ػٍى ٌطٍك ِظطٍح

 ِؼٍشت تؼٍش اٌتً اٌفطشٌبث

 .إٌببتبث بؼض جزٚس ِغ تؼبٍٚٔت



 :اَخش ِٓ ٌستفٍذ اٌىبئٍٕٓ وال أْ ٔجذ اٌؼاللت ٘زٖ فً•

 انعائم اننباث بإمذاد انفطز يقوو
 خاصت و انمعذنيت باألمالح

 انذي انبوتاسيوو و انفوسفور
 بواسطت بامتصاصه انفطز يقوو

 بعيذة مسافاث من انطويهت هيفاته
 .اننباث جذور منطقت عن

 انغذائيت بانمواد انفطز اننباث يمذ
 و األمينيت األحماض من انمعقذة

 جذور خالل من انفيتاميناث
 .اننباث

 



 صٌبدة ثُ ِٓ ٚ إٌببث اِتظبص أسطح صٌبدة إٌى اٌؼاللت ٘زٖ تؤدي•

 .ببٌٕببث اٌخبطت اٌغزائٍت االحتٍبجبث اِتظبص ِؼذي



 حٛي فمظ تٛجذ فًٙ اٌٛطٓ ِحذٚدة فطشٌبث اٌٍّىٛسٍ٘ضا فطشٌبث•

 .تؼبْٚ حبٌت فى ِؼٙب ٚتؼٍش ػٛائٍٙب، جزٚس

 ٚ اٌؼٛائً جزٚس بٍٓ اٌّتببدٌت اٌّؼمذة اٌغزائٍت االحتٍبجبث بسبب•

 طٕبػٍت بٍئبث فى بؼضٙب صساػت تٕجح ٌُ فئٔٗ اٌٍّىٛسٍ٘ضا فطشٌبث

   .إجببسا   اٌّؼٍشت تىبفٍٍت إٔٙب حٍث اَْ، حتى



تتبع فطزياث 
:انميكورهيزا كم من   

Basidiomycetes 

Ascomycetes 

Zygomycetes 

Deuteromycetes 



 ِغ اٌتؼبٍٚٔت اٌّؼٍشت طبٍؼت حٍث ِٓ اٌٍّىٛسٍ٘ضا فطشٌبث تمسُ•

 : إٌى اٌفسٌٍٛٛجٍت اٌخٛاص ٚ اٌتغزٌت ٚوٍفٍت اٌؼبئً

 .Ectomycorrhizae  انخاليا بين تعيش فطزياث1.

 .Endomycorrhizae  انخاليا داخم تعيش فطزياث 2.

 

 

 



 Ectomycorrhizae  الخاليا بين تعيش فطزيات1.

 جزٚس حٛي   Mantle غالف تىْٛ•

 20:40 سّىٙب بطبمت اٌؼبئً

 ٚتّٕٛ اٌٍٙفبث تّتذ وّب ٍِىشٍِٚتش،

 فى اٌخالٌب بٍٓ اٌتى اٌّسبفبث خالي

   .اٌمششة ِٕطمت



•ْ ّٛ  اٌخبسج ِٓ جذٌذتٍٓ طبمتٍٓ ٌى

 اٌفطشٌبث ِٓ اٌّجّٛػت ٘زٖ ٚتٛجذ

 ِٕٚٙب األشجبس ِٓ وثٍش جزٚس فى

 اٌضاْ وشجش االلتظبدٌت األٔٛاع

 .ٚاٌظٕٛبش





 Endomycorrhizae الخاليا داخل تعيش فطزيات2.

 ٘ٛ ٚ ،VAM ببٌشِض ٌٙب ٌشِض•

 ٌـ اختظبس

Vesicular-Arbuscular 

Mycorrhizae 

حويصالث أربسكوالر في انفطزياث 

 انجذريت



 تذخً ٚ اٌؼبئً جذس تختشق اٌفطشٌبث ٘زٖ•

 ٚجٛد ِغ تتىبثش ٚ اٌخالٌب داخً إٌى

 .اٌتشبت فى ِّتذة اٌجذاس خبسج بؼضٙب

 ٌٍؼبئالث اٌتببؼت إٌببتبث جزٚس ِغ تٛجذ•

 ٚشجش اٌّٛاٌح ٚ اٌفٛاوٗ أشجبس ِٕٙب اٌتى

 ٚاٌبمٌٍٛبث إٌجٍٍٍبث ِٓ ٚوثٍش اٌتٍٓ

 .ٚغٍش٘ب ٚاٌسشخسٍبث







 التطبيق العملي




ظ العينة

حف
طزيقة 
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حف
ٌ ٓ

شٌمتٍ
ط
ن 
 ٕ٘ب

 ِببششة إٌببتٍت اٌؼٍٕت أخز بؼذ اٌجزس حفظ ٌتُ .1
 ٚ ٌَٛ 15 ٌّذة °5َ حشاسة دسجت ػٕذ ثالجت فً
 .تحٍٍٗ ٌؼذَ رٌه

 FAA حفظ ِحٍٛي فً اٌجزٚس تحفظ .2
 ،%5 اٌثٍجً اٌخٍٍه حّض ،%5 فٛسِبٌٍٓ)

 (%36 ِمطش ِبء ،%54 اإلٌثبًٌ وحٛي




ص الجزاثيم

ال
خ
ست

طزيقة ا
 

 – 1 ٌٛصْ حٍث اٌّبتٍت، ببٌغشبٍت تؼشف طشٌمت بٛاسطت
 .ٌٍٕببث اٌجزس ِٕطمت ِٓ اٌمشٌبت اٌتشبت ِٓ وٍٍٛجشاَ 2

 ٌمٍب ٚ ببٌّبء ٌّال   ٚ بالستٍه ٚػبء فً تٛضغ
 .وبًِ ٌٍَٛ ببستّشاس

 اٌبمبٌب ٚ اٌىبٍش اٌحجُ راث اٌتشبت حبٍببث تشسب بؼذ
 ِٕبخً ِجّٛػت ػٍى ٌّشس ٚ اٌشاشح ٌؤخز إٌببتٍت،
 .ِشبغ/ٍُِ 250 – 28 ثمٛبٙب أحجبَ

 تشبت، حبٍببث ٚ جشاثٍُ ِٓ إٌّبخً سطح ػٍى ِب ٌجّغ
 فً تحفظ ٚ ِؼٍك طٛسة ػٍى أٔبٛبت فً تٛضغ ٚ

 .فحظٙب ٌحٍٓ اٌثالجت

 اٌجشثِٛت تظٙش حٍث ،40 – 10 اٌؼذست ػٕذ تفحض
   .سطحٍت تجؼذاث بٙب ٚ غبِك بًٕ بٍْٛ
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