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 ةــــدمــقـالم

يعددتحسيندديوحة ددتربح مس رددبحلددوحالدداح م دد سح مم  ليددبح ملنددسةتلبحمميدد ت ح إل سدد  ح

 مم  لي.حتمهذ حمجأح معلل ءحفيح من ت تح ألةي  حفيحجليعحا ي ءح مع ماحإمديحإندسةت اح

  تحي ملة ر تح مييتيدبحفديح ميلدتوحاتحفديحت ةدوح م دتعحتلديحلرد   حلدوحسي د

ربحسيسددتعحللدديحا ة دد تحييددنحتعيلددبح  فعددبحل سلدد لحرع  يددبحتذمدد حمسيندديوحندد ةلبحاتح ددل

حةت صح مس ربحتممي ت ح إل س  ح مم  لي.

تل   حلتتحاري حلوحرلدت وح معد ماحا دريتح ألوحسندسةتاح ملة در تح مليا تريدبحفديح

 مريةبحلوح مسلتثححلج وح مم  لبحتذم حرهتؾحمي ت ح إل س  ح مم  ليحت ملي فظبحللي

 إلن  ؾحفيحإنسةت اح ألنلت ح مايل تيدبحت مدذعحيسندرعحلدعحلد ت ح متعدتحح م  جاحلو

فديحميد ت ح مج لدبح ملندسةتلبحاتحرسؽييد ح دتاح مندل تحردأة حتادبلح أللد يوحيميدتحلددوح

حسلتثح مس ربحت ملي لح مجتفيبحر إل  فبحإميحات نحلالؾحل تي حاي  .

 مؽذ ةيددبح مع   دد حلددوحتملددتحي تم دد حفدديحلددذ ح ماسدد عحاوح ددذا حربيسي جدد تح م ر سدد تح

 م  ت يبحنت ءح مار ىحل ه حاتح م ؽ ى.حتس  تم  ح م د سح مسلليتيدبحمندتحإيسي جد تح

 م ر سدد تحلددوحلددذلح مع   دد حتذمدد حلددوح  يددسحإنددسةت اح ألنددلت ح مايل تيددبح ملةسل ددبح

رأ ت له حتسيتث  حلدوحليدتعحلدذلح ألندلت ح مايل تيدبحندت ءحللديح ملدتىح مل يدعحلدوح

لليح ألفسح مرعيتحلدوحسلدتثح أل وحت مليد لح مجتفيدبحتسدأثي لحييثحل سجحؼي حالوحاتح

للدديحلجسلددعح ما ة دد تح مييددبح متعيلددبح ملتجددتت حر مس رددبحر منددلعيحلددذ حر إل دد فبحإمدديح

 مسال بح مل ميبح مع ميب.حتمذم حإجسهت  حفيحإعس  ححلتتحلوح ميلتوحملسؽلعحلليحإنسةت اح

حتملدتحسداح إللسلد اتءحملسنليتح مييدتعح ألنلت ح مايل تيبحتلوحالاحلذلح ميلتوحلتح ملج

فدديحلددذ ح ماسدد عحراددوحلددوح ملة ددر تح م يس تجي يددبحرأ ت لهدد حت ملة ددر تح مييتيددبح

 م ن ت يبحمتت لاح ماري حت ملؤث حفيحظ تؾح أل   يح مل  يبحلعحن تحمعدتتحلدوح

ح ملة ر تح مييتيبح ملتجتت حسج  ي حفيح ألنت سح مل  يبح.
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لددوححجدد عح ملدد  عءحالي تمددبحل دد حإللددت تلحرلدد حييس جددنإللددذ ح ماسدد عححي دد و ألددوحاوح

تتت ل ح إليج رىحفىح معلليبح مم  ليبحملي دتوحللدىححلعلتل تحلوح مسنليتح مييتع

ل سجح ظيؾحة مىحلوح معتيتحلوح مللتث تحتاذم حاعدوحسال دبحللد حيعدتتحرد م  عح ملد تىح

ح.للىح ملم  ا

ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حممد ناشرأجمد                                                                                                            
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 الفهرس

ح ملـلــتلــــب

 فصل االولال

ححح مؽذ ةيبحست حح مسي ميوح م ر سيبحإيست ءح أل نجبح م ر سيبحللىح مع    

 إحتٌاج النبات للعناصر الغذائٌة :أوآل

حبحي أل نجبح م ر سيبحلليح مع    ح م  ت حإيست ء

حتت حرعوح مع    ح مؽذ ةيبحفيح م ر تح

حال  وح لصح مع    ح مؽذ ةيبحلليح م ر ت

 -اوٌة كوسٌلة تقلٌدٌة:ثانٌآ: األسمدة الكٌم

 ل ذ حيل تحر منل ت؟

حالليبحإنسةت اح ألنلت 

حيلت بحتع لتيبح ألنلت حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح

حا ت اح ألنلت ح مايل تيب

ح  سحت عح ألنلت ح مايل تيب

حالليبحاي يبحإ  فبح منل ت

 ٌماوٌةثالثآ: أضرار إستخدام األسمدة الك

حل هتاحسلتثح مس ربح مم  ليب

 Chemical Fertilizers ألنلت ح مايل تيبح.ح.ح.ح
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حالاحلت لوحتانر عح مسلتثحر ألنلت ح مايل تيبح

ح مايل تيبح أل    ح م  جلبحلوح إلن  ؾحفيحإنسةت اح ألنلت 

ح

ح

 رابعآ: الحلول المقترحة للتغلب علً مشاكل التسمٌد الكٌماوي

 Soil Environmentalربح مم  ليدبحلدوح مسلدتثحت مسدتلت  إج  ء تحيل يبح مس 

Managementح(ح

حسينيوح مس ربح مم  ليبح-ٔ

حسينيوح م  ؾح مم  ليح-ٕ

 س نيخحسل ي تحتآمي تح مم  لبح م ظي بح-ٖ

 اتال:ح إلسج ل تح ميتيثبحفيحلج وح ملا فيبح ملسا للبحمآلف تح مم  ليب

 ث  ي ًح:ح مسنليتح ألة  

  مع تىح م   لىحلوح ملةل  تح مم  ليبث مث ً:ح منل تح

   رع ً:إنسةت اح م ي معحالينوحمؤل   يح م ي  تيبحت ملنس ليبحيتيث ًح

ة لن :إنسةت اح مه تنبح مت  ثيبحفدىحإ سد  حتإلسلد تح مسلد تعحتادذم حسجليدعح أل دتوح

  مت  ثيبحفىحلجلتل تح ر سيبحمي ظحلذلح أل تو

 مل  يبحمئلنس  ت حلدوح ملةل د تح مم  ليدبحن تن :إ ش ءحتيت تح مريتج محفيح مل يبح

 فيحإ س  ح م  عبحت منل تح مع تع.

 ن رع :إ س  ح أللبلؾحؼي ح مسلليتيب.

 ث ل  :حلع مجبح ملي لح مع تلبحإلنسةت له حفيح مم  لب.

 س نع :ح مسنليتح مييتع
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 الفصل الثانً

  أليي ءح متعيلبحفيح مس رب

ح أليي ءح متعيلبحفيح مس ربالليبح

ح م ش  ح مليا ترىحيةسلؾحربةسبلؾحلت لوحلتيت حتإ سش  حتجتتح

حسأثي حإ  فبح ملة ر تح ملعت يبحاتح مع تيب

حالاح مليا تر تح ملتجتت حفيح مس ربح

ح معبلع تح ملسر تمبحريوحايي ءح مس رب

ح مس ريل تحفيح مم  لب

 الفصل الثالث

حBio-fertilization ملة عح مييتعح

حل ذ حسع يحاللبحلة عحييتع؟

ييلددسحإنددسةت اح ملة ددر تح مييتيددبحفت ةددتحلتيددت حل ددتحإنددسةت له حارددتيوحمؤلنددلت ح

ح مايل تيب

ح مجتتىح إلعس  تيبحإلنسةت اح ملة ر تح مييتيب

حاي يبحسي ي ح ملة عح مييتع

حل حلتح مي لوح مليا تري؟

حإنسةت اح مي لوح مليا تريح مل  نعحإل س  ح منل تح مييتع

ح؟ح مليا تريحل حتظي بح مي لو

ح مليا تريحي لول م   تح ملليم حم

حا ت اح ميت لوح مليا تريب

حإنسعل وح ألنلت ح مع تيبح م   ليبح  مالرتنت(حايت لوحليا تريبح
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حااث  ح مليا تعحت مظ تؾح مليي بحرب س جنحت  سح نسةت لنح

ح م  سح مع لبحإللت تحرعوح ملل ي تح مليا تريبح مه لب

حإةسر  حجتت ح ملة عح مييتعح

حبحت مسةميوحتإةسر  حجتت ح ملل ي تح مليا تريب مسعرة

حاي يبحإنسةت اح ملة ر تح مييتيبح

ح  سحإنسةت اح ملل حح مليا تري

ح  يلبحإ  فبحتإنسةت اح ملة ر تح مييتيبح مليللب

ح  يلبحإ  فبح ملة عح مييتعحملسل تعح

 الفصل الرابع

حNitrogen fixation in soilسثريتح يس تجيوح مهت ءح مجتىحفيح مس ربح مم  ليبح

ح  سحسثريتح م س تجيوح مجتع

ح مليا تر تح ملثريسبحمؤلمتتح مجتع

حس لناح مليا تر تح مسيحسثرتح م يس تجيوح مجتعحإميحلجلتلسيوح

ححسثريتح م يس تجيوح مجتعحسا فلي ...ححالمجموعة األولً

ح... مليا تر تح مسيحسثرتح م يس تجيوح مجتعحالحسا فلي المجموعة الثانٌة

 صل الخامسالف

ح مليات يم -ٔ

حلة ر تحييتيبحسيستعحلليح مراسي ي ح ملذيربحملل ار تح م تن  سيبح-ٕ

 الفصل السادس

حرعوح ملة ر تح مييتيبح ملست تمبحفيح من يبح مل  يب
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ح مليا تريو

  مريتجيو

  مني ي ميو

ح م يمتر اس يو

  م يس تريو

  م تن ت يو

  مرلتج يو

حستوحح– مس  عح

 EM1 ملة عح مييتعح

BIODESERTIN-N 

  م يل ميس

حنيت حاتلر ت تح

 ر تلاسح

 ت ش

 ت منيوح

رعددوح ملشدد اوح مسدديحست جددنحإ سدد  حتإنددسةت اح ملة ددر تح مييتيددبحفدديحل دد حتاي يددبح

ح مسؽلعحلليه 
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 أوَ إحتٍبج اىْجبد ىيعْبصش اىغزائٍخ

ح-: ٌة على العناصر اآلتٌةحتواء األنسجة النباتإوتوضح التحالٌل النباتٌة 

لت تحل تيبحلدوح يلتاح م ر تحلوحةبلوحلللي تح مسلثيوح م تةيحفيحسيتيوح م  عبح مشلنيبحإمي

فديحإثد  ءح مس ردبحر مؽدذ ءح ا رتليت  تحتحر تسي  تحتؼي ل حتحسلععح ملةل  تح م ر سيبحتت  حل ل 

 تح مسجتيدبح م ريعيدبحتر د ءحتسادتيوحرعلليد  مسيحسلدتاحردتت ل مييت   سه حتا ة  سه ح متعيلبحتح مبلما

 مايل تيبحتي شأحةبلوحلدذلح معلليد تح مس ربح م ريعيبحت ؼي ح مليتتت حلليحةت صح آلث  ت متر وح

 مييتيبحت مايلتييتيبحس  لسحل ه حل    حلعت يبحلتيدت حراليد تحل ةلدبح ل ةوحلوح مس  لبلتح ال

لعح تحرل حيلمله حمس لتحتسعيتح متت  حر مسا فو م ةينيحمللؽذي تح م ر سيبحسلتح م ر س  سشاوح مل ت 

 مبلملدبحمئل ند وح ييت   تحتا ة د تح مس ردبح متعيلدبحلد  تحتلد  تحس دسجحةبلمهد ح مؽدذ ءحت ألميد ؾ

ر مؽدذ ءح مللثدوحفديح ملةل د تح ل عس  تيبحتر عيح أل ت اح مييت  يدبحإمديحج  دعحإلدت تسنح إلتييت   

ح .  سه ح ملسر ي بييت  ر سيبحما ة  تح مس ربح متعيلبحت م

تسلتاح م ر س تحرعلليد تح مسلثيدوح م دتةيحييدثحسأةدذحثد  يحاانديتح ما ردتوح مجدتعحتسيتمدنحإمديح

 م ريعيبح مسيحسس لوح م ش حت ألمي ؾحت مميتتح م ر سيبح نا ي تحتليحان سحنلنلبحساتيوح ملت ت

يدبحتايلد وح مه ةوحلدوح مل ارد تح مع دتيبح ألةد ىحلدوحايلد وحالي  ت م لػحإميحج  عح ماا

نددسؽ  ءحل هدد حفدديحؼددذ ءح مثددتيي تحالدد حاوحللليدد تح مسلثيددوحفيس لي دد تحالحيلاددوح إلتتل يددبحان ندديبح

لديح ملندةتمبحلدوح م  عدبح ملةمت دبحفديح معد ماحفديح دت  حتعدتتحي د عحلثدوح مرسد توح  م تةي

س تح م ر   ال حسعسر.ح ميج عحت مذعحيعسلتحللينحال ت حمل  عبحلليحظه ح ما  ح أل  يب ت م يا

سلتاحرب سد  ح معتيدتح  إل ن و.حال حاف وحتنيلبحمستتي ح ملةل  تحنت ءح ر سيبحاتحييت  يبحتلةل  ت

س ديعح إل ند وحت مييت  د تححلوح مايل تي تح م   ليبحت ألتتيدبح مبلملدبحمعدبل ح أللد  وح مسدي

ح عس  تيب.ح إل

لليحسيتيوح م  عبح مشلنديبحح مل  لوح مايل تعح متييتح مل ت  ت ظ  حأللليبح م ر س تحت مسيحسعسر 

 مبلملبحميي  ح إل ن وحتر عيح أل ت اح مييت  يبحللديحظهد ح أل وحاد وحلدوح إميح مؽذ ءحت ألمي ؾ

 يع يح إل ن وحرسهيةبح مظ تؾح ملبلةلبحمل لتح مجيتحمؤل ت اح م ر سيبح مبلملبحإل س    م  ت عحاو

للديحجليدعح تحرلد ت ح مدملوحاف دليسه ت مسديحثردح مؽذ ءحمنحتمييت   سدنحت ألميد ؾح مبلملدبحماند ةن

ح.إ س جه  نسةتلتحفياميه حلوحةبلوح مسا تمتجي تح مسيح ألمي ؾح م   ليبح مسيحست وحإ

جلد وح م ريعدبحت تلسهد ح مسديح تر إل  فبحإميح متظ ةؾح معتيت ح من رلبحفبوح م ر س تحلديحل دت 

ت ةحح م ريعيبح م  ةعبحت ألمت وح ألمل  حت م تس شأحلوح مس تاح مش نعحمئلشا وح م ر سيبح مة   ءح
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 م ر س تحفديح مسدت موح مؽد معحفديححإرت اح مة مسحجوحشأ ن.حتتت   مم ليبح ملسر ي بحت مسيحسعر حلو

لوحند حح أل وحييدثحسلدسصحثد  يحاانديتح ما ردتوحتس دسجح ألاندجيوح  م رل تح مجتيبح مل يرب

 ألتانجيوحفيح مجدتحث رسدبحيدتوحح ما ة  تح مهت ةيبح ألة ىحترذم حسظوح نرب  مبلماحمس  سحجليع

ح%.حٕٔسرلػحيت ميحعيلسه ح مسي

ت تجيوحيد%حا ردتوحتلحٕٔح-حٓٔ%ح  تردبيحح0ٓح-ح0ٓتيساتوح م ر تحرتجنحل احلوحيت ميح

تاانجيوحتا رعبحلش حل    حلوح مع    ح ملعت يبح ألن نيب.حتسي وح م ر س تحلليح مع    ح

السه ح مؽذ ةيبح ملةسل بحلوحلت حل  ت حسشدلوح مس ردبح مؽذ ةيبح مبلملبحم لتل حتر  ءحةبلي ل حتسيت

ت ملةل دد تح مم  ليددبحت م دد  ليبحتليا تردد تح مس رددبحت ألنددلت ح ملعت يددبحت مع ددتيب.حتلعظدداح

ت تجيوحت ألانددجيوحت ما رددتوحت مسدديحيدد ملؽددذي تح م ر سيددبحساددتوحفدديح ددت  حلعت يددبحل لددت ح مه

ح  Photosynthesis مسلثيدوح م دتةيححيي وحلليه حلوح مهت ءح مجدتىحاتح ملد ءحاث د ءحللليدب

ةسم وحث  يحاانديتحإ  تحفيحتجتتح م  عبح م تةيبحيساحت مسيحينسةتاحفيه ح مل ءحالع يحمئلماس ت

لس   ده حفديح مؽ مدعحرت ند بحإ.حالد ح مع   د ح ملعت يدبحيدساح ما رتوحإمىح ملت تح ما رتليت  سيب

 Foliar سنددليتح مددت عيح ملجلددتاح مجددذ عحاتحرت ندد بح ملجلددتاح مة دد عحفدديحي مددبح م

fertilizers.ح

ل  د حندليتحفيلد حرعدتحر مع   د ح م د ت يبحتستجدتحلدت حح1ٔتعتحتجتحاوح م رد تحييسد  حإمديح

ي حجتل يبح مع   ح مؽذ ةيحمل رد تحتلدوحارد محسلد ح م ظ يد تحت ظ ي تحسيتتح ماي يبح ملسرعبحمسل

مل رد تححجتل يد ًحح ت ي ًح دحؼدذ ةي ًحح مسيحسسلةصحفيحاوح مع   حي رححل    ًححArnonn ظ يبح

حح-ذ حل حانستفىح مش ت ح ألسيب:إ

 تجتتح مع   ح  ت عحتيسليحمايحيالوح م ر تحتت  حيي سن. -ٔ

للديح م رد تحتاالحيادتوحذمد ححSpecific effectالردتحاوحيادتوحملع  د حسدأثي حلعديوحذ سديح -ٕ

 مس رب.تحظ تؾحنيةبحفيح بحل  يبحفيح م ر تحاتحلبل حي مبحا مسأثي ح  جع حإميحلبل حي م

 الرتحاوحياتوحملع   حسأثي حلر ش حلليح لتح م ر ت. -ٖ

ح-تما ه حلتمتحمسشلوحش ت حجتيت حاس سح معلل ءحلليه حتنليتحفيل حرعتحر مش ت ح مةلنبح ألسيب:

ؼي عح مع   حاتح ل نحيسنرعحفديحل دعح م رد تحتلدتاحعت سدنحللديحساللدبح مدتت  ح مة د يبح -ٔ

Vegetative cycleاتح متت  ح مثل يبححReproductive cycleح. 

ة  دبححDeficiency symptomaticؼي عح مع   حاتح ل نحي سجحل نحال  وح لصح -ٕ

 رب  فبحذم ح مع   حر مذ ت.حرنحتالحيلاوحلع مجبحسل ح ألل  وحإال
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  نحالحيلاوحإنسرت وحذم ح مع   حرع   حاة .إ -ٖ

 متظي دبحاتححاوحياتوحملع   حتظي بحاتحتظ ةؾحفنيتمتجيبحلعي بحفيح م ر تحتاوحساتوحلدذل -ٗ

  متظ ةؾحلع تفبحتليتت .

 مع   حالمل حمل ر س تح م  عيبحجليع . اوحياتوح -٘

حت ح مةلندبحلجسلعدبحالحيلادوحإلسرد  لحل  د  ًح لليحذم حفبوحاعحل   حالحينستفيح مشدحتر  ء ًح

ح.جتل ي ًحح  ت ي ًححؼذ ةي ًح

 -وي األنسجة النباتٌة علً العناصر الضرورة الألتٌة:تتح

٪حلوح مل ت ح مج فبيحتيي وح0ٙااث حلوححC, H, O, N رعبح ألن نيب:حسشاوح مع    ح أل -ٔ

متتحترسثريددتحثدد  يحااندديتح مهددت ءح ملشددسلوحللددىح ألانددجيوحت أل م ردد تحلليهدد حلددوح ملدد ءحت

يحتالحيلاددوحألعح ردد تحاوحي لددتحرؽيدد عحايددتحلددذلح ددتةي ما رددتوح مجددتعحرعلليددبح مسلثيددوح م

  مع    حتمتحست ف تح مع    ح ألة ى.ح

ح- مع    ح مايل تيبح م  ت يبحفسلناحإمىحلجلتلسيوحلل :حال  -ٕ

تإلد ححيS, Pإلد حالحلعت يدبحلثدوح-تلدي:حmacronutrient elements مع   د ح مارد ىحح-حا

 ل ت حج فب.حجا/جاٖح-ٓٔتحٕ-ٓٔتيس  تححس ايمل حريوحCa, K, Mgلعت يبحتليح

 ,Fe, Zn, Mn, Cu, Moتلدي:ححmicronutrient elements مع   د ح م دؽ ىحح-حع

B, Clلد ت حج فدب.حالد حستجدتح مع   د ححجدا/حجداحٙ-ٓٔتحٖ-ٓٔتؼي ل حتيسد  تححس ايملد حرديوحح

 ,Cr, Li, Br, F,I, Coتسشدلوحل   د حاثيد  حلديححOligo-elements ملعت يدبح ممليدت ح

Ni, Al, Pb, Cd, Rb, Tiحيلد ت حج فدبحجدا/جداح0-ٓٔتحٙ-ٓٔ  تححس ايمل حريوستؼي ل يحتيح

تح م ر سد ت.حتسجدت ح إلشد   حإمدىحاوح مس ايدعح مايلد تعحمل ر سد تحتتجتتل حيينوحللتلد ًحلدوح لد

ه حت ريعسه ح م يمي ةيبحتة  دبح مسهتيدبحسرتتة ح مس ربيةسلؾحرينعح أل ت احت أل   ؾحت تاح

تاليبح ألنلت ح مل  فبحإميه حت مش ت ح مريةيبححpHي    حت م  تربحتت جبح ميلت بحتت جبح م

ت م عدداحت أل ددوحتست فلهلدد حتؼي لدد .حتيةسلددؾحليسددتىح لدد تح أل نددجبححجم ةددنتللدد ح م ردد تحتا

  م ر سيبحرينعح م ر س تحتس تله حتس ت ل .

ح

 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=3258&vid=15
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 دوس بعط العناصش الغزائيت في النباث 

 ئٌةدور العناصر الغذا العنصر

  النٌتروجٌن

 

  فً المواد العضوٌة و الغٌر عضوٌةٌوجد. 

 األكسرجٌن وأحٌانررا بالكبرٌرت لٌكونماألحمررا  ن ووالهٌرردروجٌ ٌررتب  برالكربون

قواعرررد  –القلوٌررردات  -الكلوروفٌرررل  -النووٌرررة  األحمرررا  -األنزٌمرررات –األمٌنٌرررة 

  .البٌورٌن(

 قد ٌتراكم فً صورة نترات . 

 الفوسفور

 - DNA - RNA البروتٌنرات واألحمرا  النووٌرةواألنزٌمرات  (ٌردخل فرً تكروٌن

ATP  الصرررفات الوراثٌرررةونتقالهرررا إال اقرررة و تحررروالتوالفٌترررٌن و ATP 

Adenosine Triphosphate, RNA Ribonuclic Acids, DNA 

Deoxribonoe Leic Acid 

 البوتاسٌوم

 نتقال السكرٌات فً النباتإعنصر مهم فً إنتاج و. 

  وتحولها إلى نشا. زال السكرٌاتختإٌساعد على 

 .ًوجوده أساسً لعملٌات التمثٌل الضوئ 

  ًالنٌتروجٌن من التربة. متصاصإٌساعد ف 

 . ٌزٌد فً مقاومة النبات لبع  األمرا 

 عملٌات النتح للنبات وبالتالً ٌزٌد من مقاومته للجفاف. ٌقلل من 

 متانة. ٌكسب السٌقان واألوراق 

  الكالسٌوم

 

  ًفً تكوٌن الجدر الخلوٌة و تحدٌد درجة نفاذٌتها. له دور أساس 

 نقسرام المٌرروزي ر وتنشرٌ  اننزٌمرات فرً عملٌرات اندوره فرً إنبرات البرذو لره

نتقالها وحماٌة النباتات من إوهٌدرات والخالٌا وتخلٌق البروتٌنات والكرب ست الةإو

 .المعادن الثقٌلة سمٌة
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 الماغنسٌوم

 .ٌدخل فً تركٌب الكلوروفٌل 

  عالقة بتكوٌن الزٌوت داخل أنسجة النبات.له 

 .ٌساعد فً تحرك الفسفور والكربوهٌدرات داخل النبات 

 األنزٌمات ضروري لتنشٌ  عدد من. 

 الحدٌد

 وعملٌرات  -انلكترونرات نتقرالوإ وكسٌدازأوكروم هام للنظم اننزٌمٌة مثل السٌت

  .التنفس

 وإنترراج ال اقررة وتخلٌررق  النتررروجٌن ختررزال النترررات والكبرٌتررات وتجهٌررزهررام ن

 .البروتٌن

 النحاس

 عامل مساعد فً تكوٌن أنزٌمات التنفس وتكوٌن الكلوروفٌل. 

 اآلزوت داخل النبات ٌلعب دوراً فً تفاعل. 

 ٌزٌد فً مقاومة النبات لألمرا  الف رٌة. 

 الكبرٌت

 ٌدخل فً تركٌب األحما  األمٌنٌة والهرمونات النباتٌة. 

 ًلٌة التنفسعم ٌلعب دوراً هاماً ف. 

 ٌدخل فً تركٌب الزٌوت ال ٌارة كما فً البصل والثوم. 

 فً تكوٌن الكلوروفٌل ٌساعد. 

 الزنك

 ٌلعب دوراً فً تشكٌل الهرمونات النباتٌة . 

 الترٌتوفرران المركررب النبرراتً الررذي ٌتركررب منرره  ٌلعررب دوراً أساسررٌاً فررً تشرركٌل

 .األكسٌن

  تراك مع بعر  العناصرر األخرر  شأو بان منفرداً الخمائر ٌدخل فً تركٌب بع

 .كالنحاس

 المنجنٌز
 ال ٌمكن أن ٌحصل تمثٌل للنترات داخل النبات بدونه. 

 كانت نسبة تضعف قدرة التنفس إذا Mn/Fe  5.5 – 5.5أقل أو أكبر . 
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  األحمرا  العضروٌة وعملٌرات األكسردة  لره عالقرة بتكروٌن الكلوروفٌرل وبعر

 .وانرجاع داخل النبات

 البورون

 

  لتكوٌن الـهام Uraeil قواعد الـ RNA  نقسرام والنضر  ان نشا  الخالٌرا قبرل

 .والتنفس والنمو

 .له دور هام فً تكوٌن ونض  حبوب اللقاح وعملٌات التلقٌح 

 المولٌبدنم

 ختزال النترات فً النبات إلى أمٌن ومن ثم تكوٌن البروتٌناتضروري ن. 

 سكوربٌكلتكوٌن حم  األ ضروري. 

 ٌالجوي ا األزوتوبكتر والتً تقوم بتثبٌت اآلزوتضروري لبكتٌر. 

 الكلور
 كسدة الماء.ناء الضوئً ألنه ٌساعد فً عملٌة أضروري فً عملٌة الب 

 .ضروري لل ما م فً المزارع المائٌة 

 النٌكل

  ًضررروري ننررزٌم الٌررورٌز االزم لتكسررٌر الٌورٌررا حتررً ٌن لررق النٌتررروجٌن فرر

 .صورة صالحة نمتصاص النبات

 نتقال العناصر الغذائٌة خاصة عنصر الحدٌد.نمتصاص وإ ضروري 

 سٌتك ومن ثم ترؤثٌرهم علرً تشرجٌع ٌزٌد من نشا  حم  الجبرٌلٌك واألندول أ

 نمو النبات.

 

 نقص العناصش الغزائيت علي النباث أعشاض

تحمادوح ل   حال  وحل ةيبحم لصح مع    حاتحنليسه حتحعدتحسظهد حاتحالحسظهد حلدذلح أللد  و

ستظي هد ح معحل حير ئح لصح مع    حس ت ح م ر تحتل دتل حسظهد حالد  وح مد لصحيلادوفيحمؽ 

ح.فيحسشةيصحل ت ح معجمحفيح ملؽذي ت

 أعرا  النقص العنصر

  .متوحاة  حف سححاتحل   حاتحا    النتروجٌن
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 تسلتتسلتسح ألت  سحأللليحثاحسسيتوحإميح ملتوح مر يح. 

 م ر ت سلمار يءح م لتحت . 

 ح.ر مل  حعحثل  ح ؽي  حاتحتتوحثل   م  جح ملرا حل

 الفسفور

 ة     ًحلوح ملتوح م ريعيإي رححمتوح ألت  سحااث ح. 

   تسظهد ح م لدت تح ميتيثدبحرلدتوحا جدت  يحاتحايلد حرندرعح سرلدىح ألت  سح دؽي

 .س  اا

 نل ح لتح مةشعحياتوحعليدوح مس د احليدتتتحتسشداوح م د تاحح-  ستني  يول ت ح أل

 .مت ي حي ت 

 من لىحتاذم حال  عه حيظه حلليه ح ملتوح أل جت  ي   سل تسح ألت . 

 مثل يب ي لصحساتيوح مر  لا . 

   م د سحح فيحي التح مد لصح مشدتيتحسادتوح ألت  سح ماريد  حلر عشدبحرد ملتوح أل د 

ح.ت ألة  ح مؽ لسحتلذلح ألت  سحسنل حن يع ًح

 .سج لح مت ةوب     حفيح ألت  سحل تح ميت ؾحترإ  البوتاسٌوم

 ليم و  ألت  سحللىحشاوح مس  ؾ. 

 مر يح ملي تس.حتوح ألت  سح أل   حإمىح ألنل حاتيسيتوحم  

 ل ت حمتوحا جت  يحؼ لسحسنرلنحرلملبحمةبلي ح ألت  س. يس  سينرسح إل 

 ؽي  ًح يجاح ألت  سحيرلى . 

 لي توحإ ل حعليوح مااحت م تاحيساتوحإذ حا وح م لصحعليو. 

 تة  بحفيحل س ؾح ألف اي التح م لصح مشتيتحسلتتح ألت  سح في. 

 مر  لاح مثل يبحفيح ألشج  ح ملثل   يبليظح عؾحساتيو . 

 ح.نيةب رشاوحل احساتوحلت    تح مثل  ح م  سجب

 . مشعي  تح مجذ يبحلتسه  يس  سحعلاح ألت  سحتإ  الكالسٌوم
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 ألت  سح مجتيت حلسبل لب.ح–يت ؾح ألت  سحسرتتحر ميبح  

 ات  سحجتيت حفيحي مبح م لصح مشتيتحعتحالحس لت. 

   جتت ح مثل  حفلي “Blossom and Rot”.ح

 ة   ء.مت وح ملتوح ألة  حفيل حريوح مع تسحلعحرل ءح مع تسح  الماغنسٌوم

   اتالًحتفديحيد التح إل د ربح مشدتيت حسندل ح ألت  سحتسظهد ح سسأث ح ألت  سح ماري

ح.ل  يب  ألشج  حشرن

 .     ح ألت  سحريوح مع تسإ  الحدٌد

 نجتيت حر لس ألت  سح م. 

 النحيرتتحفيحمتوحاة  حر لت.  م ر ت 

 .حر يءحفيح لتحرعوح م ر س ت

 ر يءحفيح م لت.  النحاس

 .سلماح م ر ت 

 . سشتلح ألت  سح مجتيت 

 . ح ألت  سح ملن نحسستلت

 متوحاة  حف سححر لتحلليحجليعحاجم ءح م ر تح  الكبرٌت

 ملن نحمت ه حاة  حر لتحإميحا   حرس ت ح م لص  ألت  س .  

 ر يءحفيح م لت.  

  ح.  جح م ر ت سلماحلعحسأة

 .رلعح    ءحريوح مع تسحلعحرل ي حاجم ءحيتوح مع تسح مة   ء  الزنك

  ساتوحع ي  حت ؽي  حتلس  تمدبحفديحلجلتلد تحت تيدبحسةد  ح  ألت  سح مجتيت

 .لوحم حت يتحرتالًحلوحف تا

 لتتحا   ؾحؼ توح ميل ي ت. 
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 يجداح مثلد  حتندل ح ل دي تحت دؽ حفدييبليظحتجتتحرلدعحميسيدبحفديحات  سح مي

 .عش سه 

  مثل   س عؾحعت  ح ألشج  حللىحساتيوح مر  لاح مثل يبحتاذم . 

 ح.فيح ملتمي تحساتوح ألت  سح مت تيبحج منبحللىح ألف احرتتوحال  س

 .     ح ألت  سحريوح مع تسحسرلىحيسىح متعيلبحل ه حة   ءإ  المنجنٌز

 لي تعبحللىح ألت  س سظه حرلعحر يب. 

 فيحي التح م لصح مشتيتحعتحسسن ع ح ألمل  حت ألت  س. 

 تميبحلليح ألت  سحلعحر يءحفيح م لت. ظهت حة ت حري  ء  

 .حيؤث حلليحجتت ح أللبلؾح مة   ء

 نسيليبحتحسلماح مللاح م  ليب. سشتلحفيحس ت ح أل نجبح مل   البورون

 إلة  ع. سن ع ح ألمل  حت مثل  حت لصحفيح 

 جتتسن. ت جبح ة  وحفيح ملي توحتإ 

 .حسلماح منبللي ت

 .يس  سح ميت ؾبت  سح م  فيبحثاحظهت حرلعحر يبحف     ح ألإ  المولٌبدنم

 ح. ألت  س سجعت

 وح م ر تحفيحساتيوحرذت حجتيت .شف ح م ياو

 حا     ح ألت  س

حن لبح مذرتوح– ألت  سحح     إح- الكلور

ان نيبحفيحلات  تح مجمية تح مييتيبحفيحوح مع    ح مؽذ ةيبحعتحساتوحأترتجنحل احيلاوح ملتوحر

اتحمه حالليبحفديح مسيدتالتححح م ر تحلثوح م س تجيوحت م ن ت حت مار يتحت ما منيتاحت مل ؼ نيتاي

تل دتحإلس د صح مع   د ح مؽذ ةيدبحفبلد حاوحح. ملتميرتي ا مؽذ ةيبحلثوح م ن ت حت ميتيتحت م ي سحت

مه حاتحسي اهد حلدوح مةبليد ح مسديحجلعدتحرهد ح سل إاعحيلاوحح Mobile elementsساتوحلس للبح
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فدديحاتوحلدد  حاعح أل نددجبح ملتيلددبحإمدديح مةبليدد حاتح أل نددجبح ميتيثددًبحلثددوحل   دد ح م سدد تجيوح

ح Immobile elements.حتعتحساتوح مع    حؼي حلس للدب م ن ت حت مرتس نيتاحت مل ؼ نيتات

وحال   ده حسظهد حبتمدذ حفدحاتوحلد    سل مه حلوح أل نجبح ملتيلبح مسديحسات دتحرهد حإتليحالحيع تح

حلليح أل نجبح م ر سيبح ميتيثبحلثوح لصح مار يتحت ما منيتاحتح ميتيت.

 

 

 

 

 

 

ح

ح

ح
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  م يس تجيو  لص ال  و
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 صح م تن ت  ل ال  و
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 صح مرتس نيتا ل ال  و
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حصح ما منيتا ل ال  و
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حصح مل ؼ نيتا ل ال  و
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حصح مار يت ل ال  و

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح
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حصح ميتيت ل ال  و

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح
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ح  مصح م ل ال  و

ح

ح

ح

ح
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حصح مل ج يم ل ال  و

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح
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حصح م ي س ل ال  و

ح

ح

ح

ح
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حصح مرت تو ل ال  و

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح
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حاصح ملتميرت ي ل ال  و

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح
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حصح م ياو ل ال  و
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حصح مالت  ل ال  و
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 -األعَذح اىنٍَبوٌخ مىعٍيخ تقيٍذٌخ:ثبٍّآ: 

نددسل   حيددؤتىحإمددىحسددتلت ل حتة ددوحإ س جيددبحبعدتحلدد ؾح إل ندد وحل ددذح ملددتاحاوحم  لددبح مس رددبحر

نددسةت احإلددوح مي دد   تح ملتيلددبحإمددىح ملي  دديوح ملةسل ددب حمددذم حمجددأحعددتل ءح مل دد يتوحتلتيددتح

ندسع تتحرعدوحإ مس ردبحمميد ت ح إل سد  ح مم  لديحت م ل تح م  سجحلوحي سح ملةل د تح م ر سيدبحإمدىح

فسلددتسه ح مس رددب.حالدد حا ددي تح ملةل دد تح مم  ليددبحإمددىح مس رددبحالددت تحسميددتحلددوحإ مع   دد ح مسدديح

.حيبحت آلشدت يبحت م تل  يدببحت م دي ة تربح مس ربحال حذا حفديحاثيد حلدوح مي د   تح مل د ي

تا وح م بلحح مل  عحيلتاحر لوحجمءحلوح مس ربح مل م لبحر مرلتمي تحلثوح م توح مرلتعحت معتسح

يسدت ءح مجدمءح مل لدتوحإيحتي جعحذم حإمدىحإمىحس ربحاة عحإ س جيسه حل ة  بحلوحلذلح ملي  يو

يسي ج سدنحلدوحلدذ حبتح م رد تحرمتتح مجتعحتسللوح مس ربحلليحراس ي ح معلتح مجذ يبح مسيحسثرتح أل

حنسةتلتح ملةل  تح مييت  يبحاأنلت حممي ت ح إل س  ح.حا مع   ح مؽذ ةيح مه ا.حال ح

تعتحمتيظحل ذح ملتاحاوحل   حس ربحة ربحسميتحلوحإ س  ح ملي  يوح مم  ليدبح م  ليدبحرهد ح سيجدبح

 سللتحإمدىح م دبلححفديحااحتتحاليظه ح م بلحح مل  عح ملتيممي ت حليست ل حلوح مل ت ح مع تيبيحتع

تعس  ح مي ميحييثحيلتاحرس  توحعر بحلوح مس ربحتي  اه حريوحيتينحتيشاح  ةيسه حتيسذتعه حرلن  نح

حفيع ؾحا ه حس ربحة ربحؼ يبحر ملت تح مع تيبحتعليلبح مللتيب.

 ح م لددعحللدديحت ظدد  حإمددىح مميدد ت ح مل دد ت حمنددا وح معدد ماحل ددذحل س ددؾح ملدد وح معشدد يوحتميدد ت

 ملةسل دبحللد حاتىحإمدىحح ة  وحإ س جيبح أل   يح مم  ليبحلوح ملي  ديوإسج تح مم  ليبحت مل 

نددسةت احلؽددذي تحلعت يددبحاتحايلي ةيددبحسميددتحلددوح إل س جيددبحتسعددتوح مس رددبحلددوح مدد لصح مس لددعحمئل

حنسل   .بع    ح مؽذ ةيبح سيجبحمم  لسه حر مشتيتحمل

 مل ددد عحر مايل تيددد تحاتححلليهددد ح م دددبلحتسعدددتتتحتس تلدددتح ألندددلت ح مايلي ةيدددبحت مسددديحي لدددسح

ح Macronutrientsيحييثحس ل تحلعظاح مع    ح مؽذ ةيبحتل ه ح ملؽدذي تح مارد ى مايل تع

لثوح م يس تجيوحت م ن ت حت مرتس نيتاحتيدساححPrimary nutrientsحت مسيحسشلوحلؽذي تحاتميب

احفلتل حلدوح مس ردبحرند لبح حيسسلتي ل حر مللليج  ا/ج  احس ربحاعحجمءحفيح ملليتوحتلذلح مع   

ت ملؽدددددذي تححيليدددددبحاريددددد  حاث ددددد ءح لدددددتلحاتحسثريسهددددد ندددددسهبلاه حرت نددددد بح م رددددد تحرا سيجدددددبحإل

تلدديحسشددلوح ما مندديتاحت مل ؼ ندديتاحت مار يددتحتلدديحح Secondary nutrients مث  تيددب

بلحلدوحندسل   .حتيبليدظحاوحادبت فيبحتالحيدساحا د فسه حاأندلت حرحلتجتت حفيح مس ربحل ت حرالي ت

ندسةت اح مجيد حاتحإراليد تحا فيدبحمسؽذيدبح م رد تحل دتح ما منيتاحت مل ؼ نديتاحيتجدت وحفديح مس ردبح

ملع مجددبح أل   دديحاتح مس رددبح مي ل دديب.حالدد حاوح مار يددتحيتجددتحراليدد تحت فيددبححLime مالددسح
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.حتلدددددددوح مع   ددددددد ح مؽذ ةيدددددددبح ملؽدددددددذي تحجدددددددبحملسيلدددددددوح مر ددددددديءحمللدددددددت تح مع دددددددتيب سي

تلذلحان نيبحاي  حم لتح م ر تح مسديحييسد  حإميهد ح م رد تحراليد تحح Micronutrients م ؽ ى

 Traceاتح مع   د ح م د ت  ح Minor elements دةيلبحتسندلىحايي  د حر مع   د ح ملاللدب

elements.تسشدددلوح ملؽدددذي تح م دددؽ ىحادددوحلدددوح مردددت توحت م يددد سحت ميتيدددتحتح مالت يدددتحح

ح.ت مل ج يمحت ملتميرتي احت مم  حت م ياو

 ؟سمادالب ٌقصد ذاما

ملس ردبحمسعدتيوحفلدتح س  ؾح مسيحيع ؾح منل تحرأ نح مل ت ح مع تيبحاتح مايل ةيبح ؼي حل تيب(

 يحتت ملست موحم لدتح م رد تح ملعد ل   حؼذ ةيحت يتحاتحااث حاتحرمي تسه حملس ربحإميح ميتح أللثو

  .م فعح إل س جيبحت إل س  

 األسمذةستخذام إ أهميت

 لدبحل د فبحمللي دتوحجحت حفديح إل س جيدبحت إل سد  حمادوحتيدت حندل تيبحاتيل تحره حلعتوح ممي 

ج لدبحندل تيبحلدعح لتتح مايلتحج  ل تحلوح ملي توح م  سجدبحلدوحإ د فبحايلدتحت يدتحاتح:لث و

حه حت ملتلددتستلعددتالحا أل دد  ؾح مليندد بحلددوح مرددذت حى ألةدد حم  ليددبسددتف حاددوح معلليدد تح م

إوح ال حيت م عحر ميتح أللثوحت ميتح أللثوحلوح م عحلس ربمجيت حم حجهيم ت مل  نعحملم  لبحت مس

ح.ححإ  فبح ألنلت حملس ربحت تليسه حسؤث حنلر ًحاتحإيج ر ًحلليحفع ميسه حلت ليت  سحت

                                                                 األسمذةوقاعذيت  تحمىظ

لت يتاحإميح ألح يس تجيوراس ي ح مس ربح مسيحسيتوح  ش  لعظاح مسأثي ح ميل يحمؤلنلت حيأسيحلوح

لت يتاحي سجح ألث ح ميل يح مدذعحس تجيوح أليف ح (Nitrification)اث  ءحللليبح (NO3)  س  ت

يت دد تح مهيددت تجيوحفدديح مس رددبحاار يددتحينددليحس ايددمحلثددوحاا ندديتح محسيتثددنح ألنددلت ح مسج  يددب

ت مذعح pH بح مس ربحرلت  ح م عاح مهيت تجي يت جبحيلت بحتع لتي ر ميلت بح م ش بحتسل س

ح.ٗٔح-ٔيس  تححريوح

 -أنىاع األسمذة الكيماويت:

 -:مكن تقسٌم األسمدة الكٌماوٌة إلًٌ

تلديحسيسدتعحللديحل  د حؼدذ ةيحت يدتح (straight Fertilizer) :-  بسرٌ ة أسرمدة .ٔ

   (.حرتس نيتاحاتحفل  ح س تجيوحاتحفن ت 
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 مع    ح ملؽذيبحمل ر تح ث يوحاتحااث حلواليحسيستعحلليحت -: مأو مخلو ة( أسمدة مركبة .ٕ

ةل هد حايل ةيد ًحاتحفيمي ةيد ًح تيساحذم حلدوح  يدسحتلجهد حات K2 اتحرتس نيتاح P2O5, N2 ,لث و

 . لذلح ملت تحلعحرع ه حلوحل ار ت

ح%حاتحااثددد حلدددوح مع   ددد ح ملؽذيدددبحمل رددد تٖٓةلدددي حندددل تحييسدددتعح:- أسرررمدة مركرررزة .ٖ

N2+P2O5+K2. 

 تلديح ألندلت ح مسديحسسيد  حردر ءحتسيسدتعحللديحلؽدذي ت - :سرتخدامًإذات تحكرم أسرمدة  .ٗ

 لس   ده حرت ند بح م رد تحملدت حا دتوحلل   دبحلدعإندسةت له حتإ م ر تحفيح مشاوح مدذعحيدؤة ح

ت ميت يدد حتفتندد  تح لت يددتااأنددلت ح سدد  تح ألح(Adsorption)لس دد صمئلح ألنددلت ح مجدد لم 

 .لت يتا أل

ةلدي حلدوحل ارد تحلتيدت ح (Fe, Cu, Zn, Mn, b, I, Cl) :- أسمدة العناصر الصغر  .٘

 . فيح ت  حلس يبحمل ر تححمستفي ح مع    ح م ؽ ىح

رت ند بح مةلد ح سجليعحلتتحلوح ألنلت حذ تح ميجداح ميريرديح ملسل ثدوح-األسمدة التجمٌعٌة : .ٙ

 .س  لبلتحايل ةيبح مج ؾحتتوحيتتث

 .بح مس  لبلتح مايل ةيبيساحسي ي لحرت ن  نل تحل اعح-األسمدة المعقدة: .1

 الكيماويت األسمذة وظعطشق 

 -:هناك عدة  رق

رهدذلح م  يلدبحفديحاشد  بح ديلبحيدتوح مردذت ح يساحت عح منل تح-:حالسرسبة فً ب ن الخ  .ٔ

 .ة ت حمستفي حل ت حؼذ ةي فيح ملي  يوح مسيحسم احفيحت مر ت  تحة  ب

حٙ-ٕبحرت عح منل تحلليحللسح ألنلت حعروح مم  ل ليح  يلبحإل  فب -السرسبة العمٌقة: .ٕ

رت دبحسادتوح ألندلت حح٘ٔمديحإعدتحي دوح معلدسح رت  تحسيتحن حح مس ربحتفيحرعوح مي الت

ؼ ميدبحتس درحح ملدت تح ملد  تحإ د فسه حرس ايدمححات ند ةلبحيل  فبحرهذلح م  يلبحفيحي مبح دلرب م

 .ل ميحيتوح م ر ت

يحشاوحاش  بحللديحند ححليح  يلبحإ  فبح منل تحلل -السماد علً شكل أشر ة: إضافة .ٖ

 .  مس رب

رج  دعح مس د سحلدعح مردذت حاتلديح  يلدبحت دعح مندل تحإلد حر إلح-وضع السرماد مرع البرذرة: .ٗ

  مرذت حتل ت حسساحآمي ً.
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 ألنلت ح م لربحاتح من ةلبحلليحن حح مس ربيحي د ؾح   يلبحسنسةتاحإل  فبح- رٌقة النثر: .٘

 .منل تحايي   حاث  ءح مي  ثب مم  لبحتيتفوح   منل تحرهذلح م  يلبحعروحاتحرعت

سندسةتاحفديح (fertigation)   يلبحإ  فبح ألندلت حرهدذلح م  يلدب لي -انضافة مع الماء: .ٙ

عت  عح يلبحت ؽ حل ميحمت عح ألنلت ح من ةلبحفيحايملبح انديبح لذلح م  يلبحلي  يثحذ ت

 . مل لتع لوحن حح أل وحملعلس

فدتسحاتحسيدتح تحاش  بحفيحت عحليتتليح  يلبحت عح منل تحفيحيماحا  رٌقة الوضع: .1

 .ن حح أل و

 مذ ةربحلليحات  سح م ر تحتسنسةتاح ليح  يلبحإ  فبح ألنلت  -انضافة علً أوراق النبات: .8

 . م ؽ ى فيحإ  فبحرعوح مع    ح مار ىحتاوح مع    

 السماد إظافتكيفيت  أهميت

تحفلدد حالحي ددلوحنددسعل وح منددل برت ندد بح م ردد تحف لس   ددنأل هدد حسددتف حظدد تؾحلثلدديحإل .ٔ

 .لس   نإ

عدد عح مرددذت حت مردد ت  تحفلددتحياددتوحت ددعح م سدد تجيوحاتح م ندد ت حاتح سج ددعحت ددعح ألنددلت  .ٕ

  د   ًحتال لدت حيجدعحاوحسادتوحل  مد حس ردبحيد  حرديوح مندل تح ألةد ى  مرتس نديتاحاتح أللدبلح

ح.ت مرذ  

 

 ثبىثآ: أظشاس إعتخذاً األعَذح اىنٍَبوٌخ

 -مفهىم تلىث التشبت الزساعيت:

سلددتثح مس رددبح مم  ليددبحيعدد ؾحرأ ددنح م ندد تح مددذعحي دديعح مس رددبح مم  ليددبحفيؽيدد حلددوح دد  سه ح

تةت  ه ح م ريعيدبحاتح مايلي ةيدبحاتح مييتيدبحرشداوحيجعلهد حسدؤث حندلر ًحر دت  حلر شد  حاتحؼيد ح

حلر ش  حللىحلوحيعيشحفتسحن يه حلوحإ ن وحتييت وحت ر ت.ح

 مسلتثيح   تح أل ويح مظ تؾح مل  ةيبحت معت لدوححيستعؾح مسلتثحر مس ربح مم  ليبحللىح تا

نددسةت احإت مردد  ايوحاتحر دت  حست يجيددبحلثدوح م ريعيب.تعدتحيادتوحر ددت  حفت يدبحلثددوح مدمالموح

حنسةت اح ملي لح مع تلبحفيح عح أل   ي.حإ ملريت تحت ألنلت ح ملعت يبحتإل ت ح
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سندرعحعسدوح مليا ترد تح ملندةتمبحح مللتث تح مسيحسةسل حر مس ربح مم  ليبحس لتل حة ترسه حييثح

لوحسيليوح ملت تح مع تيبح ملتجتت حر مس ربحتسثريتحل   ح م س تجيوحره .حروحعتحسيستىح مس ربح

للىحلات  تحريتمتجيبحعتحساتوحلنرر تحال  وحلوحا ة  تحتعيلبحراس يدبحتف  يدبحتر تسدتمت ح

حتفي تنين.ح

 ءحلوحريوحتي عد تحت مسديحعدتحس دوحإمدىحتعتحسيستىح مس ربحللىحل  ت ح معتتىحرتيت وح أللعح

 مس رددبحلر شدد  حلددوح  يددسح إل ندد وحاتحلددوح  يددسحليدد لح مدد عح مللتثددبحرليدد لح م دد ؾح م ددييح

ترعوحسل ح متيت وحسنرعحال  وحة ي  حلثوح أل يلي حتال  وح مارتحت مالدىحت أللعد ء.حتمدذم ح

 سر  هد ح مع د حإلحف ملي فظبحللىح مس ربحلوح مسلتثحت مستلت ح  ت  حيسليدبحلدوح د ت ي ت

حر يبحتتجتتح إل ن و.ح

تيعسر ح متليح مريةيحلتحالاح م  سحملي د ظحللدىح مس ردبحلدوح مسلدتثحتيسيلدسحذمد حلدوح  يدسحح

 فعح ملنستىح مسعليليحت مثل فيحتسعلياح ألف  تحاي يبح مسع لدوحلدعح مس ردبحرييدثحي درححجدمءحلدوح

عس  اح مس احلنةتميبحجل ليبحسس لعح إلسلتثحليحنلت ح م  تحييثحاوح ملي فظبحللىح مس ربحلوح م

حرلنةتميبح ألف  تحسج لح مس ربحرييثحي رحح مي  ظحلليه حال  حت ععي .ح

 Chemical Fertilizersالكٌماوٌة . . .  األسمدة

(حييدثحرلدػححٕٓٓٓسعسر حل  حلوحااث ح متتوح مع ريبح نسهبلا حمؤلنلت ح ملعت يبحيسدىحلد اح حح

 امؾح وحن تعحلوح ألنلت ح م تن  سيب.حٓ.ٕٓ٘ م يس تچي يبحتحلليتوح وحن تعحلوح ألنلت ح

ندس م ؾحلندسل حملع   د ح مؽذ ةيدبح ملتجدتت حإنلتعح مم  لبح ملاث بحا درححل د  حتلعحإسر احاح

نددسةت احإسجدد لح يددتحنددسةت اح ألنددلت ح مع ددتيبحت إلإر مس رددبحتة  ددبح م يسدد تچيوحتلددعحليتتتيددبح

تلددوحثدداحإمددىحليدد لحبحعددتحاتىحإمددىحسلددتثح مس رددبحردد م س  تح ألنددلت ح مايل تيددبحتة  ددبح م يس تچي يدد

.حر إل  فبحإمىحل ار تح م ن ت حسدؤتىحإمدىحس نديعحرعدوح مع   د ح م د ت  ح مل   ؾحر مؽنيو

 ملتجددتت حفدديح مس رددبح مم  ليددبحت مسدديحييس جهدد ح م ردد تحفدديح لددتلحتسيتيلهدد حإمددىحل اردد تحلتيلددبح

 متعيلددبح ألةدد ىحر مس رددبحسلددتاحرسيتيددوح ملدددت تحح مددذتر وحفدديح ملدد ءحف مراسي يدد حت ما ة دد تح مييددب

 م يس تچي يبحفيحلذلح ألنلت حإمىح س  تحتلذ حيميتحلوحة  حسلدتثح مس ردبحرد م س  ت.حتفدىح  دسح

سم وحإتياتوحل   حلتاححتل ءل . مس ربححفي متعتحيلسصح م ر تحجمءحل ه حتيسرلىح مجمءح ألار ح

 ألت  سححفديإمىحسد  ااحاليد تحاريد  حلدوح م سد  تحريوح مع    ح مؽذ ةيبحت ةوح م ر تحلل حيؤتىح

حح.تسؽي حمت ه حت  ةيسه حت م ت ان عاح مة  ت تححفيت مجذت حتي سجحل نحسؽي ح
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تلوحالثلبح م ر س تح مسيحسةموحفيحاجن له حتا نجسه ح نربحل ميبحلدوح م سد  تحتعدت ح دؽي حلدوح

رلددتوحت م جددوحت مجددم حالدد حةسددم وح م سدد  تحفدديحرعددوحا ددت اح مإايددتوح م يس يددتح مددذعحي ددسجحلددوح

ح-:يت ينح مجتتوح مس مي

 النٌترٌت م ملجم / كجم ( النترات م ملجم / كجم ( نوع النباتحا

حٖ.ٖحٖٕٗٔح مر ج حٔ

ح٘.ٔح0ٖٔح مجم حٕ

حٖ.ٕحٖٖٓح ما  عحٖ

حٖ.1حٕٓٓٙح م جوحٗ

ح1.ٓحٕٖٔٔح ما فسح٘

ح0.1حٖٔٙٔح مةسحٙ

حٕ.ٖحٕٗٗح منر  خح1

حٓ.0حٙ٘ٔح مةي  ح0

حٖ.٘حٖ٘ٔح  تمي ح مة   ء م ح0

حح-من أهم عوامل وأسباب التلوث باألسمدة الكٌماوٌة هً :

نس م ؾحلنسل حملع    ح مؽذ ةيبح ملتجدتت حفديح مس ردبحإيؤتىحإمىحح-مأ( التكثٌف المحصولً:

حنسةت اح ألنلت ح مايل تيبحرؽم   .حإنستلىحال حتة  بح م يس تجيوحل

إمىحفلت وحلذلح ألنلت ح م س تجي يبحإمىح ملي لح مجتفيدبححسؤتىح-مب( معدل سقو  األم ار والري:

فيحر  وح أل وح ألل ح مذعحيؤتىحإمىحسلتثه حاتحسشد   حلدعحليد لح م د ؾح مم  لديحفديح للهد ح

نسةت له حفديح مد ع.حالد حإييبحت م ر س تحل تحإل ت حإمىح ملج  ىح مل ةيبحتلوحثاحس  ح ما ة  تح م

يح ملد ءحت إلند  ؾحفيهد حيدؤتىحإمدىحس نديعحرعدوح مع   د ح ألنلت ح م تن  سيبحفهيحالحسذتعحفد

 م  ت  حفيح مس ربحت مسيحييس جه ح م رد تحفديح لدتلحتسيتيلهد حإمدىحلدت تحلتيلدبح مدذتر وحفديح ملد ءح

حلس   ه .إ س تحتالحسنس يعحييثحساتوحلذلح مع    حرعيتلحلوحجذت ح م ر
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لدت تح م س تجي يدبحفديحلدذلح ألندلت حإمدىحسلدتاحرسيتيدوح مح-مجـ( البكترٌا والكائنات الدقٌقة الحٌرة:

  س  تحتلذ حيميتحلوحة  حسلتثح مس ربحر م س  ت.

أن األسررمدة المعدنٌررة واألسررمدة المصررنعة مررن المخلفررات  التررالًوٌوضررح الجرردول 

 :التربة بالعناصر السامة البلدٌة تعتبر من أهم مصادر تلوث

 العنصر
 األسمدة النٌتروجٌنٌة األسمدة الفوسفاتٌة

 لجم / كجم سمادم

 الزرنٌخ

 البورون

 الكادمٌوم

 الكوبلت

 الكرومٌوم

 النحاس

 الزئبق

 المنجنٌز

 المولبٌدٌوم

 النٌكل

 الرصاص

 القصدٌر

 السٌلنٌوم

حٕٓٓٔح–حٕ

ح٘ٔٔح–حٕ

ح1ٓٔح–حٔ.ٓ

حٕٔح–حٔ

حٕ٘ٗح–حٙٙ

حٖٓٓح–حٔ

حٕ.ٔح–حٔٓ.ٓ

حٓٗح–حٕٓ

حٓٙح–حٔ.ٓ

ح0ٖح–ح1

حٕٖ٘ح–ح1

حٓٓٔ

ح٘.ٓ

حٕٓٔح–حٖ.ٕ

ح-

ح٘.0-٘ٓ.ٓ

حٕٔ-ٗ.٘

ح0ٔ-ٔ.ٖ

ح-

ح0.ٕ-ٖ.ٓ

ح-

ح1-ٔ

حٖٗ-1

ح1ٕ-ٕ

ح-

ح-
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 ٌورانٌوم

 الفاندٌوم

 الزنك

حٖٓٓح–حٖٓ

حٓٓٙٔح–حٕ

حٓ٘ٗٔح–حٓ٘

ح-

ح-

حٕٗ.ٔ

حستخدام هذه األسمدة.إوسوف ٌتم ذكر األضرار الناجمة من انسراف فً 

 األمونٌا

سرلػح%يحتٖٗ أللت ي حؼ محلتياح ملتوحيلاوحإن مسنحر م ؽ يحسذتعح أللت ي حفيح مل ءحيسىح نربح

(حذ تح  ةيددبح  دد ذ حcorrosiveْا.حت أللت يدد حلدد ت حلنددرربحملس اددوح ٘.٘ٔت جددبحيدد    ح مؽليدد وح

 ي ت (حتسعسر ح مل ت ح م ةينيحمل س تجيوح ملاتوحما فبح ألنلت ح م س تجي يبحتانلت ح أللت يتاح

ح م تن  سيب.

وحت أل ددؾحت ميلددسحمسه ردد تحت مسهيجدد تحر مجلددتحت أللدديعح أللت يدد ح مبلل ةيددبحفدديحيددتتثح إلسسنددر

ت مجمءح معلتعحلوح مجه مح مس  نيحتح أللت ي حليح مل دت ح م ةينديحمع  د ح م سد تجيوح مدبلماح

حح.م لتح م ر س تح مل ةيب

س جعح ملش اوح مريةيبح مسيحسسنرعحفيه ح أللت ي حإميحة  يبحذتر  ه حفيح مل ءحتليله حملسن عحفديح

لس   ه حفيحإ   حر مؽبحر ميي  ح مر يبيحتل تحا ح مي مبح مؽ ميب.حتعتحسسنرعح أللت ي حفيحيتتث

ح مسي   تح مل ةيبحسنرعحا     ًحمؤلنل  حتألنل  ح ملي لح مر  ت حاذم .

ال حفيح مهت ءحفسسيتح أللت ي حلعحايت  تح مار يس تحتسذتعحفديحليد لح ألل د  حمسعدتتحرند لبحإمديح

فدديحتت  ح م سدد تجيوحفدديح م ريعددبحح مس رددبحت ملندد ي تح مل ةيددب.حتسعسردد ح أللت يدد حل اردد ًح ةينددي ًح

حتسسيتوح أللت ي حفيح مريي  تحت أل ه  حت ملج  ىح مل ةيبح م ريعيبحإميح س  ت.

 حام  الفوسفورٌك

تيندسةتاحؼ مرد ًحيساتوحي لوح م تن ت ي حلوحل ت ح لربحرلت يبحاثي دبحلتيلدبح ملدتوحت م  ةيدبح

ْا.ح٘.ٖٕٓيدد لوح م تندد ت ي ح دنحيددذتعحفدديح ملد ءيحتسرلددػحت جددبحؼليد وحااليلدتوحلدد ةيحييددثح

تيعسر حي لوح م تند ت ي ح مل دت ح م ةينديحمل ند ت ح ألتمدىح ملندسةتاحفديح د  لبح ألندلت ح

ح م تن  سيب.
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تي لوح م تن ت ي حلد ت حاا مدبحسسندرعحفديحسهديجح مجلدتحت معيدتوحر ملبللندبحتيدتتثحسل يد تح

حنس ش س.حإلإميح مسنلاحفيحي مبح مرلعحاتح حر ألؼشيبحت أل نجبيحال حا نحيؤتى

تيسىح آلوحماحيثرتحلللي ًحاوحي لوح م تن ت ي حلوح ملت تح ملنرربحملن   و.حال حفيح م ريعبحح

فبوح ملع توح ملنرربحمعن ح ملي لحسؤتىحإمىحة وحت جبحي ل يسنحتسظوحالبلحح م تند  تحر عيدبح

حفيح مس ربحيسىحسنسةتله ح م ر س تحانل ءح ريعي.

 مركبات النترات

 ل اردد تح م سدد  ت(حاث دد ءح دد  لبح ألنددلت ح م س تجي يددب.حح ألمتسيددبوح مل اردد تحسساددتوح معتيددتحلدد

تسذتعحرعوحلذلح مل ار تحفيح مل ءحللىحشاوحايت  تح م س  تح مسديحسسندرعحفديحا د   حريةيدبح

 ة ددد وحعدددت لحإأليت ددد تح م سددد  تحفددديح مليددد لحإمددديححت دددييبحر مؽدددب.حإذحيدددؤتىحسعددد وح أل  ددد و

تحر ألانجيوحتيس سعحللىحذم حسلؾحرأل  ءح مجناحت متف  ح سيجبحسي  مهيلتجلتريوحر متاحللىح إل

حم لصح ألانجيو.

 أكاسٌد الكبرٌت

نس شدد سحإ.حتسعسردد حاا ندديتح مار يددتح دد   حر دديبح إل ندد ويحفسنددرعح مسه ردد تح مجهدد مح مس  نددي

س ايم تح ؽي  حل هد حيسندرعحفديحآالاح  سجدبحلدوحيد تسح دت يب.حتيعدتحسلدتثح مهدت ءحرأا نديتح

وحالاح ملشابلتح مريةيبحتلىحل ار تح د   حملييت  د تحت م ر سد تحتملدت تح مر د ءحالد ح مار يتحل

 مجمةيدد وحفدديحجمةيدد وحرةدد  ح ملدد ءح مع ملددبحفدديح مجددتحينددرعحظدد ل  ح ألل دد  حح واوحذتردد وحلددذ

ح ميل يبح مسيحسؤتعحإمىحس اوح ملع توحت أليج  ح مجي يبحتلت تحاة ىحلةسل ب.

 الٌـورٌـا

للىحشاوحرلدت  تحل شدت ينحلتيلدبح ملدتوحاتحري د ءحاتحللدىحليةدبحلنديتسحسست جتح ميت ي حإل ح

اريوحلسرلت .حت ميت ي حسا تحساتوحلتيلبح م  ةيبحؼي حا ه حرل ت ح متعدتحتفديحتجدتتح م  تردبح

حس ت ح  ةيبحالت ي حة ي ب.

حيل   حتسهيجح مجلتحت معي يويحال حسسنرعحفيحيتتثح تتتحافع وحلسر ي دبحفديإميت ي حفيحسسنرعح 

نددس   تحسددم وحت مشدد تتح ملؤعددتحت إلؽثيدد وحت ملدديءحت إلؼلدد ءحتفلددت وح إل مجندداحلثددوح م ددت احت م

ح(.حyponatremia and hypokalemiaححماس تميسى  لصح م تتيتاحت لصح مرتس نيتا إل

 س دد احفدديحإ ة دد وحفدديح م ددؽ ح مشدد ي  يحيسلددتلحإيت يدد حفدديحيددتتثحتيددؤتىحسعدد وح معيددتوحمل

 ت حفدديح ميجدداح مرلددت ع.حتسسنددرعح ميت يدد حفدديحسهدديجح أل نددجبحل ددتح م ددؽ ح مددت ةليحملعدديوحتميدد
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 ملبللنبحت إليند سحرد ألماحفديحلت دعح ملبللندبحتعدتحيس سدعحللدىحذمد حلدتتح مةبليد حفديحلدذلح

حح(حن يعب.extravasations ملت عحإذ حماحسج ىحللليبحرموح 

تىحإمدىحسيد  ح ميت يد ححندسةت اح ألندلت ح م س تجي يدبحلر شد  حفديح مس ردبحيدؤإال حفيح م ريعبحفدبوح

(حhydroxyl radialتفىح مهت ءح مجتىحسسيلوح ميت ي حند يع ًحلس  للدبحلدعحشدسح مهيت تانديوح 

 م  سجحلوح مس  لبلتح مايل تعح تةيبح  مس  لبلتح م تستايل ةيبحتليحس  لبلتحايلي ةيبحيي ملد ح

بحا دمياحيدت ييمح مس ردبحتجتتح م تء(.حالد حفديح مس ردبحفسسيلدوح ميت يد حر ملد ءحإمدىحالت يد حرت ند 

 soil urease enzymeحتيسد  تححلعدتوح مسيلدوحفديح مس ردبحرديوحيدتاحت يدتحاتحلدت حايد ايح.)

 ة د وحلعدتوحإت حيجاحيرير تح منل تحلثبلًحإمىحتريوحلت حان ريعحتفل ًحمعت حلت لو.حإذحيؤتىحمي 

حح مسيلو.

(حييدثحسعسلدتح معت مدسحbiotic hydrolysisتسسيلوح ميت ي حن يع ًحفديح مليد لح  مسيلدوح مييدتعح

 م ر سيددبح مل ةيددبحللددىح ميت يدد حال ددت حمل سدد تجيوحتسميددتحلددوحلعددتالتحسيللهدد حرتندد  بح مسلثددوح

 س دد احت جدد تحيدد    ح مليدد لحلددوحا(حالدد حسميددتحاشددعبح مشددلسحتphotosynthesis م ددتةيح 

حلت ي . ًحي  لسحث  يحاانيتح ما رتوحت أللعتالتح مسيلو.حتل تحسيلوح ميت ي حييتي

ال حفيحؼيد عح ما ة د تح مييدبح متعيلدبحسست جدتح ميت يد حفديح ملي ميدوح مل ةيدبحفديحي مدبحسدت موحلدعحح

(يحتسسيلددوحرددر ءحشددتيتحل سجددبحا ر لدد تحisocyanateايت دد تح أللت يددتاحتللدد ثبلتح مندد   تح 

(ح مدددذعحيسيلدددوحردددتت لحإمدددىحالت يددد حتثددد  يحاانددديتحammonium carbomate أللت يدددتاح 

ح ما رتو.

فبح س د احت جدبحيد    حتت جدبحعلتيدبح مليد لحإمدىحسي يدمحللليدبحسيلدوح ميت يد .حإوحإ د اتيؤتىحح

لس د صحل  د ح م ند ت .حتيدساح مسعد وحإ ة د وح ملدت  حللدىحإ ميت ي حإمىح مليد لحيدؤتىحإمدىح

 نس ش سح مؽر  ح  مجه مح مس  ني(.إملبللنبح  مجلت(حاتح مله يحمليت ي حلوح  يسح 

حالمٌثانول

لسدم  حفديح ملد ءيحت جدبحؼلي  دنحيحذتح  ةيدبح  د ذ .حتذتحع رليدبحمئلوحلتياح ملدتو مليث  توحلتحن ة

ظيؾح ملعت ت.حتلتحل ت حح.حي سجح مليث  توحاث  ءحإ س  ح أللت ي حتينسةتاحاذم حالذيعحتمس اْححٙ.0ٔ

لس دد صحفدديح أللعدد ءحت مشددععح مهت ةيددبيحندد احل ددتحيعددتحلددوح ملددت تحنددهلبح إلحشددسع ويندد يعبح إل

 تح ملعستمددبحت مل س عددب.حتيسيددتوح مليثدد  توحفدديح مجندداحإمددىحيلددوح م ت ليدد حلةسلددؾح مس ايددم

حت م ت ل متليت.حال حي  محلوح مجناحفيح ت  حيلوح م ت لي .
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تل تح مس ايم تح مل س عبحف وحار محال  وح منليبحسشسلوحلليحسلؾح مجه مح مع ريح مل امعح

مس ايدم تحل س عدبحلدوح مليثد  توحر إل  فبحإمدىح معلدى.حالد حاوحسعد وح مييت  د تحملدتتح تيلدبح

حيؤتعحإمىحسلؾح مارتحت متا.

 مس ايددمحتلدوح م  ييددبح مريةيددبحف مليثدد  توحيعسردد حذتحسددأثي ح دعيؾحللدديح ما ة دد تح مييددبح مل ةيددب.حت

لجا/مسد .حتلدوحؼيد ح ملعسد تححٔةسر  حلوح ما ة  تح مييبح متعيلبحي وحإمىح مل سوحم  ؾحلي بح إل

 ددنحينددرعحامل ةيددب.حالحيتجددتحتميددوحي ميدد حللددىحوحفدديح ما ة دد تح مييددبح اوحيرلددىحاتحيسدد  ااح مليثدد  ت

ح من   و.

 م ت ل متليدتحت مدذعححل ت حل حيسرة ح مليث  توحل تحس انحلع   حملجت.حتيس  لوحلعح مهت ءحلات  ًح

ينهاحرتت لحفيحسلتيثح مهت ء.حال حا دنحيلادوحاوحيس  لدوحلدعحلدتتحلدوح مايل تيد تح مسديحييستيهد ح

اتحيلسصحفيحلي لح ألل   .حت مليث  توحينهوح مسةلصحل نحفيح مس ربحت ملي لحتذم حح مهت ءح مجتع

حرت ن بح ما ة  تح مسيحسسؽذىحللين.

 بخار الماء

يددتتتح م  تردبحفديحريةددبح معلدوحملد حمهد حلددوحسدأثي  تح د   حللددىحح00ٗٔمند بححٗيد ظاح ملد  توح

حس  نيب. مجه مح مس  نيحتحة  بحل تح ألشة صح مذيوحيع  توحلوحامل تح

 حام  الكبرٌتٌك

(حميسيح ملدت احلدتياح م  ةيدبيحيسد  تححمت دنحرديوحcorrosiveي لوح مار يسي حلتحن ةوحاا وح 

ح.اْحح1.1ٖٓلسم  حتسرلػحت جبحي    حؼلي  نحت مر يح مت اويحتلتحن ةوحع روحمئل ألريوح

تيس  لددوحح.اْحح0ٕالد حيدد لوح مار يسيدد ح م لدديحفهددتحلدد ت ح دلربحل ددتحت جدد تح ميدد    ح ألعددوحلددوح

ي لوح مار يسي حرع ؾحلعح مل ءحتسستمدتح ميد    حلدوحلدذ ح مس  لدو.حتيدتةوحيد لوح مار يسيد ح

 لوح ملتةبلتح ملنسةتلبحفيح   لبحلعظاح ألنلت .حتيسنرعح ذ ذلحفيحال  وحلسعتت حسليسح

وحر مجه مح مس  نيحا منع وحتيؤتىحإمىحسهيجح ألؼشيبح ملة  يبحل تح ملبللنبحتسهيجح معيتوحتس ا

حرسبلا. ئحتآالاحفت يبحتلن حفيحللليبح إل ألؼشيبح ملة  يبح ملر  بحمل احت ميلسحت مل

تل   حاتمبحا فيبحسؤاتحاوح مسعد وح مله ديحألرةد  ح أليلد وحؼيد ح مع دتيبحرلد حفيهد حيد لوح

الد حفدىح مريةدبحفسسندرعح ميدت تثح مسديحيسند عحلدوحح مار يسي حيعتحلوح معت لوح ملنرربحملن   و.

ت حلوح مار يسي حإمىح ملن ي تح مل ةيدبحفدىح أل د   حر مييد  ح مل ةيدبحفديحرندرعحميد ةبلمه حي 

ح ة  وح ألسح مهيت تجي ي(.إت جبحيل يبح ملج  ىح مل ةيبح 
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تيندد لتح ذ ذحيدد لوح مار يسيدد ح مل رعددثحإمددىح مجددتحفدديحساددتوح ألل دد  ح ميل دديبح مسدديحسليددسح

ييبحت مس ربحفلهد حعدت  تحاريد  حللدىحلع تمدبحا     ًحر مؽبحر ملي  يوحت مؽ ر ت.حال ح ملي لح من 

ح.ي لوح مار يسي ح ملسن عحإميه حجمةي ًح

حالجسٌمات الدقٌقة

إوحلعظاح أل    ح م ييبح م  سجبحلوح مسع وحملجنيل تح مع ملبحسسنرعحفيه حجنيل تحلس  ليبح

بحجمءحفيح ملليتوحتسةس سحلذلح مجنيل تح  يله حيسىحس وحإمىح م ةدحٓٔفيح م ؽ يحاعوحلوح

حلنرربحال  وحل  يبحلةسل بح لثوح م رتح مشعرييح منع وحت ألمل تح مس  نـيب.. مخ(.ح

يس  سح مؽي حس احتلوحالثلسه :ح م لد تيح مع ملبحساتوح  سجبحلوحلللي تح إلتلعظاحلذلح مجنيل تح

 مندد   حت مل اردد تح ما رت يددب.حر إل دد فبحإمددىحذمدد حس دداح مجندديل تح مع ملددبحلساث دد تحيل دديبح

حثوح م   صحت ما تليتاحتحار يس تحت س  ت.تلع توحل

حثانً أكسٌد الكربون

 يرد سح ميد   عحرندرعح ح ميد    حت ماه رد ءحفديحظد ل  ح إلينهاحي سح متعدتتح مع دتعحإل سد 

 ميد   عحلدوحح رعد ثوحلذ ح مؽ محسل عحسن عح إلساتيوحث  يحاانيتح ما رتوحييثحسساتوح رلبحل

حن حح ما  ح أل  يب.ح س  احت جبحي    إ أل وحلل حيؤتىحإمىح

حأكاسٌد النٌتروجٌن

سددذتعحاا ندديتح م يسدد تجيوحفدديحرةدد  ح ملدد ءحلنددرربح ألل دد  ح ميل دديب.حتسنددرعحلددذلح ألا ندديتح

حةس  سح م ت ع. مع ميبح إل مسه ر تحي ت حفيح ألليوحت مجه مح مس  ني.حال حسنرعح مس ايم تح

حأول أكسٌد الكربون

 أل ميلدد تحؽدد محلددعح مهيلتجلددتريوحت مندديسا تاحتلس   ددنحلددوح  يددسح مدد ةسيوحتيسيددتح مإيددساح

 metalloenzymes)حيسيتحاتوحاانيتح ما رتوحلعح مهيلتجلتريوحفيح متاحتحسلوحرذم حعدت  ح.

ح.ي مهيلتجلتريوحللىح لوح ألانجيوحفييتثحسنلاحلرتة

حكبرٌتات األمونٌوم

تسعرةسهد حتسةمي هد .حت يدتاحس سجحار يس تح أللت يتاحةبلوحلللي تح   لبح ألنلت حار يسد تح ألل

 ة دد وحسددتفسحسيدد  حإبحت مشددععح مهت ةيددبحللدد حيسنددرعحفدديح لردد وح مل ددرإنس شدد عه حإمددىحإتيددؤتىح

 مهددت ءحإمددىح م ةددب.حالدد حسسنددرعحاس رددبحار يسدد تح أللت يددتاحفدديحسهدديجح مجلددتحت معيددتوحت مجهدد ميوح
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يسد  سحإسندرعحيح مه ليحت مس  ني.حتالحسعسر حار يس تح أللت يتاحلوح ملت تح ملندرربحملند   و.

سدد تجيوحيلت يدد حتاا ندديتح مار يددتحت م  رعدد ثح مؽدد م وح مندد لبحلثددوح ألإار يسدد تح أللت يددتاحفدديح

حتي لوح مار يسي .

حالجبس

مجهدد مح مس  ندديحيسنددرعح مسعدد وحألس رددبح مجددرسحفدديحسهدديجح ألؼشدديبح ملة  يددبح ملر  ددبحمل دداحت 

مسهد عحلدملوحرد أل ؾحت مرلعدتاحنس ش سح معد لليوحمؤلس ردبحرشداوحلندسل حفديح إت معي يو.حتيسنرعح

ت مل ئحتسلؾحي نبح مشداحت مسدذتسيحر إل د فبحإمدىح ميدؾح ألتليدبح متلتيدبحفديح أل دؾحت مسهد عح

ح ألؼشيبح ملر  بحملشععح مهت ةيب.حتسيستىحلةل  تح مجرسحللىح م لت يتحترل ي ح ملع تو.

ح(kaolinملٌن الكاإ

ح(.حgranulomaؼي ح    حر ملعت ح حنسةت احل ت ح ما تميوحفيحيتتثحات  احيريريبإيسنرعح

نس ش سح ما تميوحفيحريةبح معلوحفيسنرعحفيحسليؾح ةتعحلملوحر أل نجبح ميشتيبحتفىح معلتحإال ح

ح ملل  تيب.

حفلورٌد الهٌدروجٌن

يست جتحفلت يتح مهيت تجيوحللىحليةبحؼ محلتياح ملتوحاتحن ةوحلسرة يحمنح  ةيبح   ذ حتلهيجدبيح

 مع   د حت مل اردد تحلد حلدت ح م  دد صحت مشدلعحت مردتميثيل يوحتمس لددتوحتلدتحلد ت حاا مددبحألؼلدعح

شددسع وحتما ددنحيسيلددوحر مسنددةيوحتي ددسجحارةدد  حاا مددبح.حفلت يددتح مهيددت تجيوحؼيدد حع رددوحمئلت مربلسديو

حن لب.

رسبللنحإمىحظهدت حالد  وح مسندلاحرد م تميو:حفلدت وح مدتمويح مستلد يحإسح مؽ محاتحنس ش إيؤتىح

(حتمت وحمتوح ألند  و.حإمدىحج  دعحذمد حleukopenia تح متاح مري  ءح  أل يلي يح لصحفيحا ي

يسنرعح مؽ محفيحتعتاحا    حر معيتوحتي تسحشتيت حر مجلتحتالد  وحر مجهد مح مس  ندييحتفدىح

رددسبلاح مؽدد محإمددىحآالاحشددتيت حرنددرعحس اددوح مؽشدد ءحإفدديح متفدد  .حتيددؤتىح ميدد التح مل ددتىحيسنددرعح

نس شددد سحفلت يدددتح مهيدددت تجيوح مجددد ؾحإعدددت .حتيسندددرعح وحمل ددداحت ملددد ئحت مل ملةددد  يح ملدددر

(حت مسع وحمنحاتحم ذ ذلحاتحألرة سنحفيحسهيجحشتيتحر مجه مح مس  نيحعتحanhydrous  مبلل ةى:

يدؤتىحإمددىح متفد  يحتسهدديجحشددتيتحرد معيتوحعددتحيس سددعحلليدنح ددعؾحفدديح إلر د  يحتيدد تسحشددتيت ح

حر مجلت.
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 مجه مح مس  نيحت منع وحت مسه عح مل  لبح مةل يدبححنس ش سح ألرة  ح مل ام حإمىحسهيجإال حيؤتىح

(حتيسندددرعح مسعددد وحملي ميدددوحيددد لوح مهيدددت تفلت ي حnetrosternal burningمللدددصح 

رسبلاحاليد لحاريد  حلدوح ميد لوحإمدىحإفيؤتىحح مل ام حاتح ملة  بحاتحألرة سنحفيحي تسحشتيت .

ردسبلاحاليد تح دةيلبحإساد   حل  يبحت  ديب.حري لد حيدؤتىحح متف  ح م ج ةيبحتتوحظهت حال  و

ح(.Osteosclerosisلوح مي لوحإمىحي التحس لعحلظ احشتيت ح 

إوح مسع وحم لت يدتح مهيدت تجيوح مند ةوحاتحألرة سدنحيسندرعحفديحج د ؾح أل ندجبحتلتسهد حسل لد ًح

لثللدد حييددتثحل ددتح مسعدد وحمؤليلدد وحؼيدد ح مع ددتيبيحالدد حس  ددذحلي ميلددنحرندد لبحلددوح مجلددتح

ملر  بحمل احتلوحةبلوحا نجبح معيدتو.حتلادذ حفدبوحفلت يدتح مهيدت تجيوحفديحت ألؼشيبح ملة  يبح 

ا فددبح ددت لحيسنددرعحفدديحيدد التحسنددلاحيدد ت حتلمل ددبحللدد حي دديؾحإمددىحة ت سددنحللددىح دديبح

حح إل ن و.

(حسدؤتىحإمدىحcorrosiveال حر م نربحمللت تح ملعت يبحفبوحة  ةصحفلت يتح مهيت تجيوح ألا مدبح 

ي تيد تحت ملت ندي ح ملعت يدبحللد حعدتحيهدتتحر شدتعح مي  ةدسحمدذم حساتوحؼد مح مهيدت تجيوحفديح م

يدت تجيوحلدوحي رؽيحإةبلءح مل   سح مليي بحر مي تي تحت ملعت تح مسديحسيسدتىحللدىحفلت يدتح مه

ح.شسع وإاعحل  ت ح

حالدولومٌتات مكربونات الكالسٌوم والماغنسٌوم البلورٌة(

 تحلس تلددبحلددتتمتليس تحتسسنددرعحفدديحسددأثي ا رت دد تح ما مندديتاح مرلت يددبحلدديح ملاددتوح م ةيندديحم

 س  اح مشتيتحفيحليستىح مردتوحلدوح ما منديتاحتفدىحعلتيدبح مردتوح مدذعحة  بحللىح مالىحلثوح إل

يس سعحللينحساتوح مي ت تح مالتيب.حال حسسنرعحا رت  تح ما منيتاح مرلت يبحفيحيدتتثح م داح

حن  تح متا.ت(حتفل حفيحفmetabolic alkalosis مللتعح 

ل يبحم س  حلوح ل تح ماري  حلوحا رت  تح ما منيتاحسؤتىحإمىحمي ت ح إلف  م تح ملعتيبح مي مج

ح س  اح ألسح مهيت تجي يح علتيبح ملعت (.إ مملوحفسسؽلعحللىح

حمركبات السلٌكون

سيب.حل د  حاتمدبحا فيدبحسثردتحسندرعحسساتوحل ارد تح مندلياتوحاث د ءحللليدبحإ سد  ح ألندلت ح م تند  

تح منيليا حفيحيتتثح ألل  وح من    يب.حتسستعؾحعدت  ح منديليا حللدىح مسندرعحنس ش سحرلت  إ

فدديح مندد   وحللددىحة دد ةصح مندديليا ح ملنس شددلبحاتحللددىحلت لددوحة  جيددبحسددؤث حفدديح شدد  ه ح

تالحستجتحاتمدبحا فيدبحإلثرد تحاوحح.(polymorph حللىحستميعحسعتتحاشا مه ح مرلت يب مييتعحاتح
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(حuncalcined diatomaceous earthؼيدد ح ملسالنددبح سدد  عح ملشدد ت  تح متي ستليددبح

تييت ح مةليبحجت   ه حلشدرعبححلجه ينيسنرعحفيح من   وح  ملش ت  تح متي ستليبحليح ي معح

نس ش سحرلت  تح منيليا حفيحيدتتثحسليدؾحللدتعحي سشد حفديحإر منيليا حتسست جتحر مس رب(.حيسنرعح

 سش  حت مس ةاحيسىحرعدتحل حلذ ح مسليؾحفيح إلسن أل نجبح ملشتيبحر م ةبحتر مجه مح ملل  تع.حتي

(حلدديح دديسح مدد  سحsilicosisلدد ت حندد ت تحلددوح مسعدد و.حتالدداحالدد  وح مسنددلاح مندديلياىح 

سند ايحتعدتحي درينحندع وحجد ؾ.حتيدؤتىحس دت حلوحلتاحعت  ح مل صح م ت عحللىح إل م  شئح

م عدد سح(حت إلdispneaلددذلح مي مددبحإمددىح مشددعت حر إل لدد سح مشددتيتيحلددعح ددعتربحفدديح مسدد  سح 

(يحتفلدت وح مشدهيبحتآالاحoyanosis سيتوحمتوح مرش  حمؤلم سح سيجبح لصح ألانجيوحفيح متاح

ح(حتلتاح ملت  حللىح معلو.pleuritic painsر مج  عح 

 تؤثٌر الصرف السائل

ت م س  تحت م س تجيوح مع تعحت ملت تح م لربح مع ملدبحلديحالداحلعد يي ح مسلدتثحفديحح أللت ي سعتح

 ؾح مندد ةوحم دد  لبح ألنددلت ح م س تجي يددب.حتيستمددتحلددوح دد  لبح ألنددلت ح م تندد  سيبح دد ف ًح م د

ند ةبلًحللتثدد ًحر م تند  تحت م لت يددت تحت ملعدد توح مثليلدبحر إل دد فبحإمددىح ميلدوح مع ددتعحمل دد ؾح

 من ةوحت ملت تح م لربح مع ملب.حتالحيست جتحؼ مح م لت يوحفيحي مبحي  حإ ل حياتوحلسيت ًحرع    ح

لجا/حمس حفيحليد لح مشد عيححٔة ى.حسسنرعح م لت يت تحفيحسنلاح إل ن وحت مييت وحل تحس ايمحا

ال حسشي حرعوح مريتثحإمىحاوح م  ؾح من ةوحلوح مل د  عح مدذعحييسدتىحللدىحس ايدم تحلدوح

لجا/مس حيسنرعحفيحا    حر مؽبحر ملي  يو.حتلوحجهبحاة ىحسنرعححٓٔ م لت يت تحس وحإمىح

ح ًحملعظ احرنرعحليوحايت  سه حملس  لوحلعح ما منيتا. م لت يت تحا    

تسي مح ملت تح مع تيبح ملتجتت حر م  ؾح من ةوح لتح م ي معحت مراس ي حفيح ملن ي تح مل ةيبح

نسهبل ح ألانجيوح مذ ةعحفيح ملي ل.حال حيس لوح م  ؾح من ةوحإ ت ح ملنسلرلبحلل حيؤتىحإمىحمي

حلع توحثليلبحتلت تحة   حاة ى.

ؾحسأثي  تح م  ؾح من ةوح مريةيبحللىح تليبح ملن ي تح مل ةيبح ملنسلرلب.حتسؤث ح مللتث تحسستع

 م   ليبحفيح م  ؾح من ةوحللىح ميي  ح مل ةيبحتللىح م ر س تحت ملم تل تيحفسسندرعح مميدتتح

ح.ت مشيتاحت مللتث تح مع تيبحفيحمي ت ح م لعحللىح ألانجيوح مييتعحت ألانجيوح مايلي ةي

 المخلفات الصلبة والخ رةتؤثٌر 

(حلوحالاح ملةل  تح م لربح م  سجبحلوح   لبحphosphogypsumيعسر ح مجرسح م ن ت عح 

ندد ت ي حفدديحل دد  عح ألنددلت يحإذحييسددتىحللددىحآثدد  حملعتيددتحلددوح مشددت ةعح ملعت يددبحتيدد لوح م 
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 ملتجددتت حفدديح ددةت ح م تندد  ت.حتيعسردد ح مجددرسح م ندد ت عحلددوح ملةل دد تح مة دد  حرنددرعحلدد ح

ييستيددنحلددوحل   دد حلثددوح م  تيددتاحت م ياددوحت مادد تليتاحت م  دد صحت ألمتلت يددتاحت م لت يددتح

تي لوح م تن ت ي .حت ما تليتاحلعتوحثليوحيس  ااحلوحاجهم ح ما ة  تح مييبحتي رححن ل ًحل تح

يتتتحلعي ب.حتسيستىح ةت ح م تن  تحللدىحاليد تحلسر ي دبحلدوح ماد تليتاحسسد  تححرديوح د  ح

(.حتييسد  حسةدميوح مجدرسح م ند ت عحإمدىحP2O5احلوحة لسحاانديتح م ند ت ح لجا/حاجحٖٓٓت

لن ي تحاري  يحتي رؽيحلع مجبحلي لح م  ؾح م  سجبحلدوحل د  سح مسةدميوحتس رعدثح م لت يدت تح

ت مجنيل تحإمىح مهت ءحفيح مل   سح مليي بحر ملة مو.حتسؤتىحسن ر تحت مجرسح م ن ت عحإمدىح

حح مجتفيب.حسلتثح ملي لح من ييبحت ملي ل

(حsteam reformingنسرت وح ملي م تح ملندسةتلبحفديحللليد تح إل دبلحح مرةد  عح إي رؽيح

اددوحر ددعبحندد ت تحتفلدد ًحمظدد تؾح مسشددؽيوحت ددتاحتفسدد  ح ددبلييبح ملدد ت ح ملي ددم ح ملنددسةتلب.ح

ت ملي م تحلت تحة   حتالحي رؽيح مسةلصحل ه حإالحفيح ملت فوح آلل بح ملة  بحمذم .حتي  وح

ح. نسةت لهإ شي ح ملي م تح ملنسهلابحإلل ت ح حلي تمبحإل ت حسعروحذم

 ىيتغيت عيً ٍشبمو اىتغٍَذ اىنٍَبوي ساثعآ: اىحيىه اىَقتشحخ

 Soilإجررررررراءات حماٌررررررة التربررررررة الزراعٌررررررة مررررررن التلرررررروث والترررررردهورم

Environmental Management ) 

بحفديحلجد وح مريدثحت إل سد  حلسلتحتم   ح مم  لبحرلةسلؾحلية سهد حرس ريدسح مسا تمتچيد ح ميتيثدا

اس ددد ءح مدددذ سيحتلي تمدددبح مس دددتي ح  حفددديح إل سددد  ح مم  لددديحمسيليدددسح إل مم  لددديحإليدددت ثح  ددد

الت    تحيلرله ح منتسح مع مليحة ميبحلوح مايل تي تحلل حيجعله حآل بحللىح ديبح م د تحتسيدتح

ح: مريةبحتلوحالاحلذلح إلج  ء تحلوحلشالبحسلتث

 تحسٌن التربة الزراعٌة -ٔ

ندسةت احا فدبحا دت احبجه محسينيوح أل   ي.ح.حلهلسنحس  يذحة بحمسينيوح مس ردبح مل د يبحر 

  ملين  تحت ملة ر تحلثوح ألنلت ح مع تيبحت مجرسحت مار يتح مم  ليحت مسنتيبحر مليم .

بحلدددوح مسعدددتي تح.حلهلسدددنحيل يدددبح أل   ددديح مم  ليدددح مم  ليدددب.جهددد محيل يدددبح أل   ددديح 

 .ت مسج يؾحت مسرتي 
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 تحذ تح  رعحة صحفيحجليعح ملج التح مم  ليبح.ح.حل سش  حرجليعح ملي فظ تحرهتؾحتيت 

ت  نددبح ملشدد اوحللددىح م ريعددبحتسلددتياح ميلددتوحت مست ددي تحت إل شدد ت تحمللددم  ليوحلددوحافدد  تح

 .نيخح ظاحتسل ي تح مم  لبح م ظي بتلية تحتلؤنن تحرهتؾحسينيوح إل س جيبح ملي تميبحتس 

 عًتحسٌن الصرف الزرا -5

سينديوحشددرابح مل دد  ؾح مع لددبحفديح مددتمس حت مددت تعحملددتحرلؽدتحا ددت وح مل دد  ؾح ملاشددتفبح 

لليدتوححٓ٘ٗ.0ٙٗ.ٙملد احعدت لححلي دبح فدعحسةدتاح٘ٗٔ(حسةتله حيت ميح00ٖٔااح ح0ٕٙٓٔ

 .فت و

 مهيةبح مع لبحملش تل تح م د ؾح ملؽ دىحا شدةتحرهدتؾحسة ديوحلندستىح ملد ءح أل  ديح 

مس رددبحتلددوحثدداحسيندديوحا دد ء ح م دد ؾح ميللدديحتميدد ت ح إل س جيددبحتسددتفي حليددم وحلدد ةيحلددت ةيحر 

  ملي تميب.

 ترسٌخ تقنٌات وآلٌات الزراعة النظٌفة -3

هرررات الحدٌثرررة فرررً مجرررال المكافحرررة المتكاملرررة ل فرررات اوال: انتجأ

 الزراعٌة

تحنددسةت اح ملريددت إ فيددبح ملسا للددبحتذمدد حمئلعددبلوحلددوحع لددتحتم   ح مم  لددبحرس  يددذحر  دد لجح ملاح

تذم حربسر احرعوح متن ةوحت معللي تح مل  نربحرهدتؾح ملي فظدبحللدىحح00٘ٔ مايل تيبحل ذحل اح

ندسةت اح ملريدت تحإعس  تعحمهد حرهدتؾح ميدتحلدوح آلف تحل تحلنستي تحتتوح م   ح إلالت تحلذلح

 -:  ليبحتلوحلذلح متن ةوحت معللي ت مايل تيبحفيحلل تلبح آلف تح مم

 م أ ( العملٌات الزراعٌة

 التبكٌر فً الزراعة -5ح

اتتح مم  لددبح ملرادد  حإمددىح مي ددتوحللددىحردد ت  تحملل ددوحعتيددبحسسيلددوح إل دد ربحر آلفدد تحلثددوحح

 متتت ح مل   بحت مي   حت مس رسحت ملوحت مع ارتتح أليل حتاذم حيل يبح م ر سد تحلدوح إل د ربح

%حلدوحٓٙمدذعحيلثدوحرتيت وح ملتمحاة ح ملتناحلل حيؤتىحإمدىح ملي فظدبحللدىح ملدتمح ملسادتوحت 

يحلا فيدبح آلفد تحلثدوحتيدت وح ة  تحاليبح ملريت تح ملنسةتلبحفدإ ملي توح م ةينيحتر مس ميح

ح. ملتم
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 العـــزٌق -5

اتتحلللي تح معميسح ملسلوحت ملس ت حإمىح مسةلصحلوحاثي حلوح ميش ةشح م    حت مسديحسعسرد ح

 مل   دددبحت مسددد رسحت ملدددوحح مع ةدددوح ألن نددديحمآلفددد تحة ت ددد ًحآفددد تح مرددد ت  تحلثدددوح مدددتتت 

ت مع ارتتح أليل حال حاتىحذم حإمىحسع يوحلذ  ىحتتت حت عبح مل وحت متتت ح مل   بحألشعبح

ح مشلسحت أللت ءح مييتيبحلوح م يت ح م  فعبحملل  ءحلليه .

 دفن األح اب -3

لدوحاتىح مسةلصحلوح ملتمح مع مسحر ألي  عحلوح  يسحتف ه حفيحرد  وح مس ردبحعردوحاتوحفر  يد ح

اوحل احإمىح مل  ءحللىح مي ع تح من ا بح سيجبحإ  ربح ملتمح ألة  حفيح ملتناح من رسحت مسديح

حسعسر حالاحل ت حإ  ربح ملتمح ألة  حفيح ملتناح مس ميحر مجيوح ألتوحمهذلح آلفب.

 إزالة الحشائش المعمرة -4

 مم  لد تحعلدوحإم مبح ميش ةشحللىحجنت ح مس احت مل   ؾحت م د سح مع لدبحت مل سشد  حيدتوح

لوح إل د ربحراثيد حلدوح آلفد تح م د   حة ت د ًح ملدوحت مسد رسحت مذر ردبح مري د ءحت مع اردتتح

ح أليل .

 ستخدام الفرمونات إم ب ( 

 -ينسةتاحي مًي ح تل وحلوحا ت اح م  لت  ت:ح

 فرمونات األنابٌب والرش "فرمون التشوٌش" -5

لي ًحت شده حللدىح م ر سد تحاتح ر هد حللدىحسعسلتحفا سنحللىحسةليدسح  ةيدبحإ د ثح م   شد تح د  

نيل  ه حفيح ت  حا  ريعحاتحيلل تحفيح ملن ي تح ماري  يحييثحيؤتىحذم حإمدىحسشدسيتحترعثد  ح

 مذات حتلتاح مسل ةه حر إل  ثحتر مس ميحسلوحف  بح مسم ت حتت عحرديوحؼيد حلة دعحالحي لدسح

 فيبحتيت وح ملتمحفىحلي توح نربحملاي ع تحلل حيؤتىحإمىحسلليوح إل  ربحال حلتحلسرعحي مي ًحر م

 . مل و

 "فرمون الكبسوالت "الجاذبات الجنسٌة -5

تسعسلتحفا سنحللىحسةليسح  ةيبحإ  ثح م   ش تح   لي ًحتت دعه حفديحارندتالتحت ةدوحل د ةتح

(حال  ي تحذات ح م   ش تحفسلوحف صح مسم ت حري ه حاي  ًحلل حيؤتىحإمىحة  بح ل ةيبح/حت عيب

لة عحالحي لسحي ع تحال حلتحلسرعحي مي ًحر م نربحملا فيدبحتتت حت سح مل دوحت عحريوحؼي ح

ح.مح مل   ليبحت مشتايبحت ألل يايبتتيت وح ملت
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 :الجنسى أو نعاقة التزاوج حٌث أنستخدام الجاذبات الجنسٌة إما للجذب وهناك  رٌقتٌن ن

لدذلح ملد ت حر م نربحملجذعحسنسةتاحال  يتحتارنتالتحلسة  بحمآلفد تحييدثحست دعح 

 دد ي تح مددذات حلددوح م ريعددبحت ةددوحفدديحارنددتالتحلةسل ددبح مشدداوحست ددعحفدديحل دد ةتحة  ددبحإل

 .ف صح مسم ت حتس ة وح نربح إل  رب ميلتوحتر مس ميحسلوح

ر م نربحإلل عبح مسم ت حاتح مسشتيشحييثحسنسةتاح مج ذرد تح مج نديبح  م  لت د ت(ح شد ًح 

مرعثد  ح مدذات حتلدتاححاعم ر سد تحمعلدوحسشدتيشحا  ريعحة  بحسثردتحللدىحنديل وح حفياتحست عح

حفينسةت احلذلح م  يلبحإيؤتىحإمىحعلبحف صح مسم ت حتي  وح مسل ةه حر إل  ثحم س  ح تيلبحتلذ ح

 مم  لبحماوحسجليعبحرلدت ح مسجلع تح ماري  حمسيليسحاللىحا  ء حمل  لت  تحتاوحيسل  عحلت ليتح

ح. إللا و

 -مكافحة المتكاملة:ومن فوائد  رٌقة الفرمونات فى ال

حت  نبحسيتيتحلت ليتحظهت ح آلفبحتاث فبحالت تل حتسذرذره حةبلوح ملتنا.ح-ٔحح

 . إل  ربحتر مس ميجلعحاار حلتتحلوحذات ح آلفبحمة وحف صح مسم ت حح-ٕحح

 .ر ملي توحت ميتحلوحسعت تح آلف تح مس رؤح ملرا حريجاح إل  ربح-ٖحح

موح م ريعديحرديوح آلفدبحتالدت ةه ح مييتيدبحت ملي فظدبحللدىحلسدت وح مسدت إلتاحسلتثح مريةدبحتح-ٗحح

ح معنو. ميش  تح مللليبحت يوح

ستخدام المكافحة الحٌوٌة م البٌولوجٌة ( فً القضراء علرى اآلفرات إم ج ( 

 الزراعٌة 

 رٌا الممرضةٌالبكت -5

شاوحنسةتلتح مراس ي ح ملل  بحملل تلبح آلف تحييثحسظه ح مراس ي حسيتح مليا تناتعحللىحا

ل ن تحرلت يبحسالوحرت ةله ح مل ت ح م ع مبحترلج تحاوحسأاوح ميش  حلذلح مرلت  تحيدذتعح مجدت  ح

 ألج يدب(ححي شد يبترة  دبح م ع مبحييثحسنرعحلتتح ميش  تح ح مل نيحملراس ي حتس  لسح مل ت 

س  تمهد حايد احلدوحح٘ح-حٗ سيجبح ألث ح من احمهذلح مراس ي حللىح ميش  حفلد حتسدساحعسدوح ميشد  حرعدتح

مهذلح مراس ي حللل ًحرأوحلذلح ميش  حةبلوحلذلح ملت حسظوحن ا بحتي عتاحاث ل ح ه ةي ًحللدىح م رد ت.ح

نسةت احلذلح مراس ي حيسليمحرأ دنحااثد حال د ًحمئل ند وحت مييدت وحت م رد تحتميندتحمهد حآثد  حلسرليدبحإت

 مراس ي حفديحلل تلدبحآفد تحللىح م ر س تحتالحس  ح إل ن وحتالحسنرعح مسلتثحملريةبحتسنسةتاحلذلح
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رعلوح عدداحند احل هدد (حتتتت حت سح مل ددوحبح ألج يدبحتل هدد ح مددتتت ح مل   دب  ملي  ديوحي شدد ي

 تؼي ل حلوح  يسح م ش.ح

 النٌماتودا الممرضة -5

سنس يعحاوحس وحإمىح آلفبح شاوحيش  حجعوح مت تح ممؼردىحتؼي لد (حسيدتح أل وحاتحت ةدوحح

ند لبحييدثحسست مدتح م يلد ستت حللدىح آلفدبحثداحح0ٗميشد  حةدبلوح مجمءح مليلىحلوح م ر تحتسلسوح 

سريثحلوحآف تحاة ىحتلادذ حيدساح مل د ءحللدىحسلد ح آلفد ت.حتل د  حا دت احاةد ىحلدوح مراس يد ح

تلدذلحح ملةسل دب.ت م   ي تحت م ي تسحيلا ه ح مل  ءحللىحسلد ح آلفد تح مسديحس ديعح ملي  ديوح

س شدي ح أللدت ءح مييتيدبحمآلفد تحلثدوحاردتحعد ت وح م  سحسند لتحللدىحيل يدبح مريةدبحلدوح مسلدتثحت

حتسيليسح مست موح م ريعيحريوح ما ة  تح مييب.

 منظمات النمو وهرمونات اننسالخ -3

ح ندبل  إلندسةت احل لت د تحإنسل   ح لتلد حتادذم حإتلىح ملت تح مسيحس ظاح لتح ميش  حتسعيسح

 . مل  ءحلليه حفيمليش  تح

 تعقٌم ذكور الحشرات -4

لل تلبحيش  حذر ربح م  اهبحرسعليله حتإ بلعه حفىح مجتحللد حيدؤتىحإمدىحت دعحرديوحؼيد حتذم حم

 لة عحتيساح مل  ءحللىحسل ح آلفب.

 ستخدام بدائل المبٌداتإ -5

لجدد وحتع يددبح م ردد تحلددوح آلفدد تححفدديسعسردد حرددت ةوح ملريددت تح آلل ددبحلددوح ملسؽيدد  تح مبلفسددبحمل ظدد ح

ريددت تح مايل تيددبحت مي دد ظحللددىح مريةددبح مل دد يبحلددوح ملحتلسرليدد تتع يددبح إل ندد وحلددوحا دد   ح

 مللي  يو. مللتث تح مايل تيبحر إل  فبحإمىحة وحسا ميؾح ملا فيبحمسعظياح إل س  ح

 وممٌزات بدائل المبٌدات اآلمنة ل فات الحشرٌة عدٌدة منها:

 لر   حلوحل ار تحييتيبحتلت تح ريعيبحؼي ح    حمئل ن وحاتح م ر تحاتح مريةب. .ٔ

 تحاعوحنليبحمآلف تحلوح ملريت تح مايل تيب.لت  .ٕ

  ةي بح مثلوحلوح ملريت تح مايل تيب. .ٖ

اسشد ؾح ملراد حمئل د ربحت إلنسعل مه حل تحلنستي تحإ  ربحاعوحلوح ملريدت تح مايل تيدبحإيرتاح .ٗ

 مذ حيلاوحسا   ح م شحملي توحللىحاف وح م س ةج.
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 آلفدبحمدوحسلدتتحفدت  ًحردوحسيسد  حنسعل وح مل ار تح مييتيدبحيجدعحاوحيثدسح ملدم  احاوحإل تح .٘

 م س  حي   بحت ةله .

ندسةت احردت ةوح ملريدت تحإ مل دؾحساد تحسادتوحلعتتلدبحفديحي مدبحفس  ح منل ححرعتح م شحتل دتح .ٙ

  آلل ب.

 ليح متنيلبح آلل بحتس لححمللنستىح مثل فيح ملس  تتحفيحلج وحلا فيبح آلف ت. .1

 ييت   سنحاتحريةسن.حنسةت احرت ةوح ملريت تحالحسنرعح    ًحمللم  احاتإ .0

  مس تي حلوح مله اح ألن نيبحل تحس ريسحرت ةوح ملريت ت. .0

سةت اح ملريددت تحنددإ ح أللددت ءح م ريعيددبحللدد حيللددوحلددوحنددسعل مه حيددؤتىحإمددىحميدد تإسادد   ح .ٓٔ

 . مايل تيب

رت ةوح ملريت تح آلل بحال وحملل سجحت ل وحملل ت حييثحؼذ ءحة ميحلوح مايل تي تحتي ظحح .ٔٔ

 تث.ملريةبحلوح مسل

 .بحتسلسعح إل ن وحر م يبحت مع فيبمي ت ح م  سجح ملتليحت م  تعح سيجبح ج حح ملا في .ٕٔ

 ومن أمثلة بدائل المبٌدات 

 .  مشربح ممف  (حا ألمتلت يتنسةت احار يس تحإ -ٔ

نسةتلتحفديحلل تلدبح مي د  حت مدتتت ح مل   دبحلدوح  يدسحللدوح م عدتاحتةل هد حر  دؾحاتعتح

لليددبح ملا فيددبحالدد ت حع ر ددبحمل اددت حت أللعدد ءحمل ددعح مسؽذيددبحج لددبح ملريددتح ملت ددىحرهدد حفدديحل

 ت مل  ءحللىحل سيوح آلفسيو.

 ستخدام الكبرٌت الزراعًإ -5

نسةت لنحمليتحلدوح إل د ربحر ميشد  تح مل  دبحلثدوح ملدوحت مذر ردبح مري د ءحت مع اردتتحإتعتحساح

الدد ت ح دد  ت حإل دد ثح أليلدد حتتتت حت سح مل ددوحتتيددت وح ملددتمح مل   ليددبحت مشددتايبحت ألل يايددبح

  م   ش تحتلهلابحمل لسح ميتيثحملي ع ت.

 ستخدام السوالرإ -3

حفديفيحلل تلبحتتت ح مل وحت متتت ح مل   بحملسوح مي ع تحت معذ  ىح ملتجدتت ححننسةت لساحإحتعت

 مس ربحلوح  يدسحإ د فسنحمليد لح مد عحللد حيدؤتىحإمدىحل دعحااندچيوح مهدت ءحل هد حفيندرعحلتسهد ح

حت مل  ءحلليه .
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 ستخدام الخمٌرة البٌرة والعسل األسودإ -4

ندسةت له حفديحلل تلدبح ملدوحت مذر ردبح مري د ءحت ميشد  تح ملشد يبحت مردسح مدتعيلىحالد ت حإتعتحساح

ظهت ح إل  ربححل ه  حسس  فسحتسل ىحللىح م   ي تح مسيحس لتحللىح إلف  م تح معنليبحتسل ع

 .ر   ح مع وح ألنتت

 وسلفات البوتاسٌوم ستخدام منقوع سماد السوبر فوسفاتإ -5

نسةت لنحفيحسلليوح إل  ربحر ميش  تح مث عربح مل  بحلثوح ملوحت مذر ربح مري د ءحلدوح  يدسحإساح

سؽيي حت جبحيلت بح مع ي ح مةلتعحمؤلت  سحتاذم حسؽيي حلللسح ألت  سحإمىح ملللسح مةشوح

ح مري  ء.رل حالحيس  نعحلعح لتحتس ت ح ملوحت مذر ربح

 مالعادم(ستخدام زٌت الرجوع إ -6

 دد ي تح ميشدد  تح م دد ة  حلددوح ملددوحت مذر رددبحسةت لنحفدديحللددوح مل دد ةتح مشدديليبحإلنددإتعددتحسدداح

  مري  ءحتاذم حفيحلل تلبحي    تحاشج  ح م  اهب.

 ستخدام الصابون المتعادلإ -7

نسةت لنحفيح م شح تح ملوحت مذر ربح مري  ءحت مج نيتحللىحاوحيعلرنح مسع يد حر مار يدتحإتعتحساح

حاجا/حمل ت و.ح٘رلعتوح

برردائل المبٌرردات هررو عرردم الترردخل  سررتخدامإالحررظ أن الهرردف الرئٌسررً مررن عملٌررة ممررا تقرردم ٌ

ستخدام المبٌدات الكٌماوٌة إال فً حالة الضررورة القصرو  وعنرد الوصرول إلرى الحرد الحررج إب

 -لإلصابة والذي ٌحدث عنده الضرر وذلك بهدف:

 يحللليبح ملا فيب.سلليوح مسا ميؾح ماليبح ملنسةتلبحفح-ٔححححح

حسلليوح مسلتثح مريةيحر م نربحمئل ن وحت مييت وحت م ر ت.ح-ٕححححح

 م د ( زراعة أصناف نباتٌة مقاومة 

يش  ت(حييثحيعسر حذم ح ألندلتعحح-يجعحم  لبح أل   ؾح م ر سيبح ملل تلبحمآلف تح ال  وحح

 د   ًحلل تلد ًححٓ٘ٔعحلدوح م ع وحفديح ملا فيدبح ملسا للدبحتللدىحندريوح ملثد وحفدبوحل د  حلد حيلد 

لي تالًحتسأسىحلذلح أل   ؾح م ر سيبح ملل تلبحلوحر  لجح مس ريبح مسيححٕ٘آلف تح م يل ستت حس اح

ي امحفيه ح مر يثتوحللىح  سة عح معت لوح مت  ثيبح ملل تلبحمللنرر تح مل  يبحت ميش يبحترذم ح

 يلاوح مي توحللىحإ س جيبحل ميبحال ًحت تل ً.
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 ام نظام التنبإ واننذار المبكر ستخدإم هـ ( 

تذمدد حملسعدد ؾحللددىح أللدد  وح م ر سيددبحة  ددبح متر ةيددبحلثددوح م ددتت ح ملسددأة  حللددىح مر دد  سح

ت م لدد  احت م ددتاحفدديح مللددححت مل يددبح م   يددبحردد مالث ىحترددذم حي لل دد حلددوح ملس رعددبح ملنددسل  ح

بحتيجددعحلع فددبحي اددبحملنددستي تح إل دد ربحر آلفدد تحتسيتيددتح متعددتح مل  نددعحملسددتةوحر ملا فيدد

 ملنرر تح مل  يبحت ميش يبحتي مبح م ر س تح م ييبحتإذ حمداحيدساحذمد حفب دنحعدتحييدتثحل د ل بح

حح مسددتةوحأللدت تح آلفدد تح مل  دديبحت ميشدد يبحتعدتحييددتثح م دد  حةددبلوحايد احعليلددبحترددذم حي ددر

ح.ر ملا فيبحلتيلبح مجتتى

 ثانٌاً : التسمٌد األخضر

بحاعحلي توحرؽ وحي ثنحر أل وحل تحرلتؼنح ت حلعيوحلوحيل تحر مسنليتح ألة  حم  لح

تي  ححربسر لدنحمعدت حند ت تحإللاد وحإيدت ثحميد ت حفديح ملد ت ح مع دتيبحرد أل وحح لتل.ا ت  ح

 ت ملي  يوح ملنسةتلبحؼ مر ًحليح مرلتمي تحتالله ح مس لسحتح مر نياحتلتح مش ةعحفيحل  .

 أهمٌة التسمٌد األخضر

 ٌة فً التربةزٌادة المادة العضو -ٔ

ييثحينسةتاحلذ ح م تاحلوح مسنليتحفيح أل   يح م لليبحاتح أل   ديح مة ي دب.حتسةسلدؾح ملد ت ح

 مع ددتيبح م  سجددبحلددوح ملي  دديوح ملنددسعللبحينددعح ددتاح م ردد تح ملنددسةتاحتينددعح مظدد تؾح

 مليي بحرنحتسسيلوح ملد ت ح مع دتيبحرعدتحي ثهد حفديح أل وحرند لبحتيةسلدؾحذمد حيندعح دتاح

تلل لحتلتىحستف ح مع   د ح مؽذ ةيدبح ملعت يدبحفديح أل وحت ريعدبح ما ة د تح متعيلدبحفديح م ر تح

  أل وحتت جبحسهتيبح أل وحتي   سه حت نربح م  ترب.

 فً التربة األزوتزٌادة  -5

ؼ مر ًحل حسنسعلوح ملي  يوح مرلتميبحفيح مسنليتح ألة  حتلع تؾحل ه حا هد حسندس يتحلدوحامتتح

اح ملسي ددوحلليهدد حللددىح ددتح ألمتت مراسي يدد ح معلتيددبحتسةسلددؾحاليددبحح مهددت ءح مجددتىحرت ندد ب

حح.اتح م ن ت ح ألمتترتلتىح مسنليتححي ملي توح مرلتم

 المحافظة على العناصر الغذائٌة فً التربة -3

فيحي مبحتجتتحلي توحيؽ ىح أل وحفب نحيلسصح مع   د ح مؽذ ةيدبح م ر سيدبحتردذم حسادتوحاعدوح

 ظ  ًحمن لبحذتر  هد حتأل هد حالحسلدسصحللدىحؼ تيد تح أل وحتاللد ححل  بحمل لتحلثوح م س  ت
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مع   د ح مؽذ ةيدبحتي ظهد حلدوحسجليدعح حفديا وح ملجلتاح مجذ عحمل رد تحاريد حاد وحااثد حا د ء ح

ح. م لت

 تركٌز العناصر الغذائٌة فً ال بقة الس حٌة من التربة -4

 عحلليدسحرسجليدعحاليد تحسلتاحلي  يوح مسندليتح ألة د حتة  دبحإذ حا  دتحذ تحلجلدتاحجدذ

اري  حلوحل    ح مؽذ ءح م ر سيحلوح رلبحسيتح مس ردبحتل دتل حيدساحعلدعح ملي دتوحفديح أل وح

تيسيلددوحفدديح م رلددبح مندد ييبحس  لددسحسلدد ح مع   دد حتسس اددمحفدديحلندد يبحليددتتت حتلددذ حينددلحح

ح.مس ميبحمبلنس  ت حلوحلذلح مع    مللي  يوح 

 ةزٌادة صالحٌة بع  العناصر الغذائٌ -5

سمت تح بلييبح مع    ح مؽذ ةيبحملسنليتح ألة  حتذم ح سيجبحألث ح أليلد وح مع دتيبح م  سجدبح

لوحسيلوح مل ت ح مع تيبح مل  فبحت مسيحسؤتىحإمىحذتر وحل ار تحسل ح مع    ح معن  ح مذتر وح

 لس  صح م ر ت.سيتيله حإمىح ت  ح  ميبحإلت

 تحسٌن  بقة تحت س ح التربة -6

 مسيحسسليمحجذت ل حر توح مللبح م  ليبحاوحسسعلسحفيح رلبحسيتح مس ردبحاللد حاد وحيلاوحمل ر س تح

ذمدد حللا دد ًحسلددتتحلددذلح مجددذت حسسيلددوحتسساددتوح معتيددتحلددوح مل ددت تحت أل  دد سحتلددذلحسنددهوحسةلددوح

  مهت ءحتل ت ح مل ءحفيح مس رب.

 زٌادة نشا  األحٌاء الدقٌقة -7

سندليتح ألة د حاؽدذ ءحمؤلييد ءح متعيلدبحرد أل وحسنسةتاح مل ت ح مع تيبح مل د فبحلدوح  يدسح م

الدد حا هدد حسددؤتىحإمددىحس شددي حرعددوح مس دد لبلتح مريتمتچيددبحرت جددبحاريدد  حتيستعددؾحاثدد ح ألنددلت ح

لدد لحتةددت صح أل وح مة دد  ءحللدديحميدد ت ح ما ة دد تح مييددبح متعيلددبحللددىح ددتاح ملي ددتوحتل

 .للىح مع    ح مؽذ ةيبح ملعت يبحيست ةه إتت جبحسهتيسه حت

 بادة الحشائشإ -8

للليددبحيدد ثح م ر سدد تحفدديح أل وحسل ددىحللددىح ميشدد ةشحأل هدد حسيدد ثحعرددوحاوحساددتوح مثلدد  ح

حت مرذت .

 الشرو  الواجب مراعاتها عند التسمٌد األخضر

يجعحاالحسس  حلذلح ملي  يوحيسىحساتوح مرذت حروحيا ىح لتلد حيسدىح دت ح إلملد  حييدثحح-ٔ

 .تجي يباار حعت حلوح ألنلت ح م س ساتوحعتحجلعتح
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الحرتحاوحسل حفس  حل  نربحرعتحي ثح منل تح ألة  حتم  لبح ملي دتوح مسد ميحيسدىحسسيلدوحح-ٕ

 ملت تح مع تيبحملنل تح ألة  حرستف ح مسهتيبح مجيت حت م  تردبح مل  ندربحفلدتحي د  ح ملي دتوح

ح مس ميحإذ حم احلر ش  حرعتحي ثح منل تح ألة  .

 األخضرستعمال التسمٌد إالعوامل التى تحد من 

 اوحلي  يوح مسنليتح ألة  حسشؽوح أل وحللىحين عح ملي  يوح ألة ى.ح-ٔ

يسددت ءح م ر سدد تحرددبحاليددبحلددوح مددتر وحتذمدد ح ظدد  ًحإل مس حفدديالحيسةلددؾحلددوح مسنددليتح ألة دد حح-ٕ

 . نربحعليلبحلوح منليلتمحت ملج يو ملنسةتلبحللىح

مد ح ظد  ًحمند لبحسيلدوح م ر سد تحيعلوح مسنليتح ألة  حللدىحلدتاح مدتر وح أل دليحملس ردبحتذح-ٖ

 ملنددسةتلبحتلدد حيسرددعحذمدد حلددوحميدد ت حلددتتحليا تردد تح مس رددبحإمددىح ميددتح ألع ددىحتله جلددبحلددذلح

ح. عبحتؼذ ء مليا تر تحملتر وحلوحاجوح مي توحللىحرعوحل حيلمله حلوح 

 : السماد العضو  الصناعى من المخلفات الزراعٌةثالثاً 

ندسةت اح ألندلت ح ملعت يدبحسيدتح ظد اح مم  لدبحإن  ؾحفيح مسنليتح مع تعحإمىح إلحيؤتىحؼي ع

 أللد ح مدذعحجعدوحلندستىح ملد ت ح مع دتيبحح- ماثي بحت مسيحسلتثح مس ردبحت مليد لحتر مسد ميح م رد تح

رد  لجح مم  لدبح مع دتيبحر مس ربحلوح معت لوح مليتت حمئل س  .حلوحلذ ح مل  لسحفبوح مستنعحفديح

ح ح مع تيبحلل حيؤتىحإمىح مي  ظحللىحة تربح مس ردبحتسينديونسةت اح مل ظاحمؤلنلتيسيلسحر إل

 .ةت  ه حتإ س  حؼذ ءحآل  ًح يي ًح

لتح مسنليتحر ألنلت ح مع تيبح مل  عبحلوح ملةل  تح مم  ليبححوٌقصد بالزراعة العضوٌة . . .

 مع   د ح مندل تيبح مسديحاةدذتحلدوح مس ردبحةدبلوح لدتح م ر سد ت.حييدثحل دتل حس د ؾححنس ج اإل

لت ح مع تيبحملس ربح مم  ليبحسس  تمه ح ما ة  تح مييبح متعيلبحر مس ردبحر مهدتاحت مسيليدوحل سجدبح ألن

 مل ار تح مع تيبح مرني بحت مع    ح مندل تيبح ملؽذيدبح مليند  حمل ر سد تحت مسديحسلادثحر مس ردبح

 -:ه حة ترسه ح ألل ح مذعحيسيلسحل نفس  ح تيلبحتر  بحلنسل  حتسع ىحم

 .نسهبل ح ألنلت ح ملعت يبإس شيتححةبحلوح مسلتثح سيجبيل يبح مريح-ٔح

 .ن وحت مييت وحة ميحلوح مايل تي تإ س  حؼذ ءح ظيؾحآلوح يي ًحمئل ح-ٕح

 المصنعة:وممٌزات األسمدة العضوٌة 

 . عت اح م  ةيبإ مسيلوحتحجتت  .5
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 .مع    ح منل تيبحت مل ت ح مع تيب س  احليست لحلوح إ .5

 يل ستت حتلنرر تح ألل  وحمل ر ت.ةلتلحلوحرذت ح ميش ةشحت م  .3

 -ختالف مصادره كما ٌلً:إوٌختلف نوع السماد العضوي ب

  منل تح مرلتعح.ح.ح  سجح مسةلي ح مهت ةيحم تثح مل شيبحت ملةل  تح مييت  يبح ألة ى. .ٔ

 .  تح ملي  يوحت مرل ي ح مييت  يب منل تح مع تعح م   ليح.ح.ح  سجح مسةلي ح مهت ةيحملةل .ٕ

 جوح.ح.ح  سجح مسةلي ح مهت ةيحمم سح متت جو.نل تح متت  .ٖ

 نل تح مرتت يتح.ح.ح  سجحلوح مسج يؾح مهت ةيحمليلألح ملع مجب. .ٗ

  ملتوحت مل ى.حفينل تح ملل لبح.ح.ح  سجحلوح مسةلي ح مهت ةيحملل لبح مشت  اح .٘

رعدتحنل تح مريتجد مح.ح.ح د سجحلدوح مسةليد ح مبللدت ةىحمللةل د تح م ر سيدبحت مييت  يدبحت آلتليدبح .ٙ

 إ س  حؼ مح مليث وحال ت حت ةاحتلسجتتحمل  عب.

 -كٌفٌة إعداد السماد العضوي:

س  يعحانلت حل دتيبحجيدت حتس داحلدذلححفيعس  تيبحالليسه حؼي حذ تح مليلبح إلحملةل  تح ميلو

 ملةل دد تحت سح ألشددج  حت مة دد ت تحتل دد صح مل ددعحتا ددت اح مسددروح ملةسل ددبحترل يدد حسللددياح

 ملةل  تحإمىحنل تحل تعح   ليحجيتحالرتحلوحست ف حلدت حشد ت حلدوحح ألشج  حتمسيتيوحلذل

 الله :

 نا.ح٘ٔح-حٓٔاوحساتوح مل ت حلجما حرييثحالحيميتح تمه حلوح 

 .C/N ratioإ  فبحاليبحا فيبحلوح م يس تجيوحمس ييسحعيلبح مـح 

 ارسح ماتلبحجيت ًحلعحستفي ح  تربحل  نرب. 

 ليللبحمللةل  ت.ياتوح متن حلبلةاحم ش  ح مليا تر تح م 

 (.احْٖ٘ح-حٖٓساتوحت جبحي    ح ماتلبحفيح ميتتتح مل  نربح  

العوامل التً ترإثر علرى درجرة ومعردل تحلرل بقاٌرا المحاصرٌل والمخلفرات العضروٌة 

 -فً التربة:

  مس ايعح مايل تعحمللةل  ت. .ٔ

 .ت جبح مسهتيبحر مس رب .ٕ
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  ريعبح مليا تر تح من ةت . .ٖ

 ت جبح م  ترب. .ٗ

 ملج يو.ليست ل حلوح  .٘

 .pH عاح .ٙ

 ت جبحسجمةبح مل ت ح مع تيب. .1

 .ححححححححححححححححححححححححححححححححححححC/N ratio نربح مـح .0

 ليستىح أل وحلوح مع    ح م  ميب. .0

 عت اح أل و. .ٓٔ

 أسباب تحوٌل المخلفات النباتٌة إلى أسمدة عضوٌة خارج التربة: 

حفديس دوححت مسدي ملةل د تح م ر سيدبححيفدسن اح م نربحريوح ما ردتوحت م يسد تجيوحإلح ظ  ًحح...أوال

 مس ربحتي ثهد حمسيتيلهد حإمدىححفي نحل تحإ  فبحلذلح ملةل  تحا(ححمذم ح جتحٔ:0ٓلستن ه حإمىح 

تر  بححست يجي نحيؤث حللىح مليستىح م يس تجي ىحر مس ربحييثحييتثحس  عصحبفحل تعنل تح

يسيد  حليا ترد تح مس ردبحم حإلاتح س  سىحتذح ش ت علنستىح م يس تجيوح مذ ةعحنت ءححفيلؤعسبح

 مس ردبحلدوح يسد تجيوحذ ةدعحفسي دوحلليدنححسيستينمر  ءحاجن له حييثحالحيست ف حال له حنتىحل ح

حسظه حللىح ملي توحال  وح لصح م يس تجيو.حتر مس ميللىحين عح ملي توح مل م اح

إمدىححيجدعحاوحسادتوح ندربح ما ردتوحل دتعمذم ح ملةل  تح مع تيبح مل  فبحملس ردبحالة دعح

ر مس رب.حتسشي ح مت  ن تححالًح يبلإ(حيسىحساتوحلذلح ملةل  تحان احٔ:ٓٔ ح م يس تجيوحع يربحلو

حٔ:0ٔ نحلوح ألجتىحاوحساتوح ملةل  تح م ر سيبح مل  فبحليستيبحللدىح ندعحسسد  تححرديوح اإمىح

(ححللدد حيميددتحلددوحٔ:ٓٔسددم و  حف  ددبحمسيللهدد حت مت ددتوحمي مددبح إل(حيسددىحساددتوحل دد ٔ:ٕٓح–

ح مس رب.حفييسه حت  عه حف لل

سنددستجعحسيتيددوح ملةل دد تحةدد   ح مس رددبحلددتحلدد حي لددتحلددوحح مسدديلددوح ألنددر عح مه لددبحح...ثانٌررا

 م ت  ح م شد ت يبحر مس د ي حاتحا يسد تجيوحل  د تحاتحاا نديتح يس تجي يدبححفي م يس تجيوحة  بح

حتثد  يرديوح ألاندجيوحةسلتح م نربحاسيتثحر مس ربحإذ حل حح مسيتذم حا ت سجحمعلليبحلاسح مسأمتح

اانيتح ما رتوحر مهت ءح أل  يحتاذم حسأث ح مر ت  تحر مي    ح مل رعثبحلوحله جلبح مليا تر تح

حمللةل  تح مل  فب.
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ندسؽبلوحجد ة حإتحم  لديس  وح ألن ميعح ملسرعبحي مي حر مم  لبح مل  يبحلدوحساثيدؾحاً...ثالث

وحلعح ديسح ملند يبح مل م لدبحإمدىح د ت  حلتتح منا حفيسنررنح ممي ت ح ماري  ححت مسيمللت  تح

سس لرهد ححت مسديمعدتاحةلدتح أل وحلدوح ملي  ديوحح مل  عحة   ح مس ردبح ظد  ًحح مع تع مسنليتح

نسةت احلةل د تحسسندعحرهد حإ  سجبحلوحلللي تحسيلوح ملةل  تح مل  فبحيسىحيلاوحس  تىح آلث  ح م

ح نربح ما رتوحإمىح م يس تجيو.

ل د حإمدىح  يلدبحمسةليد ح ملةل د تححفديح مع دتعلهسلدتوحر مندل تحتمؤلنر عح من رلبحست دوح م

تيددساحلددوح  يددسحسل يددعح ملةل دد تح م ر سيددبحح Compost م ر سيددبح مم  ليددبحاعحسيتيلهدد حإمددىح

 ملعد وحملسيلدوحلدبلت حللدىح ملند لت حح م تليتساني ل حرت ن بحآالتح مت  سحممي ت ح من حح

 فعح نربح  تردبحلدذلح ملةل د تحاؼلدعححفيح مهت ةي ؽ ح ماتل تيحتس ي  حانسح مسةل ححفي

سد تجيوحت م تند ت حت مرتس نديتاح م د ت يبحمس شدي ح ما ة د تح مييدبحي متعتحلعحستف حل   ح م 

  متعيلبح مل ةلبحرعلليبح مسيلو.

 خ وات تصنٌع الكمبوست:

  م ي ح.سج لحإلحبةسي  حلا وحلنستىحع يعحلوحل ت حلي لحتؼي حلت جهإ .ٔ

لسد ححٖلس حلاععحرييدثحيادتوحلد وح ملالدت  حالحيميدتحلدوححٙتحإمىحييس  حس  يعح وحلةل   .ٕ

 لس حتر م توح مل لتعحينعحاليبح مل  ت ح مع تيبح ملس يب.حٕح–ح٘.ٔ س  له حلوحإت

س  يدعححفديندسةت لنحإلدوح مللادوحإلد ت ححت مدذعسي  حيتوح ماتلبحع   حمسجليعح م  شححلوح ماتلبح .ٖ

  ماتلب.

ي مدبح ملةل د تح م ر سيدبح عدشححفدي تح م ر سيدبح ملندسةتلبحفلدثبلحيي  ح ملةلت ح مل ش حسرعد حمللةل د .ٗ

اجداححٖاجداحندل  تح شد ت ح حح٘ٔ مة   ت تح(حيساتوح مةلدي ح مل شد حلدوح–ت سح ألشج  حح– أل م

   جحتي  شحُلش ح ملةل  تح م ر سيبحرعتحسل يعهد حإمدىحا دت وححرلتعاجاحنل تححٓٓٔنتر حفتن  تح ح

 سلليوحيجله .ل  نربححتس  عحر مل ءحتس ؽ حم

ناحلعح ملةلت ح مل ش حلعححٓٙح–حٓ٘ست عح رل تحر مسر توحلوح ملةل  تح م ر سيبح مل يت بحرنل ح .٘

 نسةت اح ش شب.ب ت  ح م محرحفي شح مل ءحمس  يعح ملةل  تحتيساح م شح

 يساحس  يعح ماتلبحل  ححانرتلي حشس ًءحتل سيوحإمىحثبلثحل  تحانرتلي ًح ي  ًحينعحي    ح مجت.ح .ٙ

لىحسلليعح ماتلبحاوحانرتليوحاتحثبلثبحان ريعحلعح ر ح م  تربحتإلد ت حر د ءح ملالدت  حتذمد حي   .1

 م ل وحةل ح ملات  تحتمي ت ح مسيلو.
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يلاوحإ  فبحلت تح لربحاتحن ةلبحؼ يبحرنبلالتحلوح ما ة  تح مييبح متعيلبحس شحاث  ءحللدوح ماتلدبح .0

 للىح ملةل  تحمسرتاحللليبح مسةل حت مسيلو.

ينعح ريعبح ملةل د تحت شد  ح مليا ترد تحتلدتىحسدتف ححاشه حٙح–ح٘.ٔلليبح مال حملت حسنسل حل .0

 نل تحلالت  .حٖاح٘.ٖ مظ تؾح ملبلةلبحمن لبح مسيلوحتيع ىح م وح مت يتح يتح

ح–حٗتمسينيوحظ تؾح مسهتيبحت ميتحلوحللليبح مسلليعحيلاوحت عحلت ني حلوح مربلنسي ح ملثلعحرل  ح

حال حعتحسنسعلوحنيل وحؼ عح مر لرتح ملثلربحمسيليسح  سح مؽ و.حللتتعحتاة حافليت عححفيناححٙ

 تراعى قبل بناء الكومة: التً حتٌا اتان

لا وحينهوح لوح ملةل  تحإمينحتاذم حساتوحع يردبحلدوح ميلدوحاتح ميتيلدبحادذم حفدىححفييلماحر  ءح ماتلبح

ي لحاتحت عحر  ليوحلللتء حر ملي لحل  لبحظليلبح سيتح ألشج  (حاذم حياتوح ملا وحع يعحلوحل ت حملل

حع ير حلوحلا وح ماتلبحتاذم حساتوح ماتلبحرعيت حميتحل حلوح مل مو.

 :المإثرة على عملٌة كمر الكمبوست العوامل

معتيتحلوح ما ة  تح مييبح متعيلبيحييثحسعسلتحسلد ح ما ة د تحح مؽذ ةيسعسلتحللليبح مال حللىح ش  ح مسلثيوح

حتينح ملةل  تحلوحلت تحا رتليت  سيبحتر تسي يبحتلع تو.ححسؽذيسه حللىحل حسيسحفي

 :العوامل المإثرة على عملٌة الكمرهم أو

ميدد ت حلعددتوح مسيلددوححإمددىييددثحيددؤتىحسل يددعحتسانددي حت يددوح ملةل دد تحح.....تق ٌررع المخلفررات .ٔ

بحت مسةل حييثحيعلوحذم حللىحمي ت ح من حح ملع وحتمي ت ح مسهتيبحتي ظح م  تربحلبلت حللىحنهتم

  لوحتسلليعح ماتلب.

سيتتح ج ححللليبح مال يحفدبوحح مسيتلىحلوحالاح معت لوحح.....نسبة الكربون إلى النٌتروجٌن  .ٕ

سندستلىححةل هد حلدعحاندلت ح يس تجي يدبحاتحإ د فبححٖٓ:ٔتجتتحلةل  تح ر سيبحس س عححرهد حح م ندربحلدوح

يندد لتحللددىحح مدذعوح مل لددتعحسددم ت مددتت جوححاتحيلدأ ح ملجدد  ىحتذمدد حإليدت ثح إللةل د تح مييت  دد تح

 ن لبح مسيلوحت مي توحللىحل سجحجيت.

حححححححححححح ملددتىحلدد حردديوححفدديييددثحيجددعح ملي فظددبحللددىح  ترددبح ملالددت  حح.....الحرررارة والر وبررة .ٖ

  يبححفي%حةبلوحفس  ح مسةل حتيلاوح مسع ؾحلليه حرأةذحلي  تحلوحت ةوح ماتلبحت ؽ ه حٓٙح-حٓ٘

مع سحل تحتجتتح م  تربح مل  نربحتذم حلعح د ت  حإجد  ءحللليدبح مسلليدعح ميتحييثحساتوحل ت  حلثوح 

حححححححر  بحتت يبحلعحلتاح دؽ ح ملالدت  حرشدت .حتفدىحلدذلح مظد تؾحس س دعحت جدبحيد    ح ملالدت  حإمدى
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ت جددبحلةتيددبحتلددىحت جددبحيدد    حا فيددبحمسعلددياح ملالددت  حتيجددعح ملي فظددبحللددىح ميدد    حح1٘ح–ح٘٘

اححٖيدتتتححفيرييثحياتوحل  ه حح مة  جي من حح ملع وحلوح ماتلبحملهت ءح مل  للبحتذم حرسلليوح

 حاحتر م توح مل  نعحميجاح ملةل  ت.حٕ س  احالحيميتحلوحإت

يعسرد ح ألاندجيوحلدوحالداح معت لدوح مليدتت حم جد ححللليدبحح.....التهوٌرة والغرازات الناتجرة .ٗ

%ححٓٙح–حٓ٘يدتتتححفديم  تربحتلتىح ج ححللليبح مال حتمذ حيجعحاوحساتوح ح مهت ةي مسةل ح

 مندل تحلدعححفل حلعحلتاح م دؽ ح مشدتيتح ملةل د تحللد حيند لتحللدىحند ي وح مهدت ءحت ةدوحاتلدب

%ححٓٙوح سظ احتر  بحتت يبحملسهتيب.حت جتحا نحل تحمي ت ح م  تربحلدب  ت  حسلليعح ماتلبحر

بحتظهدت ح ة د وحفدىحت جدبح ميد    حتس د لتح مد ت ةحح ما يهدإاتح ؽ ح ماتلبحرشدت حييدتثح

 ملددت يوح ألم سحت ألنددتتحت ةددوح ماتلددبحتذمدد حمنددي ت ح مظدد تؾح مبللت ةيددبحمددذم حيجدد ىحسلليددعح

 ح. ماتلبحيتلي 

 مظاهر نض  المكمورة: 

 ت جبحلةتيب.ححٓٗح–حٖ٘ي مبحستف ح م  تربح مل  نربحس ة وحت جبحي    ح ملالت  حإمىححفي .ٔ

 لةل  تحشاله ح ملليمحتسسيتوحإمىحلاتوح  لا. مت اوحتس لتح مح مر ييسيتوحمتوح ملةل  تحإمىح ملتوح .ٕ

  م  ةيبح ما يهبحتسسيتوحإمىح  ةيبحللرتمب.حسةس ي .ٖ

 ةس  ءح  ةيبح أللت ي ح ح م ش ت ح(حمسيتمه حرت ن بح مليا تر تحإمىح س  ت.إح .ٗ

ح ميتحلثوح إلن  جحل تح م ؽ حلليه .حفيسسشاوح ملةل  تحح .٘

 :الصناعً العضويتخزٌن السماد 

نسةت لنحرارننحجيت حتسلليوحيجلدنحلدعحيل يسدنحلدوحيد    ح مشدلسحإم   جحمييوحيةموح منل تح 

ت م يدد ححتسؽ يسددنحردد ملشحاتحع ددعحلددوح مةدديشحاتح مربلنددسي .حلددعحلت تلددبحس  يددعح ماتلددبحلددوح

ح مة   .

والجرردول التررالً ٌوضررح البقاٌررا النباتٌررة المختلفررة ومررا تحتاجرره مررن مخلررو  األسررمدة الكٌماوٌررة 

 -صناعً:عضوي  المنش  لكل  ن سماد

 مخلو  األسمدة الكٌماوٌة المنش ة نوع البقاٌا النباتٌة

اجاحنتر ححٖح–اجاحنل  تح ش ت حح٘ٔت سحح– ميش ةشح مة   ءحح–عشح أل مح
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ح–اجاحا رت  تحا منيتاحح٘ٔح–فتن  تحح مر وح مس مؾ.ح–ات  سح مة  ت تحح– مشج ح

ح.اجاحس  عحٓٓٔ

حسروح مر نياحت ميلرب.

اجاحنتر ححٗش ت ح حاجاحنل  تح حٕٓ

ح1ٓح–اجاحا رت  تحا منيتاححٔٗفتن  تح ح

ح.اجاحس  عحٓٓٔح–

سروح م توحت ملتري حتل تشح م ل  احتعشح

 مل عحتل تشح م توح منتت  يحاتح مر    ح

حاتح مر   سحاتح مللل س.

اجاحنتر ح٘اجاحنل  تح ش ت ح ححٕ٘

ح1ٓاجاحا رت  تحا منيتاح ححٕ٘فتن  تح ح

ح.اجاحس  عحٓٓٔح–

ي عح مس لسحح–نتسح ملتمحح– عح مذ  حي

حي عح مة تا.ح–

اجاحنتر ح1اجاحنل  تح ش ت ح ححٖ٘

ح1ٓاجاحا رت  تحا منيتاح ححٖ٘فتن  تح ح

حاجاحس  عحٓٓٔح–

لسدد حلاعددعحلددوح منددل تحح٘.ٕتلددوح مل سظدد حاوحيع ددىح م ددوح مت يددتحلددوح ملدد ت ح أل ددليبح يددتح

  مع تعح م   لي.

راضرررررررً الصرررررررحراوٌة سرررررررتخدام ال حالرررررررب كمحسرررررررن لألإرابعاً:

 والمستصلحة حدٌثاً 

سلععح م ي معح مة   ءحت مة د  ءح ملم عدبحت ميلد  ءحتت  ًحل لد ًحفديح م ريعدبحييدثحسندسةتاح

ندسة  جه حتسج ي هد حفديحاثيد حإاعبل حمة وح مسلتثحفيحلي لح مري  حت أل ه  يحال حسنسةتاحرعدتح

 لوح ملج التح معلليب.

 -قتصادٌة عالٌة مثل:إار ذات قٌمة نتشومن هذه ال حالب مجموعة واسعة ان

ULOTHRIX - CHLORELLA - EUGLENA - ILLATORIA - 

NITZSCHIA - ARTHROSPIRA 

س لددتحاي دد ًحفدديح مليدد لح مل ميددبحتسلددتاحلددذلححفهدديتلددذلح أل ددت احرج  ددعح لتلدد حفدديح مليدد لح معذرددبح

تاحألانت ح ملةل  تح م تةيحتلذ ح ألانجيوحينسةحمسلثيو م ي معحرب س  ح ألانجيوحاث  ءحللليبح 

 ت م  بلتحت م   ي ت.
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تفىحايي وحاثي  حفبوحلذلح م ي معحل يت حجت ًحاؽذ ءحمؤلنل  حتمي ت حإ س جيسه حتة  بح م ي معح

 مة دد  ءحت مة دد  ءح ملم عددبحت ميلدد  ءحييددثحسيسددتىحلددذلح م ي مددعحللددىح م نددعح آلسيددبحلددوح

ح-حٓ٘%يحردددد تسيوحٙٔح-حٕٔ%يحا رتليددددت  تحٔٔح-ح1تلددددتوح ح مل اردددد تح مييتيددددبح مه لددددب

يست ةهدد حللددىح نددعحل س عددبحلددوح مع   دد ح ملعت يددبح ماردد ىحت م ددؽ ىحإ.حإمددىحج  ددعح(%٘٘

ت م  ت  ح مه لبحت مبلملبحمل لتحت ميي  .حال حتجتحا ه حسيستىحللىح نعحل س عبحلدوح مه لت د تح

  م ر س ت. م ر سيبح ملةسل بحلثوح ألانجيوحت منيستاي يوحت مسيحسعسر حل لوحل احتييتعحم لتح

سرتخراج كمٌرات ال برؤس بهرا مرن ال حالرب الخضرراء إحاولة لت بٌق ذلك علمٌراً فقرد ترم وفى م

متر من س ح البحرر  5على عمق  -بجمهورٌة مصر العربٌة  -المزرقة من قاع البحر األحمر 

 -ستخدام مسحوقها أو مستخلصها فً الحاالت اآلتٌة:إوتم تجفٌفها فً الظل و

بحرلي توح م ل  احاتحفدتوح ح ملنسةتلبحفيح أل   يح مجي يبح مل م لإ  فسنحإمىح ألنلت .ٔ

 جتحاوح م لتح مة  عحا وحاعتىحتان احرت جبحلليتظب.تت م تي ح

الد حح إل رد تيإ  فسنحالنسةلصحملرية تح مسيح ليتحلليه حرذت ح م لد  احاند احلدوحت جدبح .ٕ

 .شسبلتحعتيبحذ تحس  يعحة  عحؼمي حن لتتحفيح  سح متعتحللىحإ س  

م  لبحا نجبح ر س تح مريا وحت مع دعحت م دتوححفيإ  فسنحالنسةلصحإمىح مرية تح ملنسةتلبح .ٖ

 ح. منتت  يحتجتحاوح مس  يعح مة  عحت مجذ عحا وحان احترت جبحجيت 

للد حند لتحح٘.ٙح-حٙ.٘ تححرديوحتعتحتجتحرسيليوحلنسةلصح م ي معحاوح م عاح مي ل ىحمه حيس 

علتيسهد ححة دواح أل   يحتة  بح مللتيبحييثحن لتحللدىحا ت ح تاحلوحنسةت لنحفيحاعإللىح

.حتاذم حتجتحاوحاليبح ما منيتاحت مرتس نيتاحرنحل س عبحجت ًحتلىحاف وترذم حا وح لتح م ر س تح

 ل    حان نيبحمل لت.

 التقرراوي عتمررادوإسررتخدام الهندسررة الوراثٌررة فررى إنترراج إ:خامسررا

ٌررة لحفررظ هررذه وكررذلك تجمٌررع األصررول الوراثٌررة فررى مجموعررات نبات

 األصول

 -بهدف تحقٌق األهداف التالٌة:

  م ي تنيب.إ س  ح ر س تحلل تلبحمئل  ربح ميش يبحت ألل  وح .ٔ

  مسنليتح مييتعحر ملل ي تح مليت  حت  ثي . .ٕ
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 سينيوحل    ح ملا فيبح مييتيبحمآلف ت. .ٖ

 إ س  ح ر س تحلل تلبحملظ تؾح مريةيبح مؽي حلبلةلبحلثوح مللتيبحت مج  ؾ. .ٗ

   لجح ناح مة  ة ح مت  ثيب.تلاحر .٘

 عس  تيبح مه لب.إمىح م ر س تح إلحمؤلمتتح مريتمتجي لوحلت تث تح مسثريتح .ٙ

ندسةت اح م ي تند تح ملل  دبحمليشد  تحفديحلا فيدبح آلفد تحظهد تح معتيدتحلدوح ملشد اوحإتلعح

 تحندسةت له ح دلوحرد  لجح ملا فيدبح ملسا للدبحمآلفدإ سش  حإمس ريليبح مسيحيتتحرشاوحاري حلوح 

فا  ددتح مه تنددبح مت  ثيددبحلدديح ميددوح أللثددوحمهددذلح معيددتعحتلددوحثدداحسيندديوح دد  تح م ي تندد تح

نسةت له ح لوحرد  لجح ملا فيدبح ملسا للدبحمآلفد تحلدوحةدبلوحإ ملل  بحمليش  تحرييثحيلاوح

ح سج ليو:

 منحايتحچي  تح م ي تس.ح-ٔ

 أثي .س مآفبحايتح مچي  تح من لبحمليش  تحت ةوح م ي تسحترذم حيميتحح-ٕ

 -ومن أمثلة بع  النباتات المهندسة وراثٌاً والتً أنتجها مركز البحوث الزراعٌة:

 نسةت احإنس  سيچيبحچيوح مؽبلؾح مر تسي ى.بإ س  ح ر س تحاتنبحلل تلبحمل ي تن تحر 

  مريةيب.إ س  حا   ؾحشعي حلعتمبحت  ثي ًحسسيلوح م ؽت ح 

  مريةي.حإ س  حا   ؾحعلححسسيلوح مج  ؾحتلل تلبحمئلجه ت 

 مل ي تن ت.إ س  ح ر س تحلتمحلعتمبحت  ثي ًحلل تلبح 

سيتيدتح مر دلبحح.Bىحر يد تسحتمسهد عح ماردتحذ  حإل س  حملد ححملتع يدبحلدوح إلإ س  ح ر س  

  مل و.ح- ما  تالحح- ةيوح مرلححح- مذ  حح- مت  ثيبحت ناح مة  ة ح مت  ثيبحلثوح م ل  اح

 -اثٌاً إلى:ستخدام النباتات المعدلة ورإوقد أد  

  إل س جيبح مع ميبحمللي تو. .ٔ

 ة وح مسا ميؾح مم  ليب. .ٕ

 عس  تع.مي ت ح مع ةتح إل .ٖ

 ت مريةيب.سينوح مظ تؾح م ييبح .ٗ

 لي توحآلوح يي ًحة ميحلوح مايل تي ت. .٘
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سرتفادة مرن ت البٌوجاز فً القرٌة المصررٌة لإل:إنشاء وحدادساسا

 ي.المخلفات الزراعٌة فً إنتاج ال اقة والسماد العضو

سيلسحلذلح مسا تمتچي حإ س  ح  عبح ظي بحت ةي بحتلسجتت حتنل تحل تعح ريعيحؼ ىحر ملد ت ح

 مع تيبححت مع    ح منل تيبح مار ىحت م دؽ ىحت مه لت د تح م ر سيدبحتةد ميحلدوح مليا ترد تح

 مل  يبحترذت ح ميش ةشحت م يل ستت يحتاذم حسأليوح مل ىحلوح مي  ةسحت فعح ملنستعح م ييح

  مريةبحلوح مسلتث.حتيل يب

 المخلفات التً تستخدم ننتاج البٌوجاز:

جليعح ملةل  تح مع تيبح ملس يبحر مل ىحت ملم  احت مل   عحس لححإل س  ح مريتج محلثو:ح تثح

لدد تشحح-رجدد سح مل ددعحح-ندديل وح ملددتمحح-عددشح أل محح- مي ددعحح-نددل تح مددتت جوحح- مل شدديبح

 لةل  تحل   عح ألؼذيب.ح- ملل لبحح-حلةل  تح م  ؾح م ييح-ت تح م يوحح- مة  ح

يساحسي ي حلذلح ملةل  تح مع تيبحالحلت ةي حت ةوحلر ىحلعمتوحسيتحن حح مس ربححفسلتاحا ت اح

لسة  ددبحلددوح مراسي يدد ح مبللت ةيددبحرسيليلهدد حتإ سدد  حؼدد مح مليثدد وحلددعحرعددوح مؽدد م تح ألةدد ىح

  منل تح مع تع.تي لسحللىحلذ ح ملةلت حؼ مح مريتج ميحر إل  فبحإمىحإ س  ح

 وحـدة البٌوجـاز:

 -تتكون وحدة البٌوجاز من أربعة أجزاء رئٌسٌة هً:

نددسلر وح منددل تح مع ددتعيحتالهدد حإيددتوحح-يددتوحسؽذيددبحر ملةل دد تحح- محلجلددعحملؽددح-لةلدد ح

ةد   ياحردتميحإيثيلديوحتلت ندي حيتيدتحاتحربلندسي يح د  يحح-ل  عبحلوح تعحتانل تحت لوح

 ا.حٖح-ح٘.ٕ مل مميبح ملبلةلبحمؤلنلت ح م ي يبحلن يبحيت ميححتيس  تححيجاحتيت ح مريتج م

 -:ختٌار مكان وحدة البٌوجازإشرو  

 ع يربحلوحيظي  ح مل شيبحتتت  ح ملي لحمنهتمبحسؽذيسه . .ٔ

 ع يربحلوح ميلوحمنهتمبح لوح منل ت. .ٕ

 اوحياتوح ملا وحلع وحملشلسح توح م ه  حتؼي حلع وحمل ي ح. .ٖ

 .رعيت حلوحل ت حلي لح مش ع .ٗ

 ا.ح1٘نسهبل ح مؽ محلوحإاالحسميتح ملن فبحريوح متيت حتلا وح .٘
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 تغذٌة وحدة البٌوجاز:

سساح مسؽذيبحر ملةل  تح مع تيبح سل عح ملةل  تح م ر سيبحإمىحاجدم ءح دؽي  حاتحس يدو(حيتليد ًحاتح

 ندربح ملدت تح م دلربحلدوححتتالحسميللىحفس  تحلسر لت حتالرتحاوحساتوح ملةل  تحلةلت بحر مل ءح

ح.يتل ًحعروحسؽذيبح متيت حره حٕٓ ح%حفيحلةلت ح مسؽذيبحتيلاوحسةلي ح ملةل  تح م ر سيبحملتحٓٔ

 -فـوائد البٌوجـاز:

يس  سحتينسةتاحلر ش  حإسحمنحل تاح.حؼ مح مريتج محؼي حن احت ظيؾحتميح ظي ب.إ س  ح  عبح .ٔ

 تستميتح ماه ر ء.ح م عفيح م هيحت إل    حت مستفةبحتسشؽيوحل اي  تح

لح م عحاتح حنل تح مريتج مح.ح.حي سجحنل تح مريتج محفيح ت  حلعلسحل ةيحينسةتاحلعحلي إ س  .ٕ

%حت ملد ت ح مع دتيبحٖٓنسةت لنح ثد  ً.حتسرلدػح ندربح م  تردبحر مندل تحيج ؾحتيعرأحفيحااي سحإل

%حتل   ددد ح دددؽ ىحراليددد تحٙ.ٓ%حت مرتس نددديتاح٘.ٔنددد ت حت%حت م 0.ٔح ألمتت%حتٓٙ

تحآلوح يي ًحت   تحمليش  تح مل مميبحلثوح مذر عحت م  لتسحت م ة  وحلبلةلب.حال حاوحلذ ح منل 

 مه .مةلت حلوح م  ةيبح مج ذربح

يل يددبح مريةددبحلددوح مسلددتثح.ح.ح م دد جاحلددوح ملع مجددبح مسلليتيددبحملةل دد تح ملددم  احت مل دد  عح .ٖ

 ت مل ىحت ملتوح سيجبح مي س.

ندسؽبلمنحفديحالدت ؾحإ س جيدبحإ ع احتآ ح م ي يب.ح.حفيحإلت تح مسلليوح متعتح مذعحسنسةتلنح مل  .ٗ

 اة ى.

نددسةت اح مادد  توحتلددتاحسددت توح تثح مل شدديبحإللددىح م دديبح مع لددبح.ح.ح سيجددبحلددتاح مي دد ظح .٘

 ر أليتع.

 إنتاج األعالف غٌر التقلٌدٌة.سابعا:

سيدوحليدوحجدمءحلدوحس سجح أللبلؾحؼي ح مسلليتيبحلوح ملةل د تح مم  ليدبحرسيتيلهد حإمديحالدبلؾح

 . أللبلؾح مل  عب

 -السٌــالچ: -5

لتح مل سجح م  سجحلوحي ظحلي  يوح أللبلؾح مة   ءحذ تح مليستىح م  ترىح معد ميحرد مسةل ح

حسيتح مظ تؾح مبللت ةيبحملي  ظحللىحعيلسه ح مؽذ ةيبحتتوح مسع وحمل ن تح مهت ةي.
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ثدوحتساحإ س  ح منيبل حلوحلي  يوح معلؾح مة   ءح مرلتميبحلثوح مر نياحاتحلي  يوح ميرتعحل

 مذ  حت منت جاحاتحلةل  تح م   ل تح مؽذ ةيبحلثوحرج سحع عح منا حتمدعح مر جد حتلةل د تح

ح   لبح منيبل .حفيس  يعح مة  حت م  اهبحتيعسر ح مذ  ح ألاث حشيتل ًح

 كٌفٌة تصنٌع السٌالج

لتىح ج ححللليبح منيلجبحملي توحللىحنديبل حجيدتحذتححفيينس يعح م بلحح مسيااحرت جبحل ميبح

 -بحؼذ ةيبحل ميبحربسر احانلتعحإت   ح  جححللىح م يتح مس مي:عيل

  ألمي ؾ.سيتيتح ملتلتح مل  نعحملي  تحل تحاللىحلنستىحلوح منا ي تحتاعوحليستىحلوح 

 نا(حممي ت حا  ء ح مارس.ح٘ح-حٖ مسل يعح  

  ر ح مليستىح م  ترى. 

لشددلعحربلنددسي حح ددتلعبح مسةددميوحساددتوحفددتسح منددت ةوح م  سجددبحلددوحللليددبح ماددرسحتسددتفي  

 ملسؽ يب.

رت ةوح ملريت تححنسةت اإربلنسي حلعحإيا احللىح ألج  عحتحنسةت احاؼ يبب مسؽ يبح مليالبحر 

 . آلل ب

 -:حٌوانًفوائد السٌالج كعلف 

يؤتىحي ظحلي  يوح معلؾح ألة  حفيح ت  حنيبل حإمىحسلليوح م  عتح م د سجحلدوح مسةدميوح .5

  مج ؾ.

  يحفيحاعحف وح ت وح من بحترأعوحسا ميؾ.يلاوحستفي ح منيبل حاعلؾحييت  .5

 يسليمحر اهبح يربحت عاحلنسن غحتسلروحللينح مييت   تحلل حيميتح إل س  . .3

 يلاوح ؽ ح منيبل حرالي تحاري  حفيحييمحليتتتحلوح أل و. .4

 يست ةنحللىحعت حاري حلوح م  عبحت مر تسيوحتمذ حعيلسنح مؽذ ةيبحاللىحلوح مت يس.إ .5

  ار تح مؽذ ةيبح سيجبحم عوح مليا تر تحت إل ميل تح م ر سيب. س  احلع لوحل اح ملإ .6

 تنمٌة حبوب الشعٌر على القش: -5

تيساحذم حفيحتيدت حإ سد  حرندي بح مسجهيدمحسسديححإلا  يدبح مم  لدبحللدىح ملدشح اعحم  لدبحردتتوح

 س رب(حإل س  ح معلؾح ألة  حلوحيرتعح مشعي حت ملشحةبلوحلش  حاي ا.
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 -ف بدون تربة:ممٌزات وحدة إنتاج العل

 ا.حٙحxحٗعس  تيبحفيحلن يبح أل وحييثحسشؽوح متيت حإ .ٔ

  مسلليتيب.%حلوح نسهبل ح ملي لحفيح مم  لبحٕنسهبل ح ملي لحييثحسنسهل حإعس  تيبحفيحإ .ٕ

  ييبحة ميبحلوح ألل  وحت مسلتث. .ٖ

 اجاح/حانرتا.حٖٓ٘عس  تيبحفيحستفي ح معل مبحتس سجحإ .ٗ

 النات :ممٌزات العلف 

 %.ححححححٕٔر تسيوحإمىحااث حلوحس وح نربح م .ٔ

 ت جبح مه احل ميب. .ٕ

 ييستىحللىح نربحل ميبحلوح م يس لي  ت. .ٖ

 ر م  عب.ؼ ىح .ٗ

 الحقن بغاز األمونٌا أو الرش بمحلول الٌورٌا: -3

نددس  ت حلددوحلةل دد تح ملي  دديوحلثددوحسددروح مللددححت مشددعي حت م ددتوحتعددشح أل محيلاددوحسعظددياح إل

تح مسديحسندسةتاحفديحسؽذيدبح مييدت وحلدوح  يدسحميد ت حتي عح مذ  ح مش ليبحتل تشح مة  ت 

ندسةت احسا تمتچيد حرندي بحلثدوحبليست ل ح مر تسي ىحلل حيميدتحلدوحلع لدوحل داحلدذلح ملةل د تحر

  ميلوحرؽ مح أللت ي حاتح م شحرليلتوح ميت ي .

 التلقٌح بالف رٌات: -4

ح مر تسي ىحا مس مي:يساحذم حرسلليحح ملةل  تح م ر سيبحررعوح م   ي تح مؽ يبحرليست ل ح

حن لسيو.ملت ححءناحس لعحفيح مل حٖح-حٕسل عح ملةل  تحإمىحا ت وحسس  تححل ريوحح-ٔ

 احملت حن لسيو.ْْحح0ٓحةل  تحي فعحت جبحي    ح مل ءحإمىيساحرنس  ح ملح-ٕ

ح-حٙ٘س ش ح ملةل  تحللىحل  ش حملسةلصحلوح ملي لح مم ةت حت مت توحإمىحليسدتىح  دترىحح-ٖ

1ٓ.% 

اجدداحفددىح رلدد تحلسر تمددبحلددعح مللدد حح م  دد عحثدداحسؽلددؾححٕٓ ملةل دد تحفدديحاايدد سحنددعبحسعرددأحح-ٗ

 ان ريع.حٖاحملت ححْٖٓح-ح0ٕتسي وحفيحيج  حت جبحي   سه ح
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شد حرد ملةلؾحثداحيلدتاح سه ءحفس  ح مسي يوحس سحح ألاي سحييثحيادتوح م لدتح م  د عحل سإرعتحح-٘

 .اعلؾحملييت و

%حتلع لدوحل داحل س دعحي دوحإمدىح٘ٔح-حٕٔيوحر ندربحيست ةدنحللدىحرد تسبتيسليمحلذ ح معلدؾحر

  مع ا.%حتيعسر حل ت حللؾح ةيصحتنهوحتيلاوحإ س جنح توح٘٘

 ستخدامها فً الزراعة.العادمة نمعالجة المٌاه  :ثامنا

سلثوح ملي لح مع تلبحل ت  ًحل ل ًحمسلتثح مريةبحر مليا تر تح مل  يبحت م  يليد تحلندرربحال   د ًح

مييت وحف بلًحللىحا ه حل ت  ًحمل ت ةحح ما يهبحتلا  د ًحل  دبلًحمسد  ااحتست مدتحشتيت حمئل ن وحت 

حي مذر عحت مرعتو.حال حاوحإمل ءحلذلح ملي لحرتتوحلع مجبحفديح ملجد  ىح مل ةيدبحيدؤتىحإمدىحسلتثهد 

ال حيؤتىحاي  ًحإمىح لصح ألانجيوح مذ ةعحفديح ملد ءحللد حيدؤث حللدىح مثد ت ح مندلايبحت ألييد ءح

الدد حسيسددتىح مليدد لح مع تلددبحللددىح أللت يدد حت م سدد  تحت ملددت تح مع ددتيبح مذ ةرددبححيألةدد ى مل ةيددبح 

 رس ايم تحل ميبحتاذم ح ملت تح مايل تيبحت ملريت تحت مع    ح مثليلب.

 مصادر المٌاه العادمة:

  م يي.انحح مل  ييوحاتحلي لح م  ؾح .ٔ

 ححححح مل شيب.لي لحؼنوحإن ربلتحس ريبح .ٕ

 لي لح ملج م . .ٖ

  ألمر و.  ؾحل   عح ألؼذيبحتل سج تحلي لح .ٗ

ح-فوائد معالجة المٌاه العادمة:

  مسةلصحلوح مليا تر تح مل  يبحت م  يلي ت. .ٔ

 ة وحليستىح ملي لح مع تلبحلوح ملت تح مع تيبحت مع    ح ملعت يب. .ٕ

 نسةت له حفيح م عحتتوحلة   .إس ليبح ملي لحت .ٖ

 يل يبح مريةبحلوح مسلتث. .ٗ
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 -مة ٌتم بؤحد ا رق اآلتٌة:معالجة المٌاه العاد

 -المعالجة ال بٌعٌة والكٌماوٌة: -5

 -نظام المعالجة وتتم علً ثالث مراحل هً:

 م أ ( المعالجة األولٌة 

%حلوح ملت تح م لربحت مع ملبحفديح مليد لحتذمد حر مس نديعحفديحح0ٓتفيه حيساح مسةلصحلوحيت ميح

ميرير تحتس نيره حلثوحالدبلحح مشدربحايت وحاري  حاتحر  حتعتحس  ؾحلت تحسن لتحللىحسجلعح 

 تالبلحح ميتيتحتلذلح معلليبحسللوحلوح مليستىح مليا تريحمللي ل.

 م ب ( المعالجة الثانوٌة

تسج ىحملسةلصحلوح ملدت تح مع دتيبح ملتجدتت حر مليد لحتسندسةتاحفيهد ح مراس يد حترد مسيحيدساحلدوح

معلليدبحرسجليدعح مليد لح ملع مجدبح%حلدوح ملدت تح مع دتيبحتسدساحلدذلح ح0٘  يله حيساح مسةلصحلوح

ةم   تحاتحر  حتسسد  حملدت حا فيدبحيدساحةبلمهد حسيلدوح ملدت تح مع دتيبحر عدوح مراسي يد .ححفياتمي ًح

 تليد تحلعي دبحلدوحح عنس  ت حلدوح مليد لح ملع مجدبحث  تيد ًحفديحاثيد حلدوح مل د  عحتفدىحيلاوح إل

ند ت حت مرتس نديتاحت م يسد تجيوح ملي  يوحت أل   يحييثحساتوحلذلح ملي لحؼ يدبحرل ارد تح م 

 تر مسيحسعسر حل    حنل تيبحرالي تحل  نرب.

 م جـ ( المعالجة النهائٌة أو الثالثٌة

تسجددد ىحان نددد حملدددسةلصحلدددوح مراس يددد حت مليا ترددد تح مل  ددديبحت ملدددت تحؼيددد ح مع دددتيبحلثدددوح

لدبحتعدتحمثلي ندربحاريد  حلدوح ملعد توح ت تحت م تند  تحت م سد  تحت أل در غح مالت يت تحت مار يسد

لس د صحرعدوحلدذلح مل ارد تحالد حاوح ملع مجدبحرد مالت حسعدتحلدوحإينسعلوح ما رتوح م ش حفديح

 ااث ح م  سحف لليبحملسةلصحلوح مراس ي حت ما ة  تح متعيلبح ملثرسب.

س ليدبححفديجيدبحمتيعسلدتحللدىح ملع مجدبح مريتح مدذعاتحعتحيندسةتاح ظد اح أليدت وح مل ةيدبح ممم يدبح

 م ظ احرس ليبح ملي لح مع تلبحتسةلي ه حلوح ملت تح مللتثدبحرا د ء حل ميدبحتجعلهد حح ملي ل.حييثحيلتا

ل  رلبحمليتتتح ملنلتححره حتيساتوحلذ ح م ظ احلوحايت وحاتحع دت تح تميدبحالحسندلححرسند عح

 مليد ليحذ تحليددتوحسندد لتحللددىحي اددبح ملدد ءحت ةلهد حللسلةددبحريريردد تحمم يددبحذ تحاع دد  حلةسل ددبح

حتحرعوح م ر س تحذ تح ملت  ح مع ميبحفىحس ليبح ملي ل.تل م لبحرأيتحا
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 -:البردينبات  ستخدامإبالمعالجة  -5

شددس   حلددعحج لعددبحرت سنددلتتح إل جليميددبحرلع مجددبحليدد لحج لعددبحع دد  ح منددتيسحر إلتملددتحع لددتح

تصحت مر تعحييثحمهل ح م  ؾح م ييحر إلنل ليليبحلوح  يسح ملع مجبح مريتمتجيبحر ر سيح مر

لس دد صحا ددت اح مللتثدد تحتسيتيددوحرع دده حلددوح ددت  ح دد   حإمددىحاةدد ىح  فعددبحإللدديحح ملددت  

ةسم وحالت تح مراس ي حرلد حيلا هد حلدوح فدعح ندربح ألاندجيوح مدذ ةعحتسيتيدوح م يسد تجيوحإتاذم ح

ح مسيةسي  حل  لبحارتحل ت حر إلنل ليليبحمس  يذح مسج ربحإمىح يس تجيوحل يتحمل ر تحتعتحساح من احإ

إل   حسي  حلي لح م  ؾح م ييحفيحايت وحلللتء حرد ممم حتلم تلدبحردأ ت احلدوحسعسلتحللىح

نسةت له حفيحم  لبحبحع ت  حللىحسينيوحةت صح ملي لحإل م ر س تحلثوح مرتصحت مر تعحمةلسحرية

  معلؾحترعوح ملي  يوح ألة ىحتا  تح م س ةج:

 جت .رأ ت وحاري  حتحر تعحجذ ي حتة  ي حجيت  لتح ر تح مؽ عحت مح-ٔحح

 اثي  .نسم  اح ر تحللؾح م يوحتال ىح لت حإساحح-ٕحح

 ة  وح نربح ألانجيوح مييتعح مللدسصحت ملدت تح مع ملدبحت أللت يد حتالدت تحراس يد حإتيظحمح-ٖحح

ح ملتمتوحلوحلي لح م  ؾح ملنسعللب.

 ستخدام ورد النٌل:إالمعالجة ب - 3

  حت مس احت مل   ؾحتمادوحل دتل حي دوحإوح ر تحت تح م يوحجه مح ريعيحمس ليبحلي لح أل هححححح

لس د صح ملعد توحإنح ملدت  حللدىحإمىح إلل عبح م ه يبحفبوحلا فيسنحت جربحر م  سح مليا  يايدبحفلد

 مثليلبحلوح مل ءحت ملع توح من لبحلثوح م  بحت ماتر متحت م   صحت ممةرسحت م ياوحت ماد تليتاح

ن لبحال حيلسصح مل ارد تححٕٗةبلوحح%حلوح ما تليتاحت م ياوحيس امحفيحجذت ل01تتجتحاوح

ينددوحلددوحةددت صحليدد لح م يددوحتي لددىحليدد لح م دد ؾحيبح ملتجددتت حفدديحليدد لح مشدد عحفهددتحي مع ددت

ح.%ح0ٓح-ح1٘تية وحلنستىحلي لح مسلتثحر نربح

 تاسعا: التسمٌد الحٌوي

ندسةت احإبحمل رد تح ةي دبح مدثلوحردتيبلًحلدوحسعسر ح ألنلت حاتح ملة ر تح مييتيبحل  ت حؼذ ةيد

ألنلت ح ملعت يبحت مسيحمه ح ألث حفيحسلتثح مريةبحنت ءحا  دتح مس ردبحاتح مليد لحل دتح إلند  ؾحفديح 

تس سجحلذلح ملة ر تحلوح ما ة  تح مييبح متعيلدبحتسندسعلوحاللد ححييدثحس د ؾحإمدىححنسةت له .إ

 مس رددبح مم  ليددبحإلدد ح ثدد  ًحاتحرةل هدد حلددعح مس رددبحاتحرةل هدد حلددعحرددذت ح م ردد تحل ددتح مم  لددب.ح

 -ت ملة ر تح مييتيبحل ه ح تل و:
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 ألتو.ح.حلة ر تحسلتاحرسثريتح م يس تجيوح مجدتىحندت ءحسا فليد ًحاتحؼيد حسا فليد ًحتسدتف ح 

ح- مريدددتجيوحح- م يمترددد اس يوحح-%(حلدددوح ألندددلت ح م س تجي يدددب.حتلدددوحالثلسه   مندددي ي ميوحٕ٘ 

  آلمتال(.

تسيتمهد حلدوح م دت  حؼيد حح مث  ي.ح.حلة ر تحسلتاحربذ ربحتلعت بح م تند  تح مع دتيب 

%(حٓ٘لس  صحرت ن بح م ر تحلثدوح م تند ت يوحتسدتف ح بحمئل م  ميبحإمىح ت  حلين  حع رل

 لوح ألنلت ح م تن  سيب.

سرتخدامها كبرردٌل لألسرمدة الكٌماوٌررة إسرتخدام المخصرربات الحٌوٌرة فوائرد عدٌرردة عنرد إوتحقرق 

 -منها:

  شي ح معللي تح مييتيبحره .إل ت حست موح مليا تر تحفىح مس ربحتسح-ٔححححح

 نسةت اح ألنلت ح ملعت يبحت ميتحلوحسلتثح مريةب.إس شيتحح-ٕححححح

 مي ت ح إل س جيبح ملي تميبحت مجتت ح مع ميبح مة ميبحلوح مايل تي ت.ح-ٖححححح

 حنددسةت اح ألنددلتإلددوحل   دد حسلليددوح م دد  ح م دد سجحلددوحتيعسردد ح مسنددليتح مييددتعحل  دد حلدد اح

يسي ج تح مندل تيبحتيدتف ح ملدت ح ماريد ح مدذعحي  دسحفديحإ س جهد حءحاري حلوح إل مايل تيبحتينتحجم

تين لتحللىحسلليوح م  عبح ملنسةتلبحفيحإ س جه .حالد حاوحاثيد حلدوح ملم تلد تح مرلتميدبحسد سر ح

نسةت اح ملة ر تح مييتيبحتلذ حيميتحلوحاليدبح مر تسي د تح مسديحييس جهد ح إل ند وحتردذم حيدساحبر

ح  تح مؽذ ءحرأعوح مسا ميؾحتتتوحسلتثحملريةب. مست موحفيحلات

من أمثلة المخصبات الحٌوٌة المستخدمة حالٌراً فرً الزراعرة النظٌفرة بمصرر والترً 

ح  -هً:تنتجها وحدة المخصبات الحٌوٌة ممركز البحوث الزراعٌة( 

رلتجيوح.ح.ح.حلة دعحييدت حييسدتىحللدىح م ي مدعح مة د  ءح ملم عدبح ملد ت  حللدىحسثريدتحح-ٔ

ندس  ت حل هد حتيدتف حتحآمتسيبحيلاوحمل ر تح إلاجن له حرسيتيلنحإمىحل ار حفيس تجيوح مجتىح م ي

 اجاحامتت/حمل ت و.ح٘ٔل حللت  لح

ل اعحيساتوحلوحلجلتلبحاري  حلوح ما ة د تح مييدبح متعيلدبححييتعليا تريو.ح.ح.حلة عحح-ٕح

ت م تند  سيبحت مع   د ححسيب ألمت مسيحسميتحلوحة تربح مس ربحتيللوحلوحلعتالتحإ  فبح ألنلت ح

%حتييتحلوحلشابلتح مسلدتثح مريةديحتي د ؾحإمدىح مسلد تعح مند رسحٕ٘ م ؽ ىحرل حالحيلوحلوح

 لع للسه حر ملريت تحت مل ه  تح م   يب.
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فن ت ييو.ح.ح.حلة عحفن ت عحييتعحييستىحللىحراس ي ح ش بحجت ًحفيحسيتيوح م تن  تحح-ٖحح

سيجددبحت جددتحفدديح أل   دديح مل دد يبحرس ايددم تحل ميددبح  مثبلثدديح ما مندديتاحؼيدد ح مليندد حت ملس

 نسةت اح مل امحمؤلنلت ح م تن  سيبحتسيتمنحإمىحفتن  تحاي تىحلين حمل ر ت.مئل

 أل محح- مشدعي حح-ني ي ميوح.ح.ح.حينسةتاحفيح مسنليتح مييتعحمللي  يوح م جيليبحلثوح  مللححح-ٗ

(حت مندا يبحلثدوح ر جد ح مندا حتع دعحلثوح  منلنداحتلرد تح مشدلسحذيسيب مذ  (ح ملي  يوح مح-

%حلددوح مللدد   تح منددل تيبحٕ٘ح-حٓٔنددسةت اح ألنددلت ح ملعت يددبحرللددت  حإ منددا (حتلددتحيللددوحلددوح

 مل ت و.

 سدد تريوح.ح.ح.حلة ددعحييددتعحآمتسددىحمجليددعح ملي  دديوح ميلليددبحت م  اهددبحت مة دد حفهددتحح-٘

ح ملنسةتلب.ح ألمتسيبت ح%حلوحاليبح ألنلٖ٘ مجتىحتيتف ححمؤلمتتييستىحللىحراس ي حلثرسبح

 م دتوحح- معلتيوح.ح.ح.حلة عحييتعحآمتسىحمللي  يوح مرلتميبح م ي يبحلثدوح فدتوح م دتي حح-ٙ

ح-رندلبحح-يلردبحح-لدتسحح-ر ندياحح- ملتري (حت ملي  يوح مرلتميبح مشدستيبح فدتوحرلدتعحح- منتت  يح

 س لس(حتيساحةل نحلعح مسل تعحعروح مم  لبحلر ش  .

.حل ش ح لتح ريعيحمللي  يوح ميلليبحت مة  حت م  اهبحتسيستىحللدىحلدت تحيوح.ح.حرانات ح-1

ح ملت ىحره .ح ألمتسيب%حلوح ملل   تح منل تيبحٕ٘%حيتف حٕٙل تيبحلؽذيبحمل ر تحر نربح

 يمتر اسي يوح.ح.ح.حلة عحييتعحفع وحينسةتاحفديح ملي  ديوح ميلليدبحت مة د حت م  اهدبحح-0

 مجتىحسا فليد حتالحسا فليد حت مليللدبحللدىححمؤلمتتس ي ح ملثرسبحتييستىحللىحالت تحاري  حلوح مرا

Peat Mossحمل رد تحٕ٘متسىح مايل تعح ملل   حمل دت وحر ندربحلدوح.حتيتف حاليبح منل تح أل%

ح. مرلتمي%حمل ر تح0٘يح مرلتميؼي ح

 - م ل ميسح.ح.ح.حلة عحتلريتحييتعحملل  ءحللىح م يل ستت .حتلوحلليم سن:ح-0

  ع تحترتي  تح م يل ستت . مل  ءحللىحي 

 مي ت حة تربح مس رب. 

  ةصحسا ميؾح ملل تلب. 

 لتاح مسأثي حللىح ما ة  تح مييبح متعيلبح م  فعبحملس رب. 

 . مي  ظحللىح ظ فبح مريةب 
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 ألمتالح.ح.ح.حتلددىحلددوح م ر سدد تح ألتميددبح مسدديحسسعدد يشحلعهدد ح م ي مددعح مة دد  ءح ملم عددبحح-ٓٔ

للددىحندد حح مليدد لحفدديحيلددتوح أل محتستف لدد حتم   ح مم  لددبح مجددتىحتس لددتححمددؤلمتت ملثرسددبح

حرالي تحاري  حفيحلي فظ تحم  لبح أل محرل  .
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ة دترسه حتاتىحإمدىح معتيدتححي   أل  رعتحاوحا ريتح ألنلت ح مايلي ةيبحلرة حتلي  ث حثليبلحافلت

تإ س دد احللتيددبح مس رددبحتسلتثهدد حح مس رددب ليددبحاعلهدد ح مددسللححتسلددتثلددوح ماددت  ثحت ملشدد اوح مم  

 لد تتحإمدىح مند حح ظ يد تح مسندليتح مع دتعح مل دت  حت مسندليتحي ملي لح مجتفيبتاذم حسلتثح

ح. مييتع

يعسر ح مسنليتح مييتعحيج ح ألن سح مذعحيجعحت عنحم فعح مليلبح إل س جيبحمؤل   يح مم  ليبح

نسةت اح ألنلت ح ملعت يبح  ألنلت ح مايل تيب(حإةيح م  سجحلوح إلن  ؾحفيحت إلعبلوحلوح مسلتثح مري

تمذ حفبوح ما ة  تح مييبح متعيلبحليحايتح معت لوح مه لبح مسيحسؤتعحإمىح مسنليتح مييتعح مذعحي ديح

حرلت حاري حلوحإيسي ج تح م ر س ت.

لح مليا تردد تحشددتيت حلةسلددؾحرلدد اح معدد ماحتعددتحمعرددتحلددذ تجددتتح ما ة دد تح ملجه يددبح متعيلددبحفددي

 مسدت موح مريةديحفديح أل وحلدوحةدبلوحر  ةهد ح م يميد ةيح ملسل ند ح  مسايؾحتت  حلهلد حفديحللليدب

ح.  ريعي  تعت سه حللىح مست مت

 األحٌاء الدقٌقة فً التربة

إمددىح ماشددؾحلددوح مسيددتالتححSoil microbiologyح مس رددبيهددتؾحللدداح ألييدد ءح متعيلددبحفدديح

ر ش   تحلذلح أليي ءحت س ةجه ح ملسر تمبحلوحجهدبحتإمدىحت  ندبحسأثي  سهد حفديح م ر سد تححح مل سر ب

حت متن ح مذعحسعيشحفينحلوحجهبحاة ى.

  تححرديوحةبليد حسسدحسديللىحالت تحاري  حلوح ما ة  تح مييبح ملسر ي بحفديحيجلهد ح مح مس ربسيستعح

لجه ينحل  ت حيلوحع  ل حلوحليا توحت يتيحتييت   تح ؽي  يحال حسةسلدؾحلدذلح ألييد ءحفديح

ح يب.اشا مه حتا ت له حتسرعيسه ح مس  ي

حأهمٌة أحٌاء التربة

رسي دياحح مس ردبرس ايد ح ملدت تح مع دتيبح م ريعيدبحجليعهد يحتسينديوحة دتربحح مس ردبسلتاحايي ءح

ا نجبح م ر س تحت مييت  د تحفيهد يحتتلدجح م دت سجحت ملعد توح مليد   حلدعح مس ردبيحالد حاوحمدرعوح

وحايي ءح رشليه ح م لدت  حح مس ربا ت له حعت  حللىحيّوحرعوح مل سج تح مل  عبحلوح إل ن و.حسيتِّ

 humusينلىح متر وح مس رب م ر سيبحت م ت  ح مييت  يبح ملت تح ملسيللبحإمىحلعلتحل تعحلهاحفيح

٪حلوح ألمتتحإ  فبحإمىحل ار تحفي تميبحفتن  سيبحل تيبحٙ٪حا رتوحت يتٓٙيس اعحلوح يت

لدعح مس ردبيحللد حيند لتحللدىحح مدتر واسهد حري ح مس ردبتنا ي تحلعلت حتؼي ل .حسلدم حييت  د تح

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=3258&vid=15
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=3258&vid=15
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=3258&vid=15
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=3258&vid=15
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=3258&vid=15
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=3258&vid=15
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=3258&vid=15
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=160333&vid=15
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 ملسادتوحفديحح مدتر ورس سيتحيرير سهد حتسهتيسهد حتي ادبح ملد ءحفيهد حتسجعدوحح مس ربسينيوحةت صح

حلس  توح أليي ءح متعيلب.

يحتيساحلذ ح مسيلوحر دت  حر يةدبحليد   حل دنح ملؽدذي تحح متر وحتسيليوحسلتاح أليي ءح متعيلبحرهتا

ح م ر سيبحرعتحلتتحلذلح أليي ء.

 -:وجود وإنتشار النشاطأهم الهوامل التً تإدي إلً 

 الغذاء: -1

الحية الدقيقةة لمييةا الانا ةل الئيائيةة التةا تحتةاج الياةا الكائنةات الحيةة اللاقيةة تحتاج الكائنات 

كالكلبون والايدلومين واألكسمين والنيتلومين والفوسفول وال وديوم والكالسيوم والبوتاسيوم 

والياغنسةةيوم والينمنيةةل والكبليةةت والكلةةول والحديةةد واللنةةل والنحةةام والكوبلةةت واليوليبةةدنم  

ات بةين األحيةةال الدقيقةة يكةون فةةا نوريةة اليلكبةات التةةا تحتةاج الياةا ولكةةن لةيم فةةا واإلختالفة

 الانا ل التا يتكون يناا الئيال 

 تحتاج الييكلوبات للئيال لئلضين يايين وهيا:

 الح ول رلا الطاقة الاللية للايليات الحيوية اليختلفة   1

 الح ول رلا الانا ل الاللية لبنال الخلية   2

للكائنةةات الحيةة الدقيقةةة التةةا لةةيم لاةا القةةدلل رلةةا التيعيةل الضةةوئا يسةةتايل فةةا  وياظةم الئةةيال

ريلية الطاقة بينيا الكائنات الدقيقة التا لاا قدلل رلا التيعيل الضةوئا يسةتايل فةا النيةو وبنةال 

 البلوتوباللم 

 لغم اإلختالف بين الييكلوبات فا نورية الئيال ولكناا تتفق فا رةدد يةن الانا ةل التةا

 ,Siأيا رنا ل يعل  Mg, K, Ca, Fe, S, P, N, H, O, Cتحتاماا للنيو والتكاعل يعل 

I, Mo, B, Cu, Mn, Zn  اللية لباض الييكلوبات فقةط وييكةن للييكلوبةات النيةو فةا

ومود كييات ضئيلة مدآ ين الئيال الاللم لاةا وتحتةاج الييكلوبةات الةا الفيتايينةات التةا 

يم أو اإلنلييات، رلا أن باض الييكلوبات لاةا القةدلل رلةا تؤدى وظيفة يساردات اإلنل

تكوين يا تحتاج اليه ين فيتايينات بينيا الباض األخل غيل قادل رلا تيعيةل الفيتايينةات، 

 وفا هيه الحالة يمب توفلها فا غيال هيه الييكلوبات 

 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=3258&vid=15
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=160333&vid=15
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=160333&vid=15
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 -إلى :وٌمكن تقسٌم المٌكروبات تبعآ لطبٌعة تغذٌتها ) مصادر الكربون والطاقة( 

 -: Autotrophicمٌكروبات ذاتٌة التغذٌة  - أ

) يعةةل النبةةاتل والطاقةةة ايةةا يةةن ضةةول السةةيم أو يةةن أكسةةدل  CO2تح ةةل رلةةا الكلبةةون يةةن 

 -اليلكبات اليادنية القابلة لألكسدل وتقسم الا:

 :Photosynthetic autotrophic or Photolithotrophicياتية التئيية الضوئية  -1

السيم رن طليق ريلية التيعيل الضوئا وهيه يعةل الطحالةب وباةض ي دل الطاقة هو ضول 

 أنواع البكتليا يعل بكتليا الكبليت الخضلال حيث تحتوى رلا الكلولوفيل أو يادل يساباة له 

 :  Chemoautotrophics or Chemolithotrophicياتية التئيية الكيييائية  -2

 لتألت وبكتليا أكسدل الكبليت وبكتليا الحديد ي دل الطاقة أكسدل اليواد اليادنية يعل بكتليا ا

 -: Heterotrophicمٌكروبات غٌر ذاتٌة التغذٌة   - ب

وتح ةل رلةا احتياماتاةا يةن الكلبةون والطاقةة    Organotrophicأو تسيا رضوية التئيية 

ين ي ادل رضوية وليم لاا القدلل رلا اإلرتياد رلةا عةانا أكسةيد الكلبةون المةوى كي ةدل 

المةوى قةد يكةون رايةل ينسةط لنيةو باةض أنةواع  CO2اللم لبنةال خالياهةا رلةا أن للكلبون الة

الييكلوبات الايتيلوتلوفية  وها تيعل أغلب الييكلوبات التةا تاةيف فةا التلبةة  وتقةوم باديةد 

ين التفارالت الااية لتحلل اليادل الاضوية الياقةدل وتحولاةا ل ةول بسةيطة مةاهلل للنبةات يعةل 

النسدلل ويادنة الفوسفول الاضوى ولاا دول هام فا تكوين الدبال  كيا تنةت  تحلل البلوتينات و

أحياض رضوية أعنال تحلل اليواد الاضوية هيه األحياض تايل رلا ايابة كعيةل يةن الانا ةل 

 الئيائية اليادنية الئيل يائبة فا األلض ييا يسال استفادل النبات يناا 

وتايف رلا اليواد الاضوية الئيل حية أو   Saprophyticوهيه الييكلوبات ايا أن تكون ليية

وتح ل رلا الئيال الاللم لاا ين نسي  رائل حةا أكبةل حميةت وتسةبب لةه   Parasiticيتطفلة 

حيةةث يسةةتطيا النيةةو يسةةتقف أو يةةتطفف أو  Facultativeضةةلل وقةةد يكةةون التطفةةل اختيةةالى 

 البكتليا  چيعل بكتليوفاحيث ال ينيو الكائن اال رلا رائل حا  Obligateامبالى 

كيية ونوع الئيال يحدد لحد كبيل نوع وردد الييكلوبةات بالتلبةة وأغلباةا كيةا يكلنةا يسةبقت يةن 

اليحتامةةة لليةةادل الاضةةوية، وقةةد ينةةت  يةةن اسةةتايال نةةوع ياةةين يةةن  Heterotrophicالنةةوع 

لى، فيةةعف الييكلوبةةات لئةةيال يةةا تكةةون يةةواد غيائيةةة مديةةدل  ةةالحة إلسةةتايال ييكلوبةةات أخةة
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البكتليةةا والفطليةةات اليحللةةة للسةةيليولول تحولةةه لسةةكليات بسةةيطة أو أحيةةاض رضةةوية تسةةتخدم 

بواسةةطة الييكلوبةةات غيةةل اليحللةةة للسةةيليلول  وقةةد تفةةلل الييكلوبةةات يةةواد ضةةالل لييكلوبةةات 

 أخلى 

ونةوات  والئيال الداخل فا تكوين بلوتوباللم الييكلوبات رنةد يوتاةا تقةوم ييكلوبةات بتحليلاةا 

 اإلنحالل يستايل بواسطة النبات أو الييكلوبات أو يفقد بالئسيل 

تحتاج الكائنات الحية الدقيقة باإلضافة للانا ل الئيائية اللئيسية الاللية لبنال أمسةاياا  ويةدها 

بالطاقة الاللية لايلياتاا الحيوية الا كييات ضئيلة ين الفيتايينات التا تدخل فا تلكيب باض 

ات )خا ة فيتايين بل، وباض الكائنات تستطيا أن تكون الفيتايينات الاللية لاا فيةعف اإلنليي

باض أنواع الخيائل تستطيا أن تخلق فيتةايين ب بينيةا الةباض األخةل لةيم لةه هةيه القةدلل ييةا 

 يحتم اضافة الفيتايينات الاللية للبيئة حتا تنيو تلل الكائنات نيوآ طبيايت 

 -الرطوبة:-2

الكائنةات الحيةة الدقيقةة اليةال يةو الييكلوبةات بةاأللض الللاريةة، تحتةاج اللطوبةة لن يمب توفل

لحيةةل الئةةيال لةةداخل الخاليةةا فةةا  ةةولل يحاليةةل وكةةيلل اليةةواد التالفةةة لخةةالج الخاليةةا  واليةةال 

% ين ولن الخلية كيا أن التفارالت الحيويةة التةا تحةدث داخةل 07 – 07 ييعلضلولى ألنه 

ا فةا وسةط يةائا  وريويةت الفطليةات واألكتينوييسةتات تتحيةل نسةبة أقةل يةن الخاليا تكون كلاة

اللطوبة رن البكتليا ويمب أن يكون اليال حل وغيةل يةلتبط بحبيبةات التلبةة حتةا تسةتفاد ينةه 

 الييكلوبات  وتؤعل اللطوبة األلضية رلا كل ين حلالل األلض وتاويتاا 

قةةدها بةةبطل بينيةةا التلبةةة المافةةة تتئيةةل فنمةةد أن األلض اللطبةةة تيةةتا الحةةلالل بةةبطل وتف

حلالتاا بسلرة تبات لدلمة حلالل المةو  كيةا أن األلض اليسةباة باليةال تكةون تاويتاةا 

لديئة وت بح الظلوف باا غيل هوائيةة باكةم األلاضةا التةا تحتةوى رلةا لطوبةة أقةل 

 فتسيح بومود هوال فا يساياا 

 

 -:Osmotic pressureالضغط اإلسموزى  -3
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ئط اإلسيولى أحد الاوايل الااية التا تؤعل رلا دخول اليال واليواد الئيائية لداخل الض 

خاليا الكائنات الحية الدقيقة  فومود اليواد الئيائية التا تستفيد يناا هيه الكائنات )البكتليا 

والفطليات والطحالبل بتلكيل ينخفض أو رالا يؤعل رلةا دخةول الئةيال وبالتةالا يتةأعل 

الكائنات ويتوقف  فيعف ايا كةان سةكل الملوكةول يائبةت بتلكيةل يناسةب فةا اليةال نيو هيه 

اليى يومد فيه خاليا الكائنات الحية الدقيقة ياتبل غيال ميد أيا ايا كان بتلكيل يلتفا فإنه 

يينا نيةو هةيه الكائنةات ويلةل يانةا أن الضةئط اإلسةيولى لليحلةول الخةالما أكبةل ينةه 

ل الخاليا ويلل يايل رلا تلسب اليةال يةن الخاليةا الةا اليحلةول لليحلول اليى يومد داخ

الخالما بينيةا ينةدفا لةداخل الخليةة مليئةات الملوكةول حتةا يتةوالن الضةئط اإلسةيولى 

داخةةل وخةةالج الخاليةةا وهةةيا يةةؤدى الةةا انكيةةاف بلوتةةوباللم الخليةةة وهةةو يةةا يطلةةق رليةةه 

الخليةة أقةل يةن داخلاةا )كوضةا  البللية  وايا يا كةان الضةئط اإلسةيويى لليحلةول خةالج

الخاليا فا اليال اليقطلل فإن اليال يندفا لداخل الخاليا ييا يؤدى إلنتفاخاا وانفمالها ايا 

لم تتحيل مدلها الضئط الداخلا  ورلا يلل تنيو الكائنات بطليقة طبياية ايا يا تسةاوى 

 الضئط اإلسيولى داخل وخالج الخاليا 

الدقيقة لاا القدلل رلا النيو فةا اليحاليةل اليلحيةة والسةكلية وهنال باض الكائنات الحية 

ورلةةل يلةةل بةةأن الئسةةال   Osmophilicلائةةدل التلكيةةل )بكتليةةا وخيةةائلل ويطلةةق رلياةةا 

السيتوبالليا لايه الكائنات له قدلته رلا التحكم فا النفايية فا اليحاليةل لائةدل التلكيةل 

تتكون داخل الخاليا طاقة كبيلل تينةا دخةول  أو بأن الخاليا تكون يحاطة بئالف دهنا أو

 األيالح أو السكليات لداخل الخاليا  

حيث تنيو فا تلكيلات رالية ين  Halophilicوقد أهتم بدلاسة البكتليا اليحبة لليلوحة 

% يلةح لنيوهةا ورةدم تةوفل التلكيةلات الااليةة يةن األيةالح 23-10اليلوحة وتحتةاج يةن 

هةةا الخلةةوى وتيةةوت وهةةا سةةالبة لمةةلام وتتةةلاوح يةةا بةةين تتحلةةل مةةدلها وينسةةاب يحتوا

ويسةةةةتايلاتاا لوناةةةةا أحيةةةةل أو  Halococcusوالكلويةةةةة  Halobacteriumالا ةةةةوية 

بلتقالا إلحتوال الخاليا رلا يواد كالوتينية وها لحياية الخاليا ين ضول السةيم وهةا 

 تتوامد باأللاضا اليلحية يعل يستنقاات ووادى النطلون 

 

 -لحرارة:درجة ا -4
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تتةأعل حةلالل التلبةةة بحةلالل المةو ويةةدى لطوبتاةا ويحتواهةةا يةن اليةادل الاضةةوية ورلةا قةةوام 

التلبة ورلا ومود نباتات ين رديه  وتؤعل دلمة الحلالل تأعيلآ يباسلآ رلا سلرة التفارالت 

 الحيوية التا تدخل خاليةا الكائنةات الحيةة ريويةت، ويةن يلةل يتضةح أن دلمةة الحةلالل يةن أهةم

 الاوايل التا تؤعل رلا سلرة نيو ونساط هيه الكائنات الدقيقة 

م  45ْ-15أى أن دلمةةة  Mesophilicوياظةةم الييكلوبةةات بالتلبةةة يحبةةة للحةةلالل اليتوسةةطة 

ويليد  Mesophilicأكعل ياللية لنيو الييكلوبات  وفا دلمات الحلالل الينخفضة يقل نساط 

وفا الحلالل الاالية يليد نسةاط  Psychrophilicفضة نساط الييكلوبات اليحبة للحلالل الينخ

حيث أن رنةد الحةلالل الااليةة يقةف نسةاط  Thermophilicالييكلوبات اليحبة للحلالل الاالية 

الييكلوبات وخا ة اليحبة للبلودل والئيل يتملعية ين اليحبة للحلالل اليتوسطة بينيا اليحبة 

لحلالل اليتوسطة ال تيوت ايا التفاةت الحةلالل كعيةلآ  للحلالل الاالية واليتملعية ين اليحبة ل

وييكننةةا القةةول أن لكةةل كةةائن حةةا يةةدى حةةلالى ييكةةن أن ياةةيف فةةا نطاقةةه ولكةةن هنةةال دلمةةة 

يكةةون رنةةدها النيةةو فةةا أق ةةا  optimumحةةلالل ياينةةة يطلةةق رلياةةا دلمةةة الحةةلالل اليعلةةا 

ت دلمة الحلالل رن هيه الدلمةة سلرته ونساطه ويقل النيو والنساط ايا يا التفات أو انخفض

 minimumاليعلا  وأقل دلمة حلالل ييكن للكائن الدقيق النيو رلياا تسيا الدلمة ال ئلى 

حيةث يكةون النيةو بطيئةت والنسةاط ضةايفت وال يحةةدث أى نيةو تحةت هةيه الدلمةة  وأرلةا دلمةةة 

ويكون  maximumحلالل يايف رلياا الكائن الحا تسيا دلمة الحلالل الاظيا أو الق وى 

رند هيه الدلمة التفارالت الحيوية فا أق ا سلرتاا اال أناا ال تستيل طويف رلا هةيه الحالةة 

 نظلآ لليادل سلرة ريليات الادم رن البنال فيؤدى يلل الا هالل الخاليا 

 

 

 

 

 يبين المدى الحرارى الذى يمكن أن يعيش فى نطاقه الكائنات الحية الدقيقة :

Maximum Optimum Minimum  
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C˚ 30 15 - 20 0 Psychrophilic 

C˚45 25 - 37 5 - 25 Mesophilic 

C˚ 75 - 85 55 - 65 40 Thermophilic 

 : pHتركٌز أٌون الهٌدروجٌن  -5

أى سةبه اليتاةادل   8 – 6تتأعل الييكلوبات بيدى حيوضة وقلوية التلبة واليدى اليناسةب يةن 

 pH = 2فطليات تحب الوسط الحايضةا وي ةل الةا ولكن يومد باض الييكلوبات وخا ة ال

أيا أنواع البكتليا تنيو ميةدآ  8وأنواع ين األكتينويسيتات تنيو فا األلاضا القلوية األكعل ين 

فا البيئة اليتاادلة، ولكن هيا ال يينا ين ومود باض أنواع ين هيه الكائنةات ييكناةا أن تاةيف 

عف هنةةال بكتليةةا ييكةةن أن تاةةيف فةةا بيئةةة فيةة pHوتنيةةو فةةا وسةةط يخةةالف يةةن حيةةث لقةةم ال 

  13حايضية أو أنواع أخلى تنيو فا ينابت لقياا الايدلومينا

ين الييكلوبات واتحةاده باليةال وتكةوين حيةض الكلبونيةل، وكةيلل  CO2   ولغم انتاج  

األحيةةاض الاضةةوية التةةا تنتماةةا الييكلوبةةات ولكننةةا نمةةد أن التلبةةة ال تتةةأعل وال يحةةدث 

وان كان يحدث تئيل وقتا سلران يا يلول ويلل يلما للفال اليةنظم لةأللض  تئيل دائم

Buffer action  كيةةا أن باةةض الييكلوبةةات تقةةوم بتحليةةل األحيةةاض الاضةةوية الناتمةةة  

كيا أن النباتات تيتا أيونات األلوتات والكبليتات الناتمةة يةن فاةل الييكلوبةات، رلةا 

ة تتةةلاكم األحيةةاض ييةةا يةةؤدى لحةةدوث تئيةةل أنةةه فةةا األلاضةةا الئنيةةة بةةاليواد الاضةةوي

 يلحوظ فا دلمة الحيوضة وقد يستيل باض الوقت  

 التهوٌة: -6

ياتبل توافل األوكسمين ين الاوايل التا تؤعل رلا نساط ونيةو األحيةال الدقيقةة فكةل الفطليةات 

 هوائيةة ، وباةض أنةواع البكتليةا الAerobicواألكتينوييسيتات وياظم البكتليا هوائية اليايسة 

وهيه األنواع تنيو وتنسةط   Facultative aerobicوال هوائية اختياليت  Anaerobicاليايسة 

فا غياب األوكسمين وتومد ينتسلل فا األلاضا السيئة ال لف وتحت هةيه الظةلوف تتميةا 

اليلكبةةات الوسةةطية وباضةةاا يكةةون سةةام للنباتةةات يعةةل كبليتةةول الايةةدلومين وغيلهةةا  وباةةض 

  Microaerophilicت تحتاج لكييات قليلة ين األوكسمين وتسيا الييكلوبا
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فا األلاضا الخفيفة ورند دلمة لطوبة يناسبة حيث يتوفل األوكسمين تتأكسد اليلكبات 

الاضوية وغيل الاضوية بسلرة ولدلمة كبيلل بواسطة الييكلوبات، بينيا فا األلاضةا 

ولةةيلل تتةةلاكم اليةةواد الاضةةوية فةةا العقيلةةة اللطبةةة فةةإن ريليةةات األكسةةدل تكةةون بطيئةةة 

 األلاضا اللطبة واللديئة التاوية 

 المواد المانعة للنمو أو الضارة: -7

قد تحتوى األلض رلا اليلكبات اليختلفة الضالل لنيو ونسةاط األحيةال الدقيقةة وقةد تقتلاةا يعةل 

لكبةات اللنةةل التلكيةل الاةالا لأليةالح كيةا فةا األلاضةا اليلحيةة والقلويةة  وكةيلل الليةوت وي

والل اا ويلكباتام  كيا أن اليبيدات لاا تأعيل ضال رلا نيو ونساط األحيال الدقيقة وباةض 

وهةا تحةبط نيةو كائنةات  Antibioticsاألحيال الدقيقة لاا القدلل رلا انتاج اليضادات الحيوية 

نيةةل حيةة أخةلى  وباةض الييكلوبةات تنةت  أحياضةت أعنةال نسةاطاا الئةيائا يعةل حةايض الكلبو

والكبليتيل والنيتليل وهيه تؤعل رلا الييكلوبات الحساسة للحيوضة، كيا أن يةن الييكلوبةات 

يةةا يفةةلل كنةةوات  للتيعيةةل الئةةيائا يةةوادآ سةةاية للكائنةةات األخةةلى يناةةا يةةا يوقةةف نيةةو البكتليةةا 

Bacteriostatic  أو يقتلاةةاBactericidal  ويةةن هةةيه السةةيوم يةةا تفةةلله الطحالةةب وتسةةيا 

Phycotoxins   كيا أن باض الفطليات تفلل سيويت فطلية تسياMycotoxins  

 تؤثٌر النبات : -8

ينسأ ين نيو النبات بقايا ويخلفات نباتية فةا األلض ربةالل رةن مةيول وأولاق وغيلهةا ورنةد 

و ول هيه اليخلفات النباتية الا التلبة فإناا تتاةلض للتحلةل الييكلوبةا ييةا يةؤدى الةا ليةادل 

 الييكلوبات وتكوين خاليا ييكلوبية مديدل  نساط ونيو 

كيا أن ميول النباتات تايةل رلةا تحسةين تاويةة األلض كيةا تفةلل يةواد ينسةطة لنيةو األحيةال 

الدقيقة، ويالحظ أن مةيول النباتةات والسةايلات الميليةة والمةلل يةن األلض اليوامةه للمةيول 

ين األلض اليال ق للميول واليى  يحيل ردد كبيل ين األحيال الدقيقة ويطلق رلا هيا الملل

  وتأعيل النبات يتوقف الا Rhizosphere يحتوى رلا أرداد كبيلل ين الييكلوبات بينطقة الـ 

حةةةد كبيةةةل رلةةةا نةةةوع النبةةةات وريةةةله وطبياةةةة األلض والظةةةلوف اليحيطةةةة وأكبةةةل رةةةدد يةةةن 

 الييكلوبات يكون أعنال النيو السليا 

 تؤثٌر فصول السنة: -9
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ييكلوبةات يةن ف ةل ألخةل وأكعلهةا أعنةال اللبيةا والخليةف  فةا السةتال تةنخفض يختلف ردد ال

الحلالل ويتوقف نساط الييكلوبات وفا ال يف يقف النيةو والتكةاعل لفتةلل يةن الوقةت يتنةاقا 

 بادها الادد ويتوقف يلل رلا:

 طليقة الللارة اليتباة -النباتات النايية   ج –اللطوبة األلضية   ب  -أ   

الخليةةف يليةةد رةةدد الييكلوبةةات ويلةل لتةةوفيل اليةةادل الاضةةوية الي ةةاحب لنضةة  أيةا فةةا 

النباتات وإللتفاع اللطوبة بسبب انخفاض النتح والبخل  وييكن تلخةيا يةا سةبق فةا أن 

اإلختالف فا رد الييكلوبات ين ف ل ألخل ياةلى للينةاأ أيةا اإلخةتالف يةن يةوم ألخةل 

 يالى للتنافم بين األفلاد 

 ن توزيع الفطريات فى قطاعات التربة  مع إختالف أشهر السنة:: يبي3جدول  

X 10عدد الفطرٌات / جرام تربة  
3

 

 العمق األفق ماٌو ٌونٌو ٌولٌو أغسطس سبتمبر

22 15 10 6 35 A 0 – 7 

5 4 6 6 30 A 7 – 14 

6 3 3 2 3 A 14 – 28 

5 5 1 2 2 A 33 – 52 

5 3 0 6 1 B 52 – 68 

5 2 1 0 0 B 68 - 84 

 

 تؤثٌر العمق: -11
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الييكلوبات ال تتةولع توليةا ينةتظم فةا القطةاع األلضةا ولةيلل نمةد أن الطبقةة السةطحية يةن 

األلض تحتةةوى رلةةا رةةدد كبيةةل يةةن الييكلوبةةات عةةم تتنةةاقا رةةددها يةةا الايةةق ويتوقةةف رلةةا 

 التاوية وكيلل كيية اليادل الاضوية 

 ى األف اق المختلفة بقطاع التربة:: يوضح توزيع الكائنات الحية الدقيقة ف4جدول  

X 10عدد المٌكروبات / جرام تربة  
3

 

 بكترٌا الهوائٌة أكتٌنومٌسٌتات فطرٌات طحالب
بكترٌا 

 هوائٌة
 العمق)سم(

25 119 2080 1950 7800 3 – 8 

5 50 245 379 1800 20 – 25 

0.5 14 49 98 472 35 – 40 

0.1 6 5 1 10 65 – 75 

-- 3 -- 0.4 1 135 - 145 

 : يبين توزيع الفطريات فى قطاعات التربة الممثلة لنوعين من األراضى:5جدول  

X 10عدد الفطرٌات / جرام تربة  
3

 

 العمق األفق حقل منزرع أرض مراعى

19 35 A 0 – 7 

12 30 A 7 – 14 

13 3 A 14 – 28 

6 2 A 33 – 52 
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4 1 B 52 – 68 

9 0 B 68 - 84 

 عٌة:العملٌات الزرا -11

الايليات الللارية لاا دول كبيل فا التأعيل رلا يحتوى األلض يةن الييكلوبةات ويةا تقةوم بةه 

يةةن نسةةاط  فيةةعف للارةةة األلض يةةؤدى لليةةادل الييكلوبةةات حيةةث أن النسةةاط البيولةةوما فةةا 

 األلض الينللرة يادله أفضل نورت وكيت رن األلض الئيل ينللرة 

 يكروبية بإختالف حالة األرض :: يبين إختالف األعداد الم6جدول  

X 10العدد الكلى للمٌكروبات / جرام تربة   حالتها المنطقة
3

 

 غابات صنوبرٌة

 2140 بكل

 4850 ينللرة

 سهول خضراء خالٌة من األشجار

 3630 بكل

 4530 ينللرة

 السهول الصحراوٌة

 4490 بكل

 7380 ينللرة

لخدية يعل الحلث والالق لاا تأعيل واضح رلا نساط ريليات ارداد التلبة الللارية وريليات ا

األحيةةال الدقبقةةة ليةةا لاةةا يةةن تةةأعيلات رلةةا التاويةةة وبنةةال التلبةةة  الةةدولل الللاريةةة وتااقةةب 

اليحا ةةيل لاةةا تةةأعيل كبيةةل رلةةا ييكلوبةةات التلبةةة إلخةةتالف افةةلالات النباتةةات اليختلفةةة يةةن 

ة الييكلوبةةات تحةةت اليحا ةةيل اليختلفةةة  مةةيولها فةةا تلكيباةةا الكيييةةائا وبةةيلل تختلةةف نوريةة

التسةةييد باألسةةيدل الاضةةوية ييةةد الييكلوبةةات بالئةةيال الةةاللم وي ةةادل الطاقةةة الالليةةة لنيوهةةا 

ونساطاا ويسارد فا تحسين بنال التلبة وخوا اا الطبياية والكيييائية واألسيدل اليادنية أيضةت 

ياايلة التلبة الحايضية بةالميل وياايلةة تسارد رلا لفا يستوى الانا ل اللئيسية فا التلبة  

التلبة القلوية بالمبم والكبليت والالةة يلوحةة التلبةة اليلحيةة يحسةن يةن نيةو ونسةاط األحيةال  
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ال لف ياتبل أحد الاوايل الااية التا تسارد رلا تاوية التلبة والتخلا ين األيالح الضةالل 

 باا ييا يسارد رلا ليادل نساط األحيال 

حفة المخصبات المعدنٌة أو العضوٌة:تؤثٌر إضا

 مع دتعحريدتحذ سدنحح مسندليتتستمله حتس تله حال حاوحح مس ربسؤث حلذلح إل  فبحفيحالت تحايي ءح

ي يؾحالت ت ًحجتيت حلوح أليي ءحإمىح مس ربيحال حيؤث ح نسعل وح ملريت تح ميش يبحاتح معشدريبحاتح

أثي ح م   يبحاتح ملعلل تح مايل تيبحسأثي  ًحنلري ًحترت ج تحلس  تسبحفيحايي ءح مس ربيحإ  فبحإمىحس

إف  م تحجذت ح م ر س تح ملةسل دبحسرعد ًحمل  يدوح لتلد حتادذم ح ريعدبح مةدتل تح مم  ليدبحملس ردبح

ح.Rhizosphere مسيحسن لتحلليحمي ت حلتتح مليا تر تحفيح مل  لبح مليي بحر مجذ ح

 -ومن أهم المٌكروبات الموجودة فً التربة ما ٌلً:

 Bacteriaاىجنتشٌب  -1

 

 

 

  

 

    

 

 ي حالجلتلبح ةينيبحلوحا ة  تح مس ربحلا   حر  مآحفهىحااث ح ملجلتل تحست جتآحسيسوح مراس

فىح مس ربح تة  بحفى أل  ىح ملسع تمبحاتح مل ةلبحملللتيبحلثوح أل   ىح مل  يب(حتسس دتسح

فىحالت تل حلوححر عىح ملج ليعح ألة ىحلجسلعب.حت مراس يد حا ة د تحتييدت ح مةليدبحتييسدتىح

ةليبحلوح مراس ي /حح9ٔٓلوح م رلبح من ييبح مة ربحللىحل حيميتحلوحج  اح أل وح مت يتح

ج  احس ربحج فبح سةسلؾحالدت تح مراس يد حفدىح أل وح مت يدت حيندعح  يلدبح مليد سحف  يلدبح

 مليا تناتعحؼي حتعيلبحتسع ىحالت تحاريد  حمعدتل ح ميدىحت مليدتحالد ح م  يلدبح ملم ليدبح

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=3258&vid=15
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159753&vid=15
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ر تحر مس ربحتذم ح  جدعحم دعتربحتجدتتحريةدبح%حلوح مليا تٓٔت  عه حالحسع ىحااث حلوح

سيستىحللىححجليعح مع    حت إليسي ج تح مؽذ ةيبح مسىحسيس جه ح ال ت اح ملةسل بحفىح مس رب.ح

ال حاوحظ تؾح مسي يوحالحسع ىحا نعح مظ تؾحمجليعحا ت اح مليا تر تحر مس رب.حال حاوح

يبحت يت حتمادوحلدذ حؼيد ح دييححاوحلنسعل  حراسي يبحفىحا ر سح معتح عسر ل ح  سجبحلوحةل

فلتحس سجحلوحنلندلبحلدوح مةبليد حاتحاسلدبحلدوح مةبليد حيندعحظد تؾحتجدتتح مليا ترد تحفدىح

 لعلسح أل و(.

١ِىَْٚ ٠ٚظرَحٚف  1ٚأوؼَ رىظ٠َخ ح٤ٍض ش١ٛػآ ٘ٝ حٌزىظ٠َخ حٌؼص٠ٛش حٌظٝ ٠صً لطَ٘خ 

ٌٍفيحْ ِٚٓ ٔخك١ش  و١ٍٛ ؿَحَ ١ِ841ىَْٚ ٠ٚصً ُْٚ حٌزىظ٠َخ حٌل١ش  5 - 3غٌٛٙخ ِخ ر١ٓ 

أهَٜ أٚظلض حٌيٍحٓخص أْ حٌزىظ٠َرخ حٌؼصر٠ٛش حٌٔرخٌزش ٌـرَحَ ٚحٌّلزرش ٌٍلرَحٍس حٌّؼظيٌرش 

ٚحٌغ١َ ًحط١ش حٌظغ٠ٌش ٚحٌٙٛحث١ش أوؼَ ٚؿٛىآ رخٌظَرش. ِٚٓ أؿٕخّ حٌزىظ٠َخ حٌٔخثيس ٠ٛؿي ؿْٕ 

Bacillus  ٗحٍس % ِررٓ ح١ٌّىَٚرررخص حٌى١ٍررش ٠ٚىؼررَ رخٌّٕررخغك حٌَّطفؼررش حٌلرر21َ – 5ٔٔررزظ

 Arthobacteria% ًٌٚرره وّررخ فررٝ ِصررَ ٚهخ ررش حٌصرر١  ٚوررٌٌه ؿررْٕ 41ف١صررً ٌرر  

 ,Micrococcus, Mycobacteriumٚأػريحى ي١رَ ل١ٍٍرش ِرٓ  Pseudomonasٚؿرْٕ 

Clostridium . 

ٚطمُٔ حٌزىظ٠َخ ػٍٝ أٓخّ ِٔخّ٘ظٙخ فٝ طل٠ًٛ حٌؼٕخ َ حٌّٛؿرٛىس فرٝ ح٤ٍض ٚطل٠ٍٛٙرخ  

 -اٌٝ:اٌٝ  ٍٛس ١َِٔس ٦ٓظويحَ حٌٕزخص 

 رىظ٠َخ حٌظؤُص. -2رىظ٠َخ ِؼزظش ٥ٌُٚص حٌـٜٛ.                          -1

 رىظ٠َخ ِلٍٍش ٌٍزَٚط١ٓ. -4رىظ٠َخ ِلٍٍش ١ٍ١ٌٍٍُٔٛ.                                -3

 رىظ٠َخ حٌلي٠ي. -6رىظ٠َخ طئؤي حٌىز٠َض.                                 -5

 نتشٌب اىتشثخ فى قغٍَِ سئٍغٍِ:مزىل ٌَنِ وظع أّىاع ث

: ٌٚ٘ح حٌٕٛع ٠ٔظٛغٓ  Indigenous( ٠عُ ح٤ٔٛحع حٌّظؤ ٍش فٝ حٌظَرش حٚ حٌّظٛغٕش فٝ حٌظَرش 1

حٌظَرررش رصررفش غز١ؼ١ررش ٚىحثّررش ك١ررغ طظىررخػَ ف١ٙررخ ٚطٔررخُ٘ رفخػ١ٍررش وز١ررَس فررٝ حٌٕ ررخغخص حٌى١ّ١خث١ررش 

ف ي١َ ح٩ٌّثّش ك١غ ٠ّىٓ أْ طظرً حٌل٠ٛ١ش رٙخ ٚ٘ٝ طظ١ِّ رّميٍطٙخ ػٍٝ طلًّ ِٚمخِٚش حٌظَٚ

 ٓخوٕش ىْٚ ٔ خغ ٌفظَحص ١ُِٕش غ٠ٍٛش.

: ٌٚ٘ح حٌٕٛع ٠عُ حٌزىظ٠َخ  Transient organisms( ٠عُ ح٤ٔٛحع حٌيه١ٍش أٚ حٌّٕمٌٛش ٌٍظَرش 2

حٌظٝ طصً اٌٝ حٌظَرش ِغ ١ِخٖ ح٤ِطخٍ أٚ ػٓ غ٠َك ىهٛي ح٤ٔٔـش حٌٕزخط١ش ح٠ٌَّعش أٚ ِوٍفرخص 

اٌٝ حٌظَرش ٌٖٚ٘ ح٤ٔٛحع طظً ك١ش ٌفظَس ِٓ حٌٛلض اِخ فٝ كخٌش ٓىْٛ أٚ طّٕرٛ  ْ ح٦ٔٔخْ ٚحٌل١ٛح
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ٌفظررَحص لصرر١َس ٌٚىٕٙررخ ٨ ط ررخٍن رط٠َمررش فؼخٌررش فررٝ ػ١ٍّررخص طلررٛي حٌؼٕخ ررَ فررٝ حٌظَرررش وّررخ ٨ 

 ط خٍن فٝ أٜ ٔٛع ِٓ حٌؼ٩لخص ًحص ح٤ػَ حٌّظزخىي ِغ ي١َ٘خ ِٓ وخثٕخص حٌظَرش حٌيل١مش. 

 ٠َخ أ٠عآ ػٍٝ كٔذ ِصيٍ حٌطخلش ٚحٌىَرْٛ اٌٝ:أٚ لي طمُٔ حٌزىظ

 : Autotrophicراتٍخ اىتغزٌخ  -1

طلصً ػٍرٝ حٌطخلرش ِرٓ ظرٛش حٌ رّْ أٚ ِرٓ أؤريس َِوزرخص ِؼي١ٔرش ٚػٍرٝ حٌىَررْٛ ِرٓ ػرخٔٝ 

 أو١ٔي حٌىَرْٛ ٚطمُٔ اٌٝ:

 :  Photosynthetic autotrophicأ(ثنتشٌب  راتٍخ اىتغزٌخ اىعىئٍخ 

ظٛش حٌ ّْ ٚحٌىَرْٛ ِٓ ػخٔٝ أو١ٔي حٌىَرْٛ ِٚٓ أِؼٍرش ًٌره رىظ٠َرخ  ٚطلصً ػٍٝ حٌطخلش ِٓ

حٌىز٠َررض ح٤ٍؿٛح١ٔررش ٚرىظ٠َررخ حٌىز٠َررض حٌوعررَحش ٚ٘ررٝ رىظ٠َررخ ٨ ٘ٛحث١ررش ٌٙررخ لرريٍس ػٍررٝ أؤرريس 

 وز٠َظُٛ ح١ٌٙيٍٚؿ١ٓ اٌٝ وز٠َض ٠َٓذ ىحهً أٚ هخٍؽ حٌو١ٍش .

 : Chemoautotrophicة( ثنتشٌب راتٍخ اىتغزٌخ اىنٍٍَبئٍخ 

ٚطلصً ػٍٝ حٌطخلش ِٓ أؤيس حٌّٛحى حٌّؼي١ٔرش ٚحٌىَررْٛ ِرٓ ػرخٔٝ أؤر١ي حٌىَررْٛ ِٚرٓ أِؼٍظٙرخ 

 Thiobacillus( ٚرىظ٠َخ أؤيس حٌىز٠َض )Nitrosomonas , Nitrobacter رىظ٠َخ حٌظؤُص )

 ( ٚرىظ٠َخ أؤيس حٌلي٠ي.

 :Heterotrophicغٍش راتٍخ اىتغزٌخ  -2

ى حٌؼعرر٠ٛش ٚاكظ١خؿخطٙررخ ِررٓ حٌىَرررْٛ أ٠عررآ ِررٓ حٌّررٛحى ٚطلصررً ػٍررٝ حٌطخلررش ِررٓ أؤرريس حٌّررٛح

حٌؼع٠ٛش ٌٌح فٛؿٛى حٌّخىس حٌؼعر٠ٛش فرٝ حٌظَررش ٠ؼظزرَ ِرٓ حٌؼٛحِرً حٌٙخِرش ٌّٕرٛ ٘رٌٖ ح٤ٔرٛحع ِرٓ 

حٌزىظ٠َخ  ِٚٓ أِؼٍظٙخ حٌزىظ٠َخ حٌّلٍٍش ٌٍٔى٠َخص ٚحٌزَٚط١ٕخص ٚحٌيْ٘ٛ حٌّٛؿٛىس فٝ حٌزمخ٠خ حٌٕزخط١ش 

 , Pseudomonas , Sarcina , Micrococcusح٤ؿٕررخّ   ٚحٌل١ٛح١ٔررش ِٚررٓ أِؼٍررش ًٌرره

Clostridium , Bacillus , Corynebacterium   . 

 vibrioٚحٌٛح٠ٚرش  Cocciٚحٌى٠َٚرش   Bacilliطظؼيى أشىخي حٌزىظ٠َخ فٝ ح٤ٍض ِٕٚٙرخ حٌؼصر٠ٛش 

ُ ٌٙرخ . ٚطظىرخػَ حٌزىظ٠َرخ ػٕريِخ طزٍرخ حٌو١ٍرش ألصرٝ كـر Sٚ٘رٝ طزريٚ ولرَف  Spirillaٚحٌٌٍٛز١ش 

فظٕ طَ اٌٝ اػ١ٕٓ ٠ّٚٔٝ ًٌه رخ٦ٔمٔخَ حٌؼٕخثٝ ٚلي طؼـِ حٌو١ٍش ح١ٌٌٛيس ػٓ ح٦ٔفصخي فظّٕٛ ػٍٝ 

 ١٘جش طـّؼخص أٚ ٩ًٓٓ.

طؼ١ش حٌزىظ٠َخ فٝ ِٔظؼَّحص كٛي حٌلز١زخص ح٤ٍظ١ش أٚ ػ١ٍٙرخ ك١ّٕرخ ٠ظرٛحفَ حٌغرٌحش ٚحٌظرَٚف  

ٚحٌّؼي١ٔرش فرٝ ح٤ٍض وز١جرش ًّٔٛؿ١رش  حٌز١ج١ش ح٩ٌّثّرش ٠ٚؼّرً حٌّوٍرٛغ حٌغرَٜٚ ٌٍّرخىس حٌؼعر٠ٛش
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ٌّٕٛ٘خ ٚوٌٌه كٛي حٌ ؼ١َحص حٌـ٠ٌٍش ٚٓرطٛف حٌـرٌٍٚ. ٚلري طىزرَ ِؼظرُ حٌّٔرظؼَّحص ٚطّرٛص 

فٝ ِىخٔٙخ ح٤ ٍٝ طم٠َزآ ٌٌح ٠ليع طٌرٌد ِٔظَّ ٠َٓٚغ ِٓ طىخػَ ٚطعخػ  اٌٝ ِرٛص ررخٌـٛع 

ِٓ ح٤ؿٔخَ حٌّمخِٚش ٚرٌٌه ٠ىرْٛ  يخٌزآ ٌٚىؼ١َ ِٓ حٌزىظ٠َخ ليٍس ػٍٝ أظخؽ حٌـَحػ١ُ أٚ ِخ ٠ خرٙخ

ٌٙخ وً ِٓ حٌي٠ٍٚٓ حٌوعَٜ ٚحٌٔخوٓ ٌٚ٘ح أَِ ٘رخَ ٤ٔرٗ ٨ ٠ّىرٓ ٌٙرٌٖ حٌىخثٕرخص حٌل١رش أْ طزمرٝ 

 ك١ش فٝ حٌظَٚف ي١َ حٌّٛحط١ش.

ٚطئػَ وؼ١َ ِٓ ظَٚف ح٤ٍض فرٝ ّٔرٛ حٌزىظ٠َرخ ٠ٚؼظزرَ ح٤ؤرـ١ٓ ٚحٌَغٛررش ٚىٍؿرش حٌلرَحٍس 

ِٚميحٍ حٌىخٌٔر١َٛ  ١pHظٗ حٚٔٛع حٌٕزخص حٌٕخِٝ ٚوٌٌه ٍلُ حي ٚغز١ؼش ِخىس ح٤ٍض حٌؼع٠ٛش ٚوّ

 -حٌّظزخىي ِٓ أوؼَ حٌظَٚف أ١ّ٘ش:

فّؼظُ رىظ٠َخ ح٤ٍض طلظخؽ اٌٝ أؤـ١ٓ ٘ٛحش ح٤ٍض ٌٖٚ٘ طصٕ  ٘ٛحث١ش ٚطٔظط١غ رؼرط  -1

حٌزىظ٠َخ حٌٙٛحث١رش أْ طظرؤلٍُ رل١رغ طؼر١ش فرٝ ورً ِرٓ ٚؿرٛى أٚ ي١رخد ح٤ؤرـ١ٓ ٚ٘رٌٖ طصرٕ  ٨ 

اهظ١خ٠ٍآ وّخ طٛؿي رؼط حٌزىظ٠َخ ٨ طٔظط١غ حٌّؼ١ ش فٝ ٚؿٛى ح٤ؤـ١ٓ ٚطّٔٝ رخٌزىظ٠َخ  ٘ٛحث١ش

 ح٩ٌ٘ٛحث١ش.

%  ِررٓ لرريٍس ح٤ٍض ػٍررٝ ح٦كظفررخظ رخٌّررخش( ٩٠ثررُ 81 – 61أٔٔررذ ِٔررظٜٛ ِررٓ حٌَغٛرررش )  -2

فمري  حٌٕزخطخص أ٠عآ ٩٠ثُ أيٍرذ أٔرٛحع حٌزىظ٠َرخ ٚرؼرط حٌزىظ٠َرخ لرخىٍس طّخِرآ ػٍرٝ ِمخِٚرش حٌـفرخف

 أٓظطخع رؼعٙخ أْ ٠زمٝ فٝ أٍض ؿخفش ٌؼيس ٕٓٛحص.

ىٍؿش حٌلَحٍس ػخِش ح٩ٌّثّش ٌّٕٛ حٌٕزخطخص حٌَحل١ش ٩٠ثُ أيٍذ أٔرٛحع حٌزىظ٠َرخف فيٍؿرش كرَحٍس  -3

َ طٕخٓررذ ّٔررٛ حٌزىظ٠َررخ ٚأْ وخٔررض حٌٕٙخ٠ررخص حٌمصررٜٛ ٌٍلررَحٍس فررٝ ˚ 45 – 15ح٤ٍض ِررخ ررر١ٓ 

 ح٤ٍض ٨ طمظً حٌزىظ٠َخ.

 ٩٠ثّخْ أيٍذ أٔٛحع حٌزىظ٠َخ. 8 – 6ِخ ر١ٓ  pHزش حٌىخ١ٌَٔٛ حٌّظزخىي ٚحي اٍطفخع ٔٔ -4

طوظٍ  أػيحى حٌزىظ٠َخ حٌّٛؿٛىس كٛي ؿٌٍٚ حٌٕزخطخص رربهظ٩ف ٔرٛع حٌٕزرخص حٌٕرخِٝ ِٚرخ طفرَُٖ  -5

 ؿٌٍٖٚ ِٓ ِٛحى ِوٍز١ش ٚأكّخض ػع٠ٛش ٚا٠ِّٔخص.

 ٌزىظ٠َخ حٌٔخثيس فٝ ح٤ٍض.حٌّخىس حٌؼع٠ٛش ٠ؼًّ وّصيٍ ٌٍطخلش ٚحٌىَرْٛ ٌغخٌز١ش ح -6

حٌزىظ٠َخ ػِّٛآ طُٔٙ ريٍٚ فؼخي فٝ حٌظل٨ٛص حٌؼعر٠ٛش حٌل٠ٛ١رش حٌعر٠ٍَٚش حٌظرٝ طـؼرً ح٤ٍض 

 خٌلش ٌّٕٛ حٌٕزخطخص حٌَحل١ش ٚطلظىَ حٌزىظ٠َرخ ػر٩ع ػ١ٍّرخص ٘خِرش ٘رٝ حٌظرؤُص ٚأؤريس حٌىز٠َرض 

حل١ررشف ِررٓ ٕ٘ررخ ٩ٔكررع أْ ٚطؼز١ررض ح١ٌٕظررَٚؿ١ٓ حٌـررٜٛ ٚ٘ررٝ اْ طٛلفررض ٌظ٩شررض ك١ررخس حٌٕزخطررخص حٌَ

حٌزىظ٠َخ ٚ٘ٝ أرٔػ حٌّوٍٛلخص ٚأوؼَ٘خ ػيىآ وؼ١َس ح١ّ٘٤ش. ٕٚ٘خن ِٓ حٌزىظ٠َخ ِخ ٠ٔىٓ ح٤ٍض 

ٚ٘ٝ أ غَ أٔرٛحع حٌزىظ٠َرخ  Rickettsiaeأ٠عآ ٠ٚٔزذ ح٤َِحض ٧ٌٔٔخْ ِؼً رىظ٠َخ ح٠ٌَىظ١ٔخ 
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ق حٌظرٝ أ ر١ذ رٙرخ ١ِىَْٚ ٚطٔزذ َِض حٌظ١فّٛ ٚكّٝ حٌوٕرخى 1.2ٚ٘ٝ و٠َٚش ٠ٚزٍخ لطَ٘خ 

 حٌـٕٛى ح٠َِ٤ى١ْٛ فٝ كَد حٌو١ٍؾ.

 Actinomycetatesاألمتٍْىٍٍغٍتبد  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

٘ٝ ِـّٛػش ِٓ حٌىخثٕخص حٌل١ش طظيحهً كريٚى٘خ ِرغ ورً ِرٓ حٌّـّٛػرش ح٨وؼرَ ريحث١رش )حٌزىظ٠َرخ( 

ٝ ِرخ ٚحٌّـّٛػش ح٤وؼَ ططٍٛآ حٌفط٠َخص ٌٖٚ٘ حٌىخثٕرخص طىرْٛ ه١ٛغرآ ٍف١ؼرش ِظفَػرش طظلرٛي اٌر

ٚ٘رٝ ٍِٛفٌٛٛؿ١رآ  hyphaeٚطّٔٝ ٌٖ٘ حٌو١ٛغ حٌّفَىس رخ١ٌٙفرخ mycelium ٠ؼَف رخ١ٍ١ٔ١ٌَّٛ 

١ِىرَْٚ أٜ  1 – 1.5ط زٗ ه١ٛغ حٌفطَ ٌٚىٕٙخ طوظٍ  ػٕٙخ فٝ حٌّٔه فظظَحٚف ألطخٍ٘خ ِخ رر١ٓ 

طّخػررً أرؼررخى حٌو١ٍررش حٌزىظ٠َ١ررشف ٚوؼ١ررَ ِررٓ أوظ١ِٕٛ١ٔرر١ظخص ح٤ٍض طىررْٛ ؿررَحػ١ُ ٨ ؿٕٔرر١ش ٓررٛحش 

ف ٚحٌم١ًٍ ِٓ أٔٛحػٙخ ٠لًّ ٌٖ٘ Conidiaفَىس أٚ فٝ أُٚحؽ أٚ فٝ ٩ًٓٓ ٚطؼَف رخٌى١ٔٛي٠خص ِ

حٌـَحػ١ُ ىحهً أؿٔخَ هخ ش طؼَف رخ٤و١خّ حٌـَػ١ِٛرش. ٚلري أوظ رفض لريٍس وؼ١رَ ِرٓ افَحُحطٙرخ 

 ػٍٝ أظخؽ حٌّعخىحص حٌل٠ٛ١ش ًحص أ١ّ٘ش وز١َس فٝ ػ٩ؽ ح٤َِحض.

 فطريات فى الصف ات التالية:تتشابه األكتينوميسيتات مع ال

 ح٤وظ١ٔ١ِٕٛ١ظخص حٌَحل١ش طظ١ِّ روخ ١ش حٌظفَع حٌىؼ١َ حٌظٝ ط١ِّ حٌفط٠َخص. -1

وؼ١َ ِٓ ح٤وظ١ٔ١ِٕٛ١ظخص طىْٛ ١ٍ١ٔ١َِٛ ٘ٛحثٝ ٚو١ٔٛي٠خص طّخِآ وّخ ٘ٛ حٌلخي فٝ حٌفطَ ٌٌح  -2

 ؿٕخّ حٌّ خرٙش.ٌٚ٘ح ِؼً ح٦ٓظَرظ١ٔ١ِٛٓ ٚح٤  Ray fungiوخٔض طّٔٝ رخٌفط٠َخص حٌ ؼخػ١ش 
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ػٕي ّٔٛ ح٤وظ١ٔ١ِٕٛ١ظخص فٝ حٌّٕخرض حٌغٌحث١ش حٌٔخثٍش فبٔٗ ٔخىٍآ ِخ طظىْٛ ػىخٍس فٝ حٌٍِّػرش  -3

وّخ ٠ليع فٝ كخٌش حٌزىظ٠َخ ٚك١يس حٌو١ٍش ٌٚىٕٙخ طظً ػٍٝ كخٌش وظً ِظـّؼش أٚ و٠َٚخص  رغ١َس 

 ١ِِّس.

 لٌة:لكن التقسٌم الحدٌث ٌضمها إلى البكترٌا وذلك لألسباب التا

طظ خرٗ ح٤وظ١ٔ١ِٕٛ١ظخص ِغ حٌزىظ٠َخ فٝ حٌوصرخث  حٌٍّٛفٌٛٛؿ١رش ) لطرَ ح١ٌٙفرخ ِٔرخٚ طم٠َزرآ  -1

 ٌمطَ ه١ٍش حٌزىظ٠َخ ٚوٌٌه ٨ طلظٜٛ ػٍٝ ١ِظٛوٛٔي٠ٍخ( ٚحٌف١ٌٔٛٛؿ١ش ٚطفخػٍٙخ ِغ حٌصزغخص.

 طَو١ذ حٌـيحٍ حٌوٍرٜٛ حٌّىرْٛ ِرٓ ِؼمريحص ِرٓ حٌٔرى٠َخص ٚحٌٔرى٠َخص ح١ٕ١ِ٤رش ٚح٤كّرخض -2

ح١ٕ١ِ٤ش ٚحٌظٝ ط زٗ حٌـيٍ حٌو٠ٍٛش ٌٍزىظ٠َخ حٌّٛؿزش ٌـَحَ ٚوٌٌه طَو١زٙخ ٨ ٠ٛؿري ررٗ ٓر١ٍ١ٍُٛ أٚ 

 و١ظ١ٓ وّخ رخٌفط٠َخص.

كٔخ١ٓظٙخ ٌٍف١َٚٓخص ) ح٤وظ١ٕٛفخچ ( ٌٍّٚعخىحص حٌل٠ٛ١ش ك١غ أْ حٌّعخىحص حٌل٠ٛ١ش حٌفؼخٌرش  -3

ظخص أ٠عررآ فررٝ كرر١ٓ أفررَحى ل١ٍٍررش ِررٓ ٚحٌّررئػَس ػٍررٝ حٌزىظ٠َررخ طؼظزررَ وررٌٌه رخٌٕٔررزش ٥ٌوظ١ِٕٛ١ٔرر١

 حٌفط٠َخص طؼظزَ كٔخٓش ٌٍّعخىحص حٌل٠ٛ١ش..

 كٔخ١ٓظٙخ ٌٍلّٛظش حٌّٕوفعش. -4

ك١رغ أْ حٌٕرٛحٖ ِٕظ رَس فرٝ حٌٔر١ٍ١ٍُٛ ِؼرً  Prokaryotic اكظٛحثٙخ ػٍٝ أ٠ٛٔرش ي١رَ كم١م١رش  -5

 حٌزىظ٠َخ ر١ّٕخ فٝ حٌفط٠َخص ِليىس ِٚؼَٚفش.

ٌٕرٛع ىٜ أٚؤرٝ ٠ٍز١ٔٛٛو١ٍره أٓر١ي فرٝ طَو١زرٗ حٌى١ّ١رخثٝ ِرغ ط خرٗ ح٤كّرخض ح٠ٌٕٚٛرش ِرٓ ح -6

 ٔظ١َٖ فٝ حٌزىظ٠َخ.

طلًّ ح٤وظ١ٔ١ِٕٛ١ظخص أٓٛحغآ ط زٗ ح٤ٓٛحغ فٝ حٌزىظ٠َخ حٌلم١م١رش ك١رغ أْ طَو١رذ حٌف٩ؿرخص  -7

 اْ ٚؿيص ِ خرٗ ٌف٩ؿخص حٌزىظ٠َخ.

 رؼط أٔٛحػٙخ طىْٛ ؿَحػ١ُ ىحه١ٍش ِمخِٚش ٌٍلَحٍس ِؼً حٌزىظ٠َخ. -8

رؼط أٔٛحػٙخ ٌٙخ حٌميٍس ػٍٝ طؼز١ض ح١ٌٕظَٚؿ١ٓ حٌـٜٛ طىخف١ٍرآ ِرغ ؿرٌٍٚ ٔزخطرخص ي١رَ رم١ٌٛرش  -9

 . Frankiaِؼً حي 

طٛؿرري ح٤وظ١ِٕٛ١ٔرر١ظخص رؤػرريحى ٚف١ررَس فررٝ ح٤ٍض ٚح٤ٓررّيس حٌؼعرر٠ٛش ٚحٌٛكررً ٚلررخع حٌزل١ررَحص 

ف١ٍش كظٝ أػّخق ٚطٕظ َ ح٤وظ١ٔ١ِٕٛ١ظخص فٝ حٌطزمش حٌٔطل١ش ِٓ ح٤ٍض وّخ طٛؿي فٝ ح٤فخق حٌٔ

رؼ١رررريس ٚ٘ررررٝ طٍررررٝ حٌزىظ٠َررررخ ِررررٓ ك١ررررغ ٚفررررَس ح٤ػرررريحى فررررٝ ح٤ٍض ٚػِّٛررررآ طظررررَحٚف أػرررريحى 

ح٤وظ١ٔ١ِٕٛ١ظخص ِخ ر١ٓ 
5
11 – 

8
 فٝ ؿَحَ ح٨ٍض. 11
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ِؼظُ ح٤وظ١ٔ١ِٕٛ١ظخص ِٓ ح٤ٔٛحع حٌّلزش ٌٍلَحٍس حٌّظٛٓطش فظمغ ىٍؿش حٌلَحٍس حٌّؼٍٝ ٌٙرخ فرٝ  

ي أٔٛحع ِلزش ٌٍلَحٍس حٌؼخ١ٌش طّٕرٛ فرٝ حٌٕطرخق حٌلرَحٍٜ ِرخ َ  وّخ طٛؿ˚ 31 – 25حٌّيٜ ِخ ر١ٓ 

َ ٚ٘ررٝ ٨ ٠ّىٕٙررخ حٌظىررخػَ فررٝ ىٍؿررخص حٌلررَحٍس ح٤لررً ٚ٘ررٝ طٕظ ررَ فررٝ ح٤ٓررّيس ˚ 65 – 55ررر١ٓ 

حٌؼع٠ٛش حٌل١ٛح١ٔش ٚحٌمش حٌٔخهٓ حٌّظوَّ ٚأوٛحَ حٌّٔخى حٌؼعٜٛ حٌٔخهٓ ك١غ ٠ّىرٓ أْ ٠صرً 

أػيحى٘خ اٌٝ 
11
 َ. ˚ 65 – 51ىٍؿش حٌلَحٍس اٌٝ فٝ حٌـَحَ ػٕيِخ طصً  11

 وٍِ حٍث تىصٌع األمتٍْىٍٍغٍتبد فهْبك ثعط اىْقبغ ٌَنِ رمشهب ثصفخ عبٍخ:

 طمً أػيحى٘خ فٝ أٍحظٝ حٌّٕخغك حٌَغزش ػٓ أٍحظٝ حٌّٕخغك حٌـخفش. -1

 أػيحى٘خ فٝ ح٤ٍحظٝ حٌؼ ز١ش ٚأٍحظٝ حٌَّحػٝ أوؼَ ِٓ ح٤ٍحظٝ حٌٍِحػ١ش. -2

 ٍِٕػش أوؼَ ِٓ ح٤ٍحظٝ حٌزىَ حٌّـخٍٚس.أػيحى٘خ فٝ ح٤ٍحظٝ حٌّ -1

 -واىعىاٍو اىجٍئٍخ األعبعٍخ اىتى تؤثش عيى ّشبغ األمتٍْىٍٍغٍتبد:

أػيحى ح٤وظ١ٔ١ِٕٛ١ظخص فٝ ح٤ٍحظٝ حٌغ١ٕش رخٌّخىس حٌؼع٠ٛش أػٍٝ ِٕٙخ فٝ ح٤ِخوٓ حٌفم١َس فرٝ  -1

ش ٠ِ٠رري ِررٓ أػرريحى ِخىطٙررخ حٌؼعرر٠ٛش ٦ٚظررخفش ِوٍفررخص حٌّلخ رر١ً ٚح٤ٓررّيس حٌؼعرر٠ٛش حٌل١ٛح١ٔرر

 ح٤وظ١ٔ١ِٕٛ١ظخص فٝ ح٤ٍض.

ٚطؼّرررً  pHٚطرررِىحى أػرريحى٘خ ر٠ِرررخىس ٍلررُ حٌررر   pHح٤وظ١ِٕٛ١ٔرر١ظخص ٨ طظلّرررً أوفررخض حٌررر   -2

ح٦ظخفخص حٌّظظخ١ٌش ِٓ ح٤ّٓيس حٌٕ خى٠ٍش اٌٝ ح٤ٍض ػٍٝ طؼزر١ػ ح٤وظ١ِٕٛ١ٔر١ظخص ًٌٚره ٌظؤُطٙرخ 

 يٍٚؿ١ٕٝ.ٚطلٌٛٙخ اٌٝ كّط ١ٔظ٠َه ٠وفط ٍلُ حٌظفخػً ح١ٌٙ

% ِرٓ لريٍس ح٤ٍض ػٍرٝ ح٦كظفرخظ رخٌّرخش( ٠مٍرً 111 – ٠ُ85خىس حٌَغٛررش ٌيٍؿرش حٌظ رزغ ) -3

أػيحى ح٤وظ١ٔ١ِٕٛ١ظخص ٤ٔٙخ ١ِىَٚرخص ٘ٛحث١ش ٌٚىٓ حٌـفخف ٨ ٠ئػَ ػٍٝ أػيحى ح٤وظ١ِٕٛ١ٔر١ظخص 

 رؼىْ حٌزىظ٠َخ.

َ ٚ٘رٝ طّٕرٛ ررزػش ػٕري ˚ 37اٌرٝ  28ىٍؿش حٌلَحٍس حٌّؼٍٝ ٥ٌوظ١ٔ١ِٕٛ١ظخص طظَحٚف ِرخ رر١ٓ  -4

َ فرٝ وِٛرخص ˚ 65 – 55َ ٚرؼعرٙخ ٠ّٕرٛ فرٝ كرَحٍس طظرَحٚف ِرخ رر١ٓ ˚ 5ىٍؿش كَحٍس ألرً ِرٓ 

 حٌّٔخى.

طِىحى أػيحى ح٤وظ١ٔ١ِٕٛ١ظخص ه٩ي فصً حٌَر١غ ٚحٌو٠َ  ٚح٠ٌِخىس فٝ فصً حٌو٠َ  ػخىس ِخ  -5

فظىرْٛ ٍحؿؼرش ٌٍؼٛحِرً  طىْٛ ٔخطـش ػٓ ٚ ٛي حٌّخىس حٌؼع٠ٛش اٌٝ ح٤ٍض أِخ فٝ فصً حٌَر١رغ

 حٌّٕخه١ش ِٓ ٍغٛرش ٚكَحٍس ٩ِثّش ٌٍّٕٛ.

 طظَوِ ح٤وظ١ٔ١ِٕٛ١ظخص فٝ حٌطزمش حٌٔطل١ش ِٓ لطخع حٌظَرش ٚطمً أػيحى٘خ ر٠ِخىس حٌؼّك. -6
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ِٚؼيي حٌظىخػَ فٝ ح٤وظ١ٔ١ِٕٛ١ظخص ألً ِٓ ِؼ١ٍٗ فٝ حٌزىظ٠َخ ٚحٌفط٠َرخص ِّرخ ٠فمري٘خ حٌمريٍس ػٍرٝ 

فؼٕيِخ طظٛحفَ حٌؼٕخ َ حٌغٌحث١رش  ٠ٚرِىحى حٌظٕرخفْ رر١ٓ حٌىخثٕرخص حٌيل١مرش  فربْ حٌظٕخفْ رط٠َمش فؼخٌش 

ح٤وظ١ِٕٛٔرر١ظخص ٨ ط ررىً ؿررِشآ رررخٍُآ ِررٓ ِـّررٛع أك١ررخش ح٤ٍض ٚ٘ررٌٖ حٌمرريٍس حٌعررؼ١فش ػٍررٝ 

حٌظٕررخفْ ٠ّىررٓ أْ طفٔررَ لٍررش ٚؿررٛى ح٤وظ١ِٕٛ١ٔرر١ظخص هرر٩ي حٌَّحكررً ح٤ٌٚررٝ ِررٓ طلٍررً حٌّوٍفررخص 

 ظٕخل  حٌغٌحش ٚطمً كيس حٌّٕخفٔش ٠صزق ٥ٌوظ١ٔ١ِٕٛ١ظخص ٚؿٛىآ رخٍُآ.حٌٕزخط١ش ٌٚىٓ ػٕيِخ ٠

 أهٌ اىتحىالد اىجٍىىىجٍخ اىتى تحذثهب األمتٍْىٍٍغٍتبد فى األسض: 

طل١ًٍ رؼط ِىٛٔخص ح٤ٔٔـش حٌٕزخط١ش ٚحٌل١ٛح١ٔش حٌّمخِٚش ٌٍظلًٍ ٚط ١َ ظخَ٘س ػريَ آرظـخرش  -1

حط١ش حٌطز١ؼ١ش ا٨ رؼي ِعٝ ػيس أٓخر١غف اٌٝ أٔٙخ طفظمَ ح٤وظ١ٔ١ِٕٛ١ظخص ٦ظخفش حٌّٛحى حٌىَر١٘ٛيٍ

اٌٝ حٌميٍس ػٍٝ حٌظٕخفْ ِغ حٌزىظ٠َخ ٚحٌفط٠َخص ه٩ي فظَس ٚؿٛى حٌّٛحى حٌىَر١٘ٛيٍحط١ش حٌز١ٔطشف 

 ٌٚىٕٙخ طصزق ًحص ليٍس فؼخٌش فٝ حٌظٕخفْ ػٕيِخ ٨ ٠ظزمٝ فٝ حٌظَرش ا٨ حٌَّوزخص حٌّمخِٚش ٌٍظلًٍ.

ػررٓ غ٠َررك طل٠ٛررً ِوٍفررخص حٌٕزررخص ٚح٤ٍٚحق حٌّظٔررخلطش اٌررٝ َِوزررخص  طىرر٠ٛٓ ىرررخي ح٤ٍض -2

ِّخػٍررش ٌٍـررِش حٌؼعررٜٛ ح٤ ررٍٝ فررٝ ح٤ٍض. ٚطظٙررَ ٍحثلررش ح٤ٍض حٌوصررزش ح٠ٌَّٚررش طٔررّٝ 

 .H2Sٍحثلش ح٤ٍض ٔظ١ـش ٦فَحُ رؼط ح٨٩ٌٔص ٌَّوزخص أ٠ِٚر١ٛطخ٠ً ٚ 

 رررآ ػٕررري طل١ٍرررً ح٤ٓرررّيس حٌم١رررخَ ررررخٌظل٨ٛص حٌل٠ٛ١رررش فرررٝ ىٍؿرررخص حٌلرررَحٍس حٌَّطفؼرررش هصٛ -3

حٌوعررَحش ٚأوررٛحَ حٌٔررّخى حٌؼعررٜٛ ٚح٤ٓررّيس حٌؼعرر٠ٛش حٌل١ٛح١ٔررش ك١ررغ ٠ٔررٛى ح٤وظ١ِٕٛ١ٔرر١ظخص 

 حٌّلزش ٌٍلَحٍس حٌؼخ١ٌش ٚطغطٝ أٓطق حٌىِٛخص رٍْٛ أر١ط أٚ ٍِخىٜ.

 طٔزذ أٔٛحػآ ِٓ ح٤َِحض حٌىخِٕش فٝ ح٤ٍض ِؼً ؿَد حٌزطخغْ ٚؿيٍٜ حٌزطخغخ. -4

 ١ظخص طٔزذ أَِحض ٧ٌٔٔخْ ٚحٌل١ٛحْ.رؼط ح٤وظ١ِٕٛ١ٔ -5

طـّغ كز١زخص حٌظَرش رٛحٓطش ١٘فخطٙخ ِّخ ٠ِ٠ي ِٓ طل١ٔٓ ط٠ٛٙظٙخ ٚطـيٍ ح٦شخٍس ٕ٘خ أٔٗ ػٕري  -6

اظخفش رؼط حٌّٛحى ِؼً حٌى١ظ١ٓ اٌٝ حٌظَرش حٌٌٜ ٠ ـغ طى٠ٛٓ ح١ٌٙفخص فٝ ح٤وظ١ٔ١ِٕٛ١ظخص  ٠ئىٜ 

 أَِحض ٌٍٕزخطخص حٌَحل١ش.فٝ رؼط ح٤ك١خْ اٌٝ طؼز١ػ حٌفط٠َخص حٌظٝ طٔزذ 

 .Geosminاػطخش ح٤ٍض ٍحثلش هخ ش ٔظ١ـش افَحُ َِوذ  -7

ػمي ؿ٠ٌٍش ٌٍٕزخطخص ي١َ حٌزم١ٌٛش طؼزض ح١ٌٕظرَٚؿ١ٓ حٌـرٜٛ ف٠ِ١ري ِرٓ  ٠Frankiaىْٛ ؿْٕ   -8

 هصٛرش حٌظَرش.
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ٌل١رش طٍؼذ ح٤وظ١ٔ١ِٕٛ١ظخص ىٍٚآ ٘خِآ فٝ ِـخي حٌظعخى ح١ٌّىَٚرٝ ٚطٛحُْ فصخثً حٌىخثٕخص ح -9

حٌيل١مرش فرٝ حٌظَررش ك١رغ طمرَٛ ررربفَحُ حٌّعرخىحص حٌل٠ٛ١رش أٚ ح٠ِٔ٦ّرخص حٌوخٍؿ١رش حٌّلٍٍرش ٌو٠٩ررخ 

 حٌزىظ٠َخ ٚحٌفط٠َخص.

 أعجبة عذً ظهىس إفشاصاد اىَعبداد اىحٍىٌخ فى اىتشثخ ثصىسح مجٍشح: 

أؿٕرخّ  حٌّعخىحص حٌل٠ٛ١ش حٌّٕظـش رؤكي أؿٕخّ ح٤وظ١ٔ١ِٕٛ١ظخص )ح٦ٓظَرظ١ٔ١ِٛٓ ٚ٘رٛ أوؼرَ -1

ح٤وظ١ٔ١ِٕٛ١ظخص أظ خٍآ فٝ حٌظَرش ٠ٚظ١ِّ رميٍطٗ ػٍٝ طل١ًٍ حٌّٛحى حٌّؼميس ٌٚٙخ ىٍٚ فٝ ػ١ٍّخص 

ٔٛع  341حٌّؼئش ٚوٌٌه حٌظٛحُْ ح١ٌّىَٚرٝ فٝ حٌظَرش ِٓ ه٩ي حٌميٍس حٌؼخ١ٌش ٌؼي٠ي ِٓ أٔٛحػٗ ]

ز١زرخص رخٌظَررش طلض ٔٛع[ ػٍٝ افَحُ حٌّعخىحص حٌل٠ٛ١ش( ِٛؿذ حٌ لٕش ٠ٕـرٌد ٌٔرطق حٌل 39ٚ

٠ٚيِ  ػ١ٍٙخف ٚحٌّعخىحص حٌل٠ٛ١ش حٌّظؼخىٌش أٚ حٌٔخٌزش حٌ لٕش  ٠ىْٛ كَ فٝ حٌظَرش فٝ حٌّلٍٛي 

 ح٤ٍظٝ ٌٚىٓ طؤػ١َُ٘ ظؼ١  ٌٍٔزز١ٓ حٌظخ١١ٌٓ.

ح٤ٍض وز١جش فم١َس فٝ حٌّرخىس حٌؼعر٠ٛش ٌٚرٌٌه أظرخؽ حٌّعرخى حٌل١رٜٛ رٙرخ ل١ٍرً ٚطرؤػ١َٖ ي١رَ  -2

 ٚحظق.

ٌل٠ٛ١رش طظؼرَض ٧ٌٔلر٩ي رٛحٓرطش أٔرٛحع وؼ١رَس ِرٓ حٌزىظ٠َرخ حٌظرٝ ٠ّىٕٙررخ أيٍرذ حٌّعرخىحص ح -3

 طل١ٍٍٙخ ٌَّوزخطٙخ ح٤ٓخ١ٓش.

 Fungiاىفطشٌبد  -3

 

 

 

 

 

 

 

٨ طىْٛ حٌفط٠َخص حٌـِش ح٤وزَ ِٓ ِلظٜٛ وخثٕخص حٌظَرش حٌل١رش ا٨ اْ  حٌفط٠َرخص طىرْٛ حٌـرِش 

١ش ٌؼريى٘خ ٚفرٝ ٔفرْ حٌٛلرض طّؼ١ٍٙرخ ٌـرِش ح٤وزَ ِٓ حٌىظٍش حٌل١ش فٝ ح٤ٍضف ٠َٚؿغ حٌمٍرش حٌٕٔرز

وز١َ ِٓ حٌىظٍش حٌل١ش اٌٝ يِحٍس ّٔٛ٘خ ػٍٝ  ٍٛس ١٘فخص ١ّٓىش ِٚظ خرىش طظ رخره ِرغ  رؼعرٙخ 
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ِىٛٔش ِخ ٠ؼرَف رخ١ٌّٔر١ٍ١َٛف ٚح١ٌّٔر١ٍ١َٛ اِرخ أْ ٠مٔرُ رـريٍ ػَظر١ش ٚ اِرخ ٠زمرٝ رريْٚ طمٔر١ُ. 

ٚحٌى١ٔٛري٠خص أٚ حٌـرَحػ١ُ ح٩ٌؿٕٔر١ش  ٚح١ٌٙفخص اِخ أْ طىْٛ هع٠َش أٚ هصزش )طلظرٜٛ ؿرَحػ١ُ(ف

اٌرٝ ١ٍِرْٛ ٌىرً ؿرَحَ  21.111ٚف١َس ِٕٚظ َس فرٝ حٌطز١ؼرش. ٚطظرَحٚف أػريحى حٌفط٠َرخص ِرخ رر١ٓ 

 – 11أٍض  ٠ٚزٍخ ِـّرٛع أغرٛحي ١٘فرخص ح١ٌّٔر١ٍ١َٛ حٌّٛؿرٛىس فرٝ ؿرَحَ ِرٓ ح٤ٍض رلرٛحٌٝ 

حٌل١ش رخ٤ٍضف وّرخ ٠زٍرخ  ِظَف ِٚٓ ًٌه ٠ظعق أْ ١٘فخص حٌفطَ طّؼً ؿِشآ ٘خِآ ِٓ حٌىظٍش 111

وـُ/ٌٍفيحْف ١ٍ١ٔ١ٌٍَّٚٛ اٍطزرخغ ٚػ١رك رلز١زرخص ح٤ٍضف فغخٌزرآ ِرخ طٍظصرك  211ُْٚ حٌفط٠َخص 

١٘فخص حٌفطَ ف٠ِ١م١رآ رلز١زرخص ح٤ٍض ٚلري طظوٍرً طـّؼخطٙرخف ٠ٚظٙرَ أْ رؼرط أٔرٛحع حٌفط٠َرخص 

 خص حٌظَرش حٌّؼي١ٔش.طّٕٛ ػٍٝ أٚ فٝ ؿ٠ِجخص حٌزمخ٠خ حٌؼع٠ٛشف وّخ ٠َطزػ حٌىؼ١َ ِٕٙخ رلز١ز

 اىعىاٍو اىجٍئٍخ اىَؤثشح عيى أعذاد وّشبغ اىفطشٌبد:

ٔظَآ ٤ْ حٌفط٠َخص وخثٕخص ي١رَ ًحط١رش حٌظغ٠ٌرش فؤػريحى٘خ طرِىحى ربُى٠رخى ٔٔرزش حٌّرخىس حٌؼعر٠ٛش  -1

 ٌٚٛ أْ رؼط حٌفط٠َخص طظٛحؿي ٚطٍؼذ ىٍٚآ ٘خِآ فٝ رؼط حٌّٕخغك حٌفم١َس فٝ حٌّخىس حٌؼع٠ٛش.

ٌٚىٕٙررخ طٔررٛى فررٝ حٌز١جررش  9 – ٠2ظررَحٚف ِررخ ررر١ٓ  ٠َpHررخص فررٝ ٔطررخق ٚحٓررغ ِررٓ حي طّٕررٛ حٌفط -2

حٌلخِع١ش ٨ٚ ٠َؿغ ًٌه اٌٝ أْ حٌلّٛظش طّؼً حٌظَٚف حٌّؼخ١ٌرش ٌّٕرٛ حٌفطرَ ٚأّٔرخ ٠َؿرغ ٌؼريَ 

طٕخفْ حٌزىظ٠َخ ٚح٤وظ١ٔ١ِٕٛ١ظخص ػٍٝ حٌّٛحى حٌغٌحث١ش ٤ْ حٌزىظ٠َخ ٚح٤وظ١ٔ١ِٕٛ١ظخص طلظخؽ ٌٕطخق 

 ٚطىْٛ كٔخٓش ٌٍلّٛظش ِّخ ٠ٛفَ حٌظَٚف ح٩ٌّثّش ٌّٕٛ حٌفطَ. pHي ظ١ك ِٓ ح

اظخفش ح٤ّٓيس حٌّؼي١ٔش ٥ٌٍض ٠ئػَ ػٍرٝ ػريى حٌفط٠َرخصف فبظرخفش أِر٩ف ح١ِٔٛ٤رَٛ طٔرزذ  -3

٠ُخىس أػيحى حٌفطَ ٔظ١ـش طىْٛ كخِط ح١ٌٕظ٠َه ِٓ حؤيس أ٩ِف ح١ِٔٛ٤َٛ ك٠ٛ١آ ٚطىرَحٍ اظرخفش 

٠ٛآ ٠ؼّرررً ػٍرررٝ ط رررـ١غ حٌفط٠َرررخص ٚحٌلررري ِرررٓ أػررريحى حٌزىظ٠َرررخ ٘رررٌح حٌٔرررّخى ح١ِٔٛ٤رررِٛٝ ٓرررٕ

 ٚح٤وظ١ٔ١ِٕٛ١ظخص.

حٌفط٠َخص ِؼٍٙخ ِؼً ٓخثَ حٌىخثٕخص حٌل١ش فخ٦ٔوفخض حٌٍّلٛظ فٝ حٌَغٛرش ٠ظَطذ ػ١ٍٗ ٔمر   -4

فٝ أػيحى ٚٔ خغ حٌفط٠َرخص ٚطلٔرٓ ِٔرظٜٛ حٌَغٛررش ٠رئىٜ اٌرٝ ٠ُرخىس فرٝ أػريحى٘خ طظٕخٓرذ ِرغ 

فٕٙخن فط٠َرخص ٠ّىٕٙرخ أْ طمرخَٚ ٚطظرً ٔ رطش فرٝ حٌظرَٚف شرزٗ حٌـخفرش.  و١ّش حٌَغٛرش ِٚغ ٌ٘ح

ػِّٛآ حٌفط٠َخص أوؼَ طلًّ ٌٍـفخف ػٓ حٌزىظ٠َخ ٚحٌَغٛرش حٌؼخ١ٌش طئػَ ػٍٝ ّٔرٛ حٌفط٠َرخص ٌّرخ 

 ٌٙخ ِٓ طؤػ١َ ػىٔٝ ػٍٝ حٌظ٠ٛٙش ك١غ أْ حٌفط٠َخص وخثٕخص ٘ٛحث١ش.

حٌٔرطل١ش ِرٓ ح٨ٍض ٚطغ١رذ فرٝ حٌطزمرخص  حٌفط٠َرخص وخثٕرخص ٘ٛحث١رش ٌرٌح طظَّورِ فرٝ حٌطزمرش -5

حٌؼ١ّمش رخ٤ٍض حٌؼع٠ٛش ِٓ أ ً ٔزخطٝ ٚرؤٍض حٌّٔظٕمؼخص ف ٚرخٌّؼرً فرٝ ح٤ٍحظرٝ حٌّؼي١ٔرش 

حٌغيلش طمً أػيحى حٌفط٠َخص ٌيٍؿش ٠ىخى أْ ٠ىْٛ ٔ خغٙخ حٌل١ٜٛ ِظٛلفآ ٚرؼط حٌفط٠َخص ٠ّىٕٙرخ 
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رّـرررَى طلٔرررٓ حٌظرررَٚف طٔرررظؼ١ي ِمخِٚرررش حٌظرررَٚف ي١رررَ ح٩ٌّثّرررش رظى٠ٕٛٙرررخ ؿرررَحػ١ُ ِمخِٚرررش ٚ

 حٌفط٠َخص ٔ خغٙخ.

ِؼظُ حٌفط٠َخص ِلزش ٌٍلَحٍس حٌّظٛٓطش ِٚٓ حٌٕخىٍ أْ طّٕٛ ػٍٝ ىٍؿرش حٌلرَحٍس حٌؼخ١ٌرش ا٨  -6

َ(  ٌٚىررٓ ٨ طٛؿررري فررٝ ح٤ٓرررّيس ˚ 55 – 51أٔررٗ ل١ٍررً ِرررٓ حٌٔرر٨٩ص حٌّلزررش ٌٍلرررَحٍس حٌؼخ١ٌررش )

 َ.˚ 65حٌؼع٠ٛش حٌظٝ طصً ىٍؿش كَحٍطٙخ 

 : Yeastsاىخَبئش 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِٓ حٌفط٠َرخص حٌظرٝ طٛؿري ػٍرٝ  رٍٛس ه٠٩رخ ِفرَىس طظىرخػَ ررخٌظزَػُ أٚ ح٦ٔمٔرخَ حٌؼٕرخثٝ ٕٚ٘رخن 

ِـّٛػظ١ٓ وز١َط١ٓ ِٓ حٌوّخثَ ح٤ٚي ط ًّ ح٤ٔٛحع حٌظٝ طٕظؾ ؿَحػ١ُ أٓى١ش ر١ّٕخ حٌؼخ١ٔش ٨ طىْٛ 

أٔررٛحع حٌوّررخثَ طظلّررً أفَحى٘ررخ ِؼررً ٘ررٌٖ حٌـررَحػ١ُ حٌـٕٔرر١ش )ِررٓ حٌفط٠َررخص حٌٕخلصررش(ف ٚرؼررط 

طَو١ررِحص ػخ١ٌررش ِررٓ حٌٔررى٠َخص ٚطظ١ّررِ رىفررخشس ػخ١ٌررش فررٝ طو١ّررَ حٌىَر١٘ٛرريٍحص ٌٚىٕٙررخ طؼرري ِررٓ 

حٌىخثٕخص حٌغ٠َزش ػٍٝ ح٤ٍض ك١رغ طٛؿري فرٝ أكرٛحي ٔرخىٍس ف ٚفرٝ رؼرط ح٤ك١رخْ طٛؿري رؤػريحى 

 ي٠َِس ػٍٝ ؿٌٍٚ رؼط حٌٕزخطخص.

ظَرش ٤ْ ىٍٚ٘خ فٝ طل٨ٛص حٌؼٕخ َ رخٌظَرش ي١َ ٌُٚ ٠ٛؿٗ ا٘ظّخَ وز١َ اٌٝ حٌوّخثَحٌّٛؿٛىس رخٌ

ِليى طّخِآ. ٌٚىٓ كي٠ؼآ ٚؿي أْ حٌوّخثَ حٌّؼٌِٚش ٌٙخ حٌميٍس ػٍٝ طل١ًٍ حٌىخ٠ُٓ ٚأظرخؽ ح١ِٔٛ٤رخ 

)ػ١ٍّش حٌٕ يٍس( ٚطل١ًٍ حٌٕ خ ٚأظخؽ أكّخض ػع٠ٛش ٌٚىٓ ١ٌْ ٌٙخ حٌميٍس ػٍٝ طل١ًٍ ح١ٍ١ٌٍُٔٛ 

 أٚ حٌزىظ١ٓ أٚ طؼز١ض ح٤ُٚص.
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 :Mycorrhizaeىٍَنىسٌضا ا

 

 

 

 

 

 

 

 

فطررَ ٠ظىخفررً ِررغ حٌٕزخطررخص حٌَحل١ررش ك١ررغ ٠مررَٛ حٌٕزررخص رظمرري٠ُ حٌىَر١٘ٛرريٍحص ٚح٤كّررخض ح١ٕ١ِ٤ررش 

ٚحٌف١ظخ١ِٕررخص ٌٍفطررَ ٠ٚمررَٛ حٌفطررَ ربِرريحى حٌٕزررخص رخٌفٛٓررفٍٛ هخ ررش فررٝ ح٤ٍحظررٝ حٌفم١ررَس فررٝ 

ص ف ٚ٘رٌح حٌفطرَ ٠صرؼذ ط١ّٕظرٗ حٌفٛٓفٍٛ. ٌٚ٘ح حٌفطَ ٨ ٠ٛؿي ا٨ ػٍرٝ ِمَررش ِرٓ ؿرٌٍٚ حٌٕزخطرخ

 .   endomycorrhizaeػٍٝ ر١جخص  ٕخػ١ش هخ ش حٌ  

 أهٍَخ اىفطشٌبد :

 طٍؼذ ىٍٚ ٘خَ فٝ طلًٍ ح١ٍ١ٌٍُٔٛ ٚح١ٍ١ٔ١ّ١ٌٍُٙٛ ٚحٌزىظ١ٓ فٝ ح٤ٍحظٝ. -1

 طٔخػي ػٍٝ طى٠ٛٓ كز١زخص ِـّؼش طلٔٓ ِٓ ط٠ٛٙش حٌظَرش. -2

 ١ًٍ حٌّٛحى حٌؼع٠ٛش حٌّؼميس ػِّٛآ(.طٍؼذ ىٍٚ فٝ ِؼئش ح١ٌٕظَٚؿ١ٓ حٌؼعٜٛ )طل -3

 ٌٙخ ىٍٚ ٍث١ٔٝ فٝ طى٠ٛٓ حٌيرخي رخ٤ٍحظٝ. -4

 . Penicilliumأظخؽ ِٛحى غز١ش ٘خِش ِؼً حٌ   -5

فطرَ ح١ٌّىرر٠ٍِٛح ٠ؼّررً ػٍررٝ ٠ُررخىس اِظصررخع حٌٕزررخص ٌٍؼٕخ ررَ حٌغٌحث١ررش هصٛ ررآ حٌفٛٓررفٍٛ  -6

 طلض ظَٚف ٔم  حٌفٛٓفٍٛ.
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 Algaeاىطحبىت  -4

 

 

 

 

 

 

 

ظ َ حٌطلخٌذ فٝ وً ح٤ٍحظٝ طم٠َزآف ٚأػيحى ٘رٌٖ حٌىخثٕرخص ٨ ٠صرً اٌرٝ ح٤ػريحى حٌٙخثٍرش حٌظرٝ طٕ

طٛؿي رٙخ حٌزىظ٠َخ ٚح٤وظ١ِٕٛ١ٔر١ظخص ٚحٌفط٠َرخصف ٚطٕظ رَ حٌطلخٌرذ فرٝ ح٤ٚٓرخغ حٌّلظ٠ٛرش ػٍرٝ 

ٍغٛرش ػخ١ٌش ٚظٛش ٚف١َ ف١ّىٓ ِ خ٘يس ّٔٛ٘خ رخٌؼ١ٓ حٌّـَىس ػٍٝ ٓطق ح٤ٍحظٝ حٌغيلش ٚفٝ 

ّٔررظٕمؼخص ٚوررٌٌه لرري طٛؿرري رخ٤ٍحظررٝ حٌزىررَ ٚوررٌٌه حٌٍِّٕػررش حٌّلظ٠ٛررش ػٍررٝ ٍغٛرررش ػخ١ٌررش حٌ

 ٚطٛؿي ػٍٝ حٌصوٍٛ ٚ ػٍٝ ٓٛق ح٤شـخٍ.

ِررٓ حٌٕخك١ررش حٌٍّٛفٌٛٛؿ١ررش فرربْ حٌطلخٌررذ حٌظررٝ طٛؿرري رخ٤ٍحظررٝ اِررخ ٚك١رريس حٌو١ٍررش أٚ طىررْٛ فررٝ 

ٚلرري ٚؿرري أْ ح٤ٍحظررٝ ٩ٓٓررً لصرر١َس ٚ٘ررٝ ػِّٛررآ أ ررغَ ٚأرٔررػ طَو١زررآ ِررٓ ح٤ٔررٛحع حٌّخث١ررش 

 حٌٍِحػ١ش طلظٜٛ ػٍٝ ِـّٛػخص حٌطلخٌذ حٌَث١ٔ١ش ح٤ط١ش:

 Chlorophyta   (green algae )( غلخٌذ هعَحش  1

 Cyanophyta  (blue green algae)( حٌطلخٌذ حٌوعَحش حٌٍِّلش 2

 Bacillariophyta   (Diatoms)( ى٠خطِٛخص 3

 Xanthophyta  (yellow green algae )( غلخٌذ هعَحش ِصفَس )حٌٌ٘ز١ش(  4

طظ١ِّ حٌطلخٌذ ربػظّخى٘خ ػٍٝ حٌظغ٠ٌش حٌٌحط١ش حٌعٛث١ش ك١غ طٔظويَ حٌىٍٍٛٚف١ً فٝ ح٦ٓظفخىس ِرٓ 

حٌعررٛش وّصرريٍ ٌٍطخلررش ٚػررخٔٝ أؤرر١ي حٌىَرررْٛ وّصرريٍ ٌٍىَرررْٛ ػٍررٝ أْ ٠ظررٛحفَ رخٌظَرررش حٌّررخش 

٠رري ٚو١ّررخص ل١ٍٍررش ؿرريآ ِررٓ ٚح١ٌٕظررَٚؿ١ٓ ٚحٌزٛطخٓرر١َٛ ٚحٌفٛٓررفٍٛ ٚحٌّخئٕرر١َٛ ٚحٌىز٠َررض ٚحٌلي

حٌؼٕخ ررَ حٌٕررخىٍس. ا٨ أْ ٕ٘ررخن أٔٛحػررآ ِررٓ حٌطلخٌررذ حٌوعررَحش ٚحٌطلخٌررذ حٌوعررَحش حٌٍِّلررش 

فظلصً ػٍٝ حٌطخلش ِٓ أؤريس  Heterotrophicٚحٌي٠خطِٛخص ٠ّىٕٙخ أْ طؼ١ش ِؼ١ ش ي١َ ًحط١ش 
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١ررغ طّؼررً حٌٕ ررخ حٌّررخىس حٌؼعرر٠ٛش ررري٢ ِررٓ حٌعررٛش ٌررٌح طٔررّٝ ًحط١ررش حٌظغ٠ٌررش حٌعررٛث١ش اهظ١خ٠ٍررآ ك

ٚحٌٔررىَُٚ ٚحٌـٍٛوررُٛ ٚحٌـٍٔرر٠َٓ ٚكررخِط حٌٔررظ٠َه ٌٚىٕٙررخ ٓررَػخْ ِررخ طؼررٛى ٌؼ١ٍّررش حٌظّؼ١ررً 

حٌعٛثٝ اًح ِخ ٔمٍض اٌٝ ِٕزض ٠لظٜٛ ػٍٝ ِٛحى يٌحث١ش ِؼي١ٔش ٚكعٕض فٝ حٌعرٛش ًٌٚره ِّٙرخ 

 غخٌض ِؼ١ ظٙخ فٝ حٌظ٩َ.

ط١ٍٙرخ ِزخشرَس كظرٝ ٠ّىٕٙرخ  ِٚـظّغ حٌطلخٌذ ١ّ٠ً ٌٍظَّوِ ػٕي ٓرطق ح٤ٍض ٚفرٝ حٌطزمرش حٌظرٝ

ٓررُ طلررض  111 – 51آررظويحَ أشررؼش حٌ ررّْ ٚ٘ررٝ أ٠عررآ ِٛؿررٛىس ػٍررٝ أػّررخق طظررَحٚف ِررخ ررر١ٓ 

ٓطق ح٤ٍض ٌٖٚ٘ ح٤ٔٛحع حٌّظؼّمش ًحط١ش حٌظغ٠ٌش حٌعٛث١ش اهظ١خ٠ٍآ أٜ طلصرً ػٍرٝ غخلظٙرخ ِرٓ 

حٌعرٛش حٌر٩َُ  أؤيس حٌّٛحى حٌؼع٠ٛش ٚػٍٝ حٌىَرْٛ ِٓ ػخٔٝ أؤر١ي حٌىَررْٛ ًٌٚره ٌؼريَ طرٛحفَ

ه١ٍررش ٌىررً ؿررَحَ  511.111 – 111ٌؼ١ٍّررش حٌظّؼ١ررً حٌعررٛثٝ. ٚطظررَحٚف أػرريحى حٌطلخٌررذ ِررخ ررر١ٓ 

ه١ٍش ٌىً ؿَحَ ٚلري أٚظرلض حٌيٍحٓرخص ٚفرَس حٌطلخٌرذ حٌوعرَحش   11.111رّظٛٓػ ٨ ٠ظـخُٚ 

ٚحٌي٠خطِٛخص ٚحٌطلخٌذ حٌوعَحش حٌٍِّلش فٝ ح٤ٍحظٝ ١ٍ٠ٚٙخ حٌطلخٌذ حٌوعرَحش حٌّصرفَس فرٝ 

٦ٔظ خٍ فٝ ح٤ٍض. ٚحٌطلخٌذ حٌوعَحش طٔٛى فٝ حٌّٕخغك حٌّؼظيٌش ١ٍ٠ٙخ حٌي٠خطِٛخص ر١ّٕخ طىْٛ ح

 حٌطلخٌذ حٌوعَحش حٌٍِّلش ٘ٝ ألً ٌٖ٘ حٌىخثٕخص أظ خٍآ.

ٚطظ١ِّ حٌطلخٌذ حٌوعَحش ربكظٛحثٙخ ػٍٝ حٌز٩ٓظ١يحص حٌوعَحش حٌظٝ طىٔذ ٌٖ٘ حٌىخثٕخص حٌٍرْٛ  

ٚرـخٔرررذ حٌىٍٍٛٚف١رررً طلظرررٜٛ ػٍرررٝ  رررزغخص حٌِحٔؼٛف١رررً  ح٤هعرررَ حٌّّخػرررً ٌٍرررْٛ حٌل رررخثشف

ٚحٌىخٍٚط١ٓف ٚأفَحى ٘رٌٖ حٌطلخٌرذ حٌّٛؿرٛىس فرٝ حٌظَررش يخٌزرآ ِرخ طىرْٛ ٚك١ريس حٌو١ٍرش ٚلري طٛؿري 

رؼط ح٤ٔٛحع حٌو١ط١ش ٚطؼظزَ ٌٖ٘ حٌّـّٛػش ٚحٓؼش ح٦ٔظ خٍ فظٔٛى فٝ ح٤ٍحظٝ حٌلخِع١ش وّخ 

 ٚحٌم٠ٍٛش.طٛؿي رؤػيحى ٚحفَس فٝ ح٤ٚٓخغ حٌّظؼخىٌش 

ٚى٠خطِٛخص حٌظَرش )٘ٝ وخثٕخص ٚك١يس حٌو١ٍش أٚ طٛؿي فٝ ِٔظؼَّحص ٚ٘ٝ ِلخغش رطزمش هخٍؿ١رش 

ِٓ ح١ٌٍٔىخ( أ غَ كـّآ ِٓ ِؼ٩١طٙخ حٌّخث١ش ٠ٚزيٚ أْ ظَٚف حٌظَرش ٘ٝ حٌظرٝ ط رـغ ّٔرٛ أٔرٛحع 

خش حٌطلخٌذ  رغ١َس حٌلـرُ ٤ْ حٌلـرُ حٌصرغ١َ ٠ظ١ّرِ رميٍطرٗ ػٍرٝ اِظصرخع لريٍ وز١رَ ِرٓ حٌّر

ٚح٤ِرر٩ف ًٌٚرره ٌىزررَ ٔٔررزش ٓررطق حٌو٠٩ررخ اٌررٝ كـّٙررخ. ٠ٚمررً ٚؿررٛى حٌرري٠خطِٛخص فررٝ ح٤ٍحظررٝ 

 حٌّظؼخىٌش أٚ حٌّخثٍش ٌٍم٠ٍٛش. pHحٌلخِع١ش ٚطِىَ٘ رصفش هخ ش ػٕي ىٍؿخص حي 

ٚطظ١ّررِ حٌطلخٌررذ حٌوعررَحش حٌٍِّلررش ربكظٛحثٙررخ ػٍررٝ حٌصررزغخص ِٕظ ررَس فررٝ ٓرر١ظٛر٩َُ حٌو١ٍررش 

)كٛحًِ حٌصزغخص(ف وّخ أٔٙخ طظ خرٗ ِغ حٌزىظ٠َرخ فرٝ ػريَ ٚؿرٛى ي رخش  ١ٌٚٔض ىحهً حٌز٩ٓظ١يحص

٠ل١ػ رخٌٕٛحٖ )طؼظزَ أوزَ ٚأوؼَ حٌّـّٛػخص أظ خٍآ ٌٍزَٚوخ٠ٍٛطخ حٌّّؼٍش ٌٍعٛش ]ريحث١ش حٌٕٛحٖ أٜ 

١ٌْ ٌٍٕٛحٖ ي خش ِليى[ ٚطؼظزَ كٍمش حٌٛ ً ر١ٓ حٌزىظ٠َخ ٚحٌٕزخطخص حٌوعَحش ٌٍٚظ خرٗ ر١ٕٙخ ٚر١ٓ 

فبٔٙخ طصٕ  ؿٕزآ اٌٝ ؿٕذ ِغ حٌزىظ٠َخ ٚرؼرط ح١ٌّىَٚر١ٌٛرٛؿ١١ٓ ٠فعرٍْٛ اغر٩ق آرُ  حٌزىظ٠َخ
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رىظ٠َررخ ػٍررٝ حٌطلخٌررذ حٌوعررَحش حٌٍِّلررش(ف ٚرؼررط ح٤ؿٕررخّ ٚك١رريس حٌو١ٍررش طّٕررٛ ِفررَىس أٚ فررٝ 

ف ٠ٕٚ ؤ حٌٍْٛ ح١ٌِّّ ٌٌٖٙ حٌّـّٛػرش ِرٓ  Anabaenaطـّؼخص ٚلي ٠ىْٛ حٌزؼط ه١ط١آ وّخ فٝ 

رخ٤ظخفش اٌٝ  زغخص حٌىٍٍٛٚف١ً ٚحٌىخٍٚط١ٕرخص  Phycocyaninَف د ٚؿٛى  زغش ٍُلخش طؼ

ٚ٘ررٝ ح٨وؼررَ أظ ررخٍآ لررٝ  Nostocحٌّظؼررخىي ٚحٌّخثررً ٌٍم٠ٍٛررش ِٚررٓ أِؼٍظٙررخ  pHٚ٘ررٝ طفعررً حي 

 حٌظَرش.

أِخ حٌطلخٌذ حٌوعَحش حٌّصفَس ف٩ طؼظزَ ِرٓ أؿٕرخّ حٌظَررش حٌٔرخثيس ف ٚ٘رٝ ط رزٗ حٌطلخٌرذ فرٝ 

 ثٝ ٚط زٗ حٌزَٚطُٛٚح حٌغ١َ ِلظ٠ٛش ػٍٝ وٍٍٛٚف١ً.ليٍطٙخ ػٍٝ حٌظّؼ١ً حٌعٛ

 اىعىاٍو اىجٍئٍخ اىَؤثشح عيى َّى وإّتشبس اىطحبىت:

طظؤػَ حٌطلخٌذ ريٍؿش وز١َس رظٛحفَ أشؼش حٌ ّْ ٚػخٔٝ أؤر١ي حٌىَررْٛ ٠ٚرٕؼىْ اكظ١رخؽ  -1

حٌطلخٌذ ٤شؼش حٌ رّْ رٛظرٛف ػٍرٝ حٌظ٠ُٛرغ حٌَأٓرٝ ٌٙرخ فرٝ لطرخع حٌظَررش فؤلصرٝ وؼخفرش 

ُٓ ٚطمرً ح٤ػريحى ر ريس ِرغ حٌؼّركف ِّٚرخ ٨ شره ف١رٗ ٚؿرٛى  11 – ٠5ش طىْٛ ػٍٝ ػّك ػيى

رؼط حٌطلخٌذ ػٍٝ أػّخق رؼ١يس ِٓ ٓطق حٌظَرش ٌيٍؿش ٨ ٠صً ا١ٌٙخ حٌعٛش ٚلي طُ أظمخٌٙخ 

اٌٝ ح٢فخق حٌٔفٍٝ ػٓ غ٠َك ػ١ٍّخص حٌٍِحػش ح١ٌّىخ١ٔى١ش ٚحٌلفرَ حٌٕرخطؾ ػرٓ ى٠ريحْ ح٤ٍض 

خص رخ٦ظخفش اٌٝ كَوش ح١ٌّخٖ ٚرؼي أظمخي ٌٖ٘ حٌىخثٕخص اٌٝ حٌطزمش حٌٔفٍٝ ٚي١َ٘خ ِٓ حٌل١ٛحٔ

 فبٔٙخ طزمٝ فٝ  ٍٛس ٓخوٕش.

ح٤ِؼرً ٌرٗ ٚحٌٕطرخق ح٩ٌّثرُ ٌّٕرٛ ٘رٌٖ  pHفرٝ ِـظّرغ حٌطلخٌرذ فٍىرً ٔرٛع حي    ٠pHظلىُ حي -2

 أٜ طّٕررٛ فررٝ ح٨ٍحظررٝ 11 – 7حٌطلخٌررذ فخٌٕطررخق ح٤ِؼررً ٌٍطلخٌررذ حٌوعررَحش حٌٍِّلررش ررر١ٓ 

فٚحٌرري٠خطِٛخص ٠مررً ٚؿٛى٘ررخ فررٝ  5ألررً ِررٓ  pHحٌّظؼخىٌررش أٚ حٌم٠ٍٛررش ٚ٘ررٝ ػخىطررآ ٨ طّٕررٛ ػٕرري 

ح٤ٍحظررٝ حٌلخِعرر١ش ر١ّٕررخ طٕظ ررَ فررٝ ح٨ٍحظررٝ حٌـ٠َ١ررش ف ٚػٍررٝ حٌٕمرر١ط ِررٓ ًٌرره فخٌطلخٌررذ 

ٌٚٙخ حٌٔر١خىس فرٝ ح٤ٍحظرٝ  pHفٙٝ ًحص ٔطخق ٚحٓغ ِٓ حٌ   pHحٌوعَحش ٨ طظؤػَ ربٔوفخض حٌ  

 هظفخش ح٤شىخي ح٤هَٜ ِٓ حٌطلخٌذ.حٌلخِع١ش ٦

طؼظزررَ حٌَغٛرررش ِررٓ أوؼررَ حٌؼٛحِررً حٌز١ج١ررش حٌّلرريىس  ٌّٕررٛ حٌطلخٌررذ ٚو١ّررش حٌَغٛرررش فررٝ  -3

ح٤ٍحظٝ حٌٍِحػ١ش ي١َ وخف١ش ٌّٕٛ حٌطلخٌذ ٌرٌح فؤػريحى٘خ ط٠ِري ريٍؿرش ٚحظرلش ػٕري ٓرمٛغ 

وؼَ٘رخ كٔخٓر١ش ح٤ِطخٍ ٚطرٕوفط أػريحى٘خ أوفخظرآ ٚحظرلآ أٚلرخص حٌـفرخفف ٚحٌري٠خطِٛخص أ

ٌٍـفخف ر١ّٕخ حٌطلخٌذ حٌوعَحش ٚحٌوعرَحش حٌٍِّلرش ألرً كٔخٓر١ش ٌٍـفرخف ك١رغ طريهً فرٝ 

 ىٍٚ ٓىْٛ ٠ٔظَّ ٌؼيس ٕٓٛحص.
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طِىَ٘ حٌطلخٌذ فٝ حٌّٛحُٓ حٌَغزرش حٌزرخٍىس ٚحٌظرٝ ٨ ٠ٛؿري حٌعرٛش ف١ٙرخ رىؼخفرش ػخ١ٌرش ٌٍغخ٠رش  -4

حٌؼخ١ٌش ٌٍعٛش ٠يفغ حٌطلخٌرذ ٤غرٛحٍ  ر١ّٕخ اٍطفخع شيس أشؼش حٌ ّْ ٚأوفخض حٌَغٛرش ٚحٌىؼخفش

 حٌٔىْٛ كظٝ طظ٩شَ ِغ حٌظَٚف.

 آظويحَ ِز١يحص حٌل خثش ػٍٝ ٔطخق ٚحٓغ ٠يَِ لطخع ػ٠َط ِٓ أٔٛحع حٌطلخٌذ. -5

طٙررخؿُ حٌزىظ٠َررخ ٚحٌفط٠َررخص ِـظّررغ حٌطلخٌررذ ررربفَحُ ا٠ِّٔررخص هخٍؿ١ررش طلٍررً حٌـرريٍ حٌو٠ٍٛررش  -6

ٌٖ حٌىخثٕررخص ي١ررَ ًحط١ررش حٌظغ٠ٌررش ػٍررٝ كخؿظٙررخ ِررٓ ٌٍطلخٌررذ ٚطٕفررَغ ِىٛٔررخص حٌو١ٍررش ٌظلصررً ٘رر

ح١ٌٕظَٚؿ١ٓ ٚحٌفٛٓفٍٛ ٚطمخَٚ رؼط حٌطلخٌذ ٌ٘ح ح٤ػَ رفؼً طَحو١ذ هخ ش فٝ ؿيٍ٘خ ِٓ ِٛحى 

ط ررزٗ حٌٍـٕرر١ٓ ٚحٌٔررى٠َخص حٌؼي٠رريس ف وررٌٌه طظغررٌٜ ك١ٛحٔررخص حٌظَرررش ِؼررً حٌزَٚطررُٛٚح ٚح١ٌّٕررخطٛىح 

 ٚحٌلٍُ ٚى٠يحْ ح٤ٍض ػٍٝ حٌطلخٌذ.

خَ ٨ طؼظزَ حٌطلخٌذ ِٓ حٌىخثٕرخص حٌظرٝ طٔرُٙ رريٍٚ فؼرخي فرٝ حٌظفرخػ٩ص حٌز١ٛو١ّ١خث١رش ٚوّفَٙٛ ػ

وىننِ  حٌظٝ طليع فٝ حٌظَرش ٠ٕٚظؾ ػٕٙخ هصرٛرش حٌظَررش ٠ٚٔرظؼٕٝ ِرٓ ًٌره أٍحظرٝ ح٤ٍُ حٌغيلرش

 تتيخص أهٍَخ اىطحبىت فى ٍب ٌيى:

حٌـرٜٛ اٌرٝ وَررْٛ طمَٛ حٌطلخٌذ رؼ١ٍّش حٌظّؼ١ً حٌعٛثٝ ٚطلٛي ػخٔٝ أو١ٔي حٌىَررْٛ  -1

ػعٜٛ ٌٌح فخٌطلخٌذ ٘ٝ حٌّٔجٌٛش ػٓ ٠ُخىس حٌىَرْٛ حٌؼعٜٛ فٝ حٌز١جش حٌظٝ طؼ١ش ف١ٙخف 

وّخ أٔٙخ طؼظزَ حٌّٔجٌٛش ػٓ طو١ٍك حٌىَرْٛ حٌؼعٜٛ ٤ٚي ِرَس ػٕري ّٔٛ٘رخ فرٝ ح٤ٍحظرٝ 

 حٌمخكٍش ٚحٌّـَٚفش.

خٔٝ أو١ٔي حٌىَرْٛ ك٠ٛ١آ رظى٠ٛٓ كخِط حٌىَر١ٔٛه ِٓ ػ ٠Weatheringظُ طـ٠ٛش حٌصوٍٛ  -2

حٌٕخطؾ ِٓ طٕفْ حٌطلخٌذ أٚ ِٓ ٔٛحطؾ طل١ًٍ حٌزىظ٠َرخ ٚحٌفط٠َرخص  أ١ّ٠ِٔرآ ٌٍطلخٌرذ )ك١رغ طّٕرٛ 

حٌطلخٌذ ػٍٝ ٓطٛف حٌصوٍٛ ٌظىْٛ غزمش ١ّٓىش ٌٖٚ٘ حٌطزمش رؼري ًٌره طؼظزرَ ِصريٍآ ػعر٠ٛآ 

ؼٛحِرً حٌز١ٌٛٛؿ١رش طظىْٛ ػ١ٍٗ ِٔظؼَّحص حٌزىظ٠َخ ٚحٌفط٠َخص فظلٍٍٙخ ٚٔٛحطؾ حٌظلًٍ طؼظزرَ ِرٓ حٌ

ًحص ح٤ػَ حٌفؼخي فٝ ػ١ٍّش حٌظـ٠ٛش(ف ٌ٘ح رخ٦ظرخفش ٣ٌشرٕخص )اكريٜ  رٍٛ حٌظىخفرً حٌّؼ١ رٝ ِرخ 

ر١ٓ حٌطلخٌذ ٚحٌفط٠َخص( حٌظٝ طفَُ رؼرط حٌَّوزرخص حٌظرٝ طٍؼرذ ىٍٚآ ٘خِرآ فرٝ ػ١ٍّرخص طـ٠ٛرش 

 حٌصوٍٛ.

غ٠َك ه٠٩خ٘خ أٚ حٌّٛحى  طؼًّ حٌّٕٛحص حٌٔطل١ش ٌٍطلخٌذ ػٍٝ طـ١ّغ كز١زخص حٌظَرش )اِخ ػٓ -3

حٌٍِؿش حٌظٝ طفَُ٘خ( فظمًٍ ِٓ ػ١ٍّخص أـَحفٙخ فؼٕي ٓمٛغ ح٤ِطخٍ ػٍٝ ح٤ٍحظرٝ حٌصرلَح٠ٚش 

 طّٕٛ حٌطلخٌذ رغِحٍس ػٍٝ ٓطق حٌظَرش ف٠ِ١ي ِٓ  ٩رش حٌم َس حٌٔطل١ش ٚطّٕغ أـَحفٙخ.
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ّؼ١رً حٌعرٛثٝ ِّرخ طؼًّ حٌطلخٌذ ػٍٝ اغر٩ق ح٤ٚؤرـ١ٓ حٌغرخُٜ هر٩ي ل١خِٙرخ رؼ١ٍّرخص حٌظ -4

 ٠فٝ رـِش ِٓ اكظ١خؿخص حٌـٌٍٚ حٌّغٍّٛس ٌٕزخص ح٤ٍُ.

ٚ٘رٝ  Nostocطمَٛ رؼط أؿٕخّ حٌطلخٌذ ِرٓ ِـّٛػرش حٌطلخٌرذ حٌوعرَحش حٌٍِّلرش ِؼرً  -5

كَس حٌّؼ١ ش أٚ فٝ  ٍٛس طىخف١ٍرش ِرغ حٌفط٠َرخص فرٝ  رٍٛس آشرٕخص رظؼز١رض ح١ٌٕظرَٚؿ١ٓ حٌـرٜٛ 

ٝ ٠ُخىس حٌّلظٜٛ ح١ٌٕظَٚؿ١ٕٝ ٤ٍحظرٝ ح٤ٍُ حٌغيلرش حٌظرٝ ح٩ٌَُ ٌّٕٛ٘خ ٚحٌٌٜ ٠ٕؼىْ ريٍٖٚ ػٍ

ٚ٘ٝ ه٠٩خ  Heterocystطّٕٛ رٙخ ٌٖ٘ حٌطلخٌذ ٌٖٚ٘ حٌطلخٌذ طلظٜٛ ػٍٝ ه٠٩خ هخ ش طّٔٝ 

 ىحث٠َش طلّٝ ا٠ُِٔ ح١ٌٕظَٚؿ١ٕ١ِ ِٓ ح٤ؤـ١ٓ .

 ٍُ.طٕظؾ حٌطلخٌذ رؼط ٔٛحطؾ حٌظّؼ١ً حٌغٌحثٝ ٌٙخ ًحص أػَ ِٕ ػ ػٍٝ ّٔٛ ٔزخطخص ح٤ -6

طؼًّ ػٍٝ ِٕغ أٚ طم١ًٍ َٓػش فمي حٌؼٕخ َ حٌغٌحث١ش رخٌظَش١ق ًٌٚه ربِظصخع ٘رٌٖ حٌؼٕخ رَ  -7

 ٚػٕي ِٛطٙخ ٚطلٍٍٙخ طصزق ٌٖ٘ حٌؼٕخ َ  خٌلش ٦ٓظؼّخي حٌٕزخطخص.

طٛؿرري رؼررط ح٤رلررخع حٌظررٝ طرريي ػٍررٝ أْ ٚؿٛى٘ررخ ٠ٕ ررػ أٚ ٠ِ٠رري ِررٓ ٓررَػش طؼز١ررض ح٤ُٚص  -8

 ر٠ِخىس ح٤ٚؤـ١ٓ. Azotobacterىظ٠َخ ح٤ُٚطٛرخوظَ حٌـٜٛ ػٓ غ٠َك طٕ ١ػ ِٚٔخػيس ر

٨ٚ ٠فٛطٕخ ًوَ رؼط ح٢ػخٍ حٌعخٍس ٌٍطلخٌرذ ِؼرً ططفرً رؼرط أٔرٛحع حٌطلخٌرذ حٌوعرَحش ػٍرٝ 

ِـّٛػررش ِررٓ حٌٕزخطررخص  ٚا ررخرش رؼررط حٌٕزخطررخص رررخ٤َِحض ِؼررً ٔزررخص حٌ ررخٜ ٚأشررـخٍ حٌّررٛحٌق 

 حٌٕخ١ِش ػٍٝ حٌؼٕخ َ حٌغٌحث١ش رخٌظَرش. ٚحٌىخوخٚ ٚؿُٛس حٌط١ذف ٚلي طٕخفْ حٌطلخٌذ حٌٕزخطخص

  Virusesاىفٍشوعبد  -5

 

 

 

 

 

 

ِرَس ٚ٘رٝ  رغ١َس حٌلـرُ ٌيٍؿرش طّىٕٙرخ  111 - 11وخثٕخص ك١ش ىل١مش أ غَ ِٓ حٌزىظ٠َرخ رٕلرٛ 

ِٓ حٌٍَّٚ ريْٚ  ؼٛرش ه٩ي َِشلخص ىل١مش ؿريآ ِصرّّش ٌلـرِ حٌو٠٩رخ حٌزىظ٠َ١رش ٚٔرخىٍآ ِرخ 
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١ِىرَْٚ ٌرٌح  ١ِ1.2ىرَْٚ ٨ٚ ٠ظؼريٜ حٌطرٛي  ١ِ1.1ىَْٚ اٌٝ  ٠1.15ظؼيٜ لطَ حٌف١َّٚ ػٓ 

د ح٦ٌىظَٚٔرٝ فرٝ ٍإ٠ظٙرخ . ٛف٩ ٠ّىٓ ٍإ٠ظٙخ رخ١ٌّىَٚٓىٛد حٌؼرخىٜ ٌٚىرٓ ٠ٔرظويَ ح١ٌّىَٚٓرى

ٚوً ؿِة ف١َّٚ ٠لظخؽ ٌظىخػَٖ اٌٝ ٚؿٛى ػخثً كٝ )غف١ٍ١خص اؿزخ٠ٍش( وَّوِ ٌظّؼ١ٍٗ حٌغٌحثٝ 

ٕ ررػ ٠ٚظىررخػَ. ٚحٌف١َٚٓررخص اِررخ َِّظررش ٌٍٕزخطررخص أٚ ٚفررٝ ي١ررخد ِؼررً ٘ررٌح حٌؼخثررً ٔررخىٍآ ِررخ ٠

حٌل١ٛحٔررخص أٚ حٌىخثٕررخص حٌل١ررش حٌيل١مررش  ٚح٤ه١ررَس ِٕٙررخ ِررخ ٠صرر١ذ حٌزىظ٠َررخ ٚطٔررّٝ رخٌزىظ٠َٛفررخچ 

bacteriophage  ِٕٚٙخ ِخ ٠ص١ذ ح٤وظ١ٔ١ِٕٛ١ظخص ٚطّٔٝ أوظ١ٕٛفخچActinophage  ِٕٚٙخ ِخ

 ح.٠ص١ذ حٌفط٠َخص ٚحٌوّخثَ ٚحٌطلخٌذ ٚحٌزَٚطُٛٚ

حٌزىظ٠َٛفخچ ف١َٚٓخص طظطفً ػٍٝ حٌزىظ٠َخ ٚلي ١ّٓض رٌٙح ح٦ُٓ ط١١ِّآ ٌٙخ ػٓ أٔٛحع حٌف١َٚٓخص 

حٌظٝ طص١ذ حٌىخثٕخص حٌل١ش حٌَحل١رش. ٚحٌزىظ٠َٛفرخچ ٠ؼر١ش ِرظطف٣ ىحهرً ه٠٩رخ حٌزىظ٠َرخ ٚلري ػرِي 

حٌّصرخرش  وؼ١َآ ِٓ حٌزىظ٠َٛفخچ ِٓ حٌّـخٍٜ ٚح٤ٍحظٝ حٌٍِحػ١ش. ٚلري ٌرٛكع أْ ه٠٩رخ حٌزىظ٠َرخ

رخٌزىظ٠َٛفررخچ طٕررظفن أ٢ٚ ػررُ طٕفـررَ ٚطوظفررٝ أٜ أْ ٔظ١ـررش ح٦ ررخرش رخٌزىظ٠َٛفررخچ ألرر٩ي حٌو٠٩ررخ 

 حٌزىظ٠َ١ش حٌّصخرش .

وّخ ٚؿٛى أْ حٌزىظ٠َٛفخچ فٝ حٌظَرش لي ٠ىْٛ أكي حٌؼٛحًِ حٌّئػَس ػٍٝ أظ خٍ ّٚٔٛ رؼط أٔرٛحع 

 حٌٌٜ ٠ص١زٗ ِؼً: حٌزىظ٠َخ حٌٙخِش فٝ حٌظَرش ٠ّٚٔٝ حٌفخچ ربُٓ ح١ٌّىَٚد

E. coli phage & Rhizobium trifolii phage & Aerobacter phage & Azotobacter 

phage   . 

ٚحٌفررخچ ٌٙررخ ٍأّ ٠ًٚررً ٚحٌررَأّ ِظؼرريى ح٤ٚؿررٗ يخٌزررآ ٓيحٓرر١ش ٚ٘ررٝ ػزررخٍس ػررٓ ي ررخش ٍل١ررك ِررٓ 

١ٓ ٚرٙرخ أر٠ُِ حٌزَٚط١ٓ ٠ٛؿي ريحهٍٗ حٌلخِط حٌٕٜٛٚف أِخ ح٠ًٌٌ فبٔٗ ػزخٍس ػٓ أٔزٛرش ِٓ حٌزرَٚط

 هخع ٠ظٕٙٝ ح٠ًٌٌ رٛٓخىس ٠وَؽ ِٕٙخ ه١ٛغ ٚحٌفخچ ِظوص  ٦ خرش ٔٛع ِؼ١ٓ ِٓ حٌزىظ٠َخ.

طزيأ ح٦ رخرش ربٌظصرخق ه١رٛغ حٌر٠ًٌ رَّورِ ح٦ٓرظمزخي رـريحٍ ه١ٍرش حٌزىظ٠َرخ ٠ٚورَؽ ِرٓ حٌو١رٛغ 

يفغ حٌلّرط ح٠ِٔ٦ُ حٌمخىٍ ػٍٝ ِٙخؿّش ٍٚحررػ و١ّ١خث١رش ِؼ١ٕرش رَّحورِ ح٦ٓرظمزخي ف١لٍٍٙرخف ػرُ ٠ٕر

حٌٕررٜٛٚ ٌٍف١ررَّٚ هرر٩ي حٌـرريحٍ اٌررٝ ٓرر١ظٛر٩َُ حٌو١ٍررش ٚرؼرري ًٌرره ٠ٕفصررً أٚ ٨ ٠ٕفصررً حٌغرر٩ف 

حٌزَٚط١ٕٝ ػٓ ه١ٍش حٌزىظ٠َخ. فٝ ١ٓظٛر٩َُ ه١ٍش حٌزىظ٠َخ ٠مَٛ حٌلّرط حٌٕرٜٛٚ ٌٍف١رَّٚ رظؼري٠ً 

ًٌره فبٔرٗ ػٕريِخ  حٌّؼٍِٛخص حٌٍٛحػ١ش ٌٍو١ٍش ٌظمَٛ رؼ١ٍّش حٌزٕخش حٌوخ ش رخٌف١َّٚ ٚرظىخػَٖ. ٚػٍٝ

٠غِٚ حٌزىظ٠َٛفخچ ه١ٍش حٌزىظ٠َخ حٌّظوصصش ٌٗ فبٔٗ ٠ظىرخػَ رٙرخ ر ريس ٚأه١رَآ ٠لريع طلٍرً ٌٍو١ٍرش 

حٌزىظ٠َ١ش ٚطٕطٍك ِٕٙرخ ف١َٚٓرخص ؿي٠ريس لرخىٍس ػٍرٝ اكريحع حٌؼريٜٚ ٌزىظ٠َ١رخص أهرَٜ ِرٓ ٔفرْ 

 حٌٕٛع أٚ طزمٝ ٓخوٕش رخٌظَرش اًح ٌُ طـي حٌٕٛع حٌزىظ١َٜ حٌّظوصصش ٌٗ.
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ًحص أ١ّ٘ش هخ ش فٝ حٌظَررش ك١رغ أْ  Rhizobiumَ ٚؿٛى حٌف١َٚٓخص حٌَّّظش ٌـْٕ حٌ  ٠ؼظز

ػٍررٝ حٌٕزخطررخص حٌزم١ٌٛررش   Root nodules ٘ررٌح حٌـررْٕ ٘ررٛ حٌزىظ٠َررخ حٌظررٝ طىررْٛ حٌؼمرري حٌـ٠ٌٍررش

ٚأ١ّ٘ظٙخ ِؼَٚفش فٝ طؼز١رض ح١ٌٕظرَٚؿ١ٓ حٌـرٜٛ ٚٚؿرٛى ِؼرً ٘رٌح حٌف١رَّٚ فرٝ حٌظَررش لري ٠ٔرزذ 

٠خ حٌؼمي حٌـ٠ٌٍش حٌمخىٍس ػٍٝ طى٠ٛٓ حٌؼمري ػٍرٝ حٌٕزخطرخص حٌزم١ٌٛرش وّرخ لري ٠ٔرزذ طٕخل  أػيحى رىظَ

طلًٍ حٌزىظ٠َخ حٌّٛؿٛىس ىحهً حٌؼمي ػٍٝ حٌٕزخص ِّخ ٠ئػَ ػٍرٝ طؼز١رض ح١ٌٕظرَٚؿ١ٓ حٌـرٜٛ طؼخ١ٔٚرآ 

  ىحهً حٌٕزخص حٌزمٌٛٝ ٌٚ٘ح ٌٗ أظَحٍ الظصخى٠ش وز١َس.

َِّظررش ٌٍوّررخثَ ٚحٌفط٠َررخص ٚحٌطلخٌررذ ٚلرري ٌررٛكع فررٝ حٌٔررٕٛحص ح٤ه١ررَس ٚؿررٛى ف١َٚٓررخص 

ٚحٌزَٚطُٛٚح فٙٝ طٙخؿّٙخ ٚطظٛحؿي ريحهٍٙخ ٚلي طلٍٍٙخ ٚطظ١ِّ ٌٖ٘ حٌف١َٚٓرخص ٍِٛفٌٛٛؿ١رآ رؤٔٙرخ 

 هخ١ٌش ِٓ ح٠ًٌٌ ٚرٌح ٠ّىٓ ط١١ِّ٘خ ِٓ ٌٖ٘ حٌٕخك١ش ػٓ ف١َٚٓخص حٌزىظ٠َخ.

حٌؼخ١ٌش ك١رغ ٚؿري أْ طلرض ٚلي ٚؿي أْ رمخش حٌف١َٚٓخص ٠ظؤػَ فٝ حٌّمخَ ح٤ٚي رخٌـفخف ٚحٌلَحٍس 

أ٠خَ(ف  8ظَٚف ح٤ٍحظٝ حٌيحفجش حٌـخفش ٠ئىٜ ٌمصَ فظَس ك١خٖ حٌف١َّٚ )٨ طٛؿي ف١َٚٓخص رؼي 

٠ٚز َ ٌ٘ح ه١َآ ربٓرظويحَ ِوٍفرخص حٌّـرخٍٜ )حٌّلظ٠ٛرش ػٍرٝ حٌؼي٠ري ِرٓ حٌف١َٚٓرخص حٌَّّظرش( 

ٌٕظرخثؾ طلظرخؽ ٦ؿرَحش ٌٍّٛحلغ حٌصلَح٠ٚش ك١غ ٠ظَٙ أْ حٌلَحٍس ٚحٌـفخف. ٌٚىٓ ِخ ُحٌض ٘رٌٖ ح

 حٌؼي٠ي ِٓ حٌيٍحٓخص ربٓظويحَ أٔٛحع ِظؼيىس ِٓ حٌف١َٚٓخص ِٚغ أٔٛحع أٍحظٝ ِوظٍفش.

 Protozoaاىجشوتىصوا  -6

 

 

 

 

 

 

 

طىْٛ حٌزَٚطُٛٚح أوزَ ِـّٛػش ِٓ حٌل١ٛحٔخص حٌّٛؿٛىس رخ٤ٍض ٚرؼط أٔٛحع حٌزَٚطرُٛٚح 

ّٕخم ٚهٛحع حٌظَرش ِٚؼٕٝ ًٌره أٔٙرخ طٛؿي فٝ ؿ١ّغ أٔٛحع ح٤ٍحظٝ رخٌؼخٌُ ٍيُ اهظ٩ف حٌ

طظلًّ ظَٚف ِظزخ٠ٕش. ٚحٌزَٚطُٛٚح أك١خش ىل١مش ك١ٛح١ٔش ٚك١يس حٌو١ٍش طوظٍ  أٔٛحػٙرخ وؼ١رَآ 

( اٌٝ ٕٓظ١ّظَ أٚ أوؼَ. ٚحٌزَٚطُٛٚح ٨ طّؼً µ 41– 11فٝ حٌلـُ ِٓ رعؼش ١ِىَِٚظَحص )
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ٚطُٛٚح حٌل١ش فٝ أٍحظٝ حٌغخرخص ا٨ ٔٔزش ظج١ٍش ِٓ حٌىظٍش حٌل١ش ١ٌّىَٚرخص حٌظَرش فىظٍش حٌزَ

ؿررُ ٌىررً ِظررَ َِرررغ ِررٓ ٓررطق حٌظَرررشف أِررخ فررٝ  21أٚ حٌَّحػررٝ رخٌّٕررخغك حٌزررخٍىس طصررً اٌررٝ 

ؿرُ ٌىرً  5أٍحظٝ حٌّٕخغك حٌّؼظيٌش فبْ وظٍظٙخ ػخىس طىْٛ ألً ِرٓ ًٌره فظصرً اٌرٝ ألرً ِرٓ 

 رش ٘ٝ:ِظَ َِرغ ِٓ ٓطق حٌظَرش. ٚح٨ٔٛحع حٌظخرؼش ٌٍزَٚطُٛٚح حٌظٝ طؼ١ش فٝ حٌظَ

 . Mastigophora or Flagellatesح٤ٔٛحع حٌّظلَوش رٛحٓطش حٌف٩ؿخص أٚ ح٤ٓٛحغ ِؼً  -1

 . Amaeba , Rhizopods , Sarcodinaحٌٕٛحع حٌّظلَوش رخ٤ليحَ حٌىخًرش ِؼً  -2

 .Ciliates or Ciliataح٤ٔٛحع حٌّظلَوش رخ٤٘يحد ٌٚ٘ح حٌٕٛع ٠ٛؿي رمٍش فٝ حٌظَرش ِؼً  -3

ٚطُٛٚح ح٤ٍظ١ش رصغَ كـّٙخ ػٓ حٌّٕظ َس فٝ ح١ٌّخٖ ٨ٚ طلظٜٛ ٌٖ٘ حٌىخثٕخص حٌيل١مش طظ١ِّ حٌزَ

ػٍررٝ حٌىٍٍٛٚف١ررً ٚاْ وررخْ ٕ٘ررخن رؼررط ح٤ؿٕررخّ حٌٛٓررط١ش ط ررخرٗ حٌطلخٌررذ فررٝ اكظٛحثٙررخ ػٍررٝ 

 . Euglenaحٌز٩ٓظ١يحص حٌوعَحش حٌّلظ٠ٛش ػٍٝ  زغش حٌىٍٍٛٚف١ً ِؼً ح١ٌٛؿ١ٍٕخ 

أٔٛحع فمػ ٘ٝ ح٤وؼَ شر١ٛػآ ٠ٚىؼرَ  6ٚطُٛٚح ػٍٝ أْ ٕ٘خن ٔٛع ِٓ حٌزَ ٠251ٛؿي كٛحٌٝ 

ٚؿٛى حٌزَٚطُٛٚح فٝ ح٤ٍحظٝ فٝ حٌَر١غ ٚحٌص١  ٚطٛؿي فٝ حٌطزمش حٌؼ١ٍخ ِٓ حٌظَرش هخ ش 

فٝ حٌؤّش ػ َ ٕٓظ١ّظَ ح٤ٌٚٝ  ٚطمرً أػريحى٘خ ِرغ حٌؼّركف ٚطظٛلر  أػريحى٘خ ػٍرٝ ظرَٚف 

رش ٚحٌظ٠ٛٙش ٚػِّٛرآ فربْ أػريحى٘خ رخٌظَررش حٌظَرش هخ ش ِلظٛح٘خ ِٓ حٌّخىس حٌؼع٠ٛش ٚحٌَغٛ

 أٌ  / ؿُ طَرش. 311 – ٠11ظَحٚف ِخ ر١ٓ 

ٚطظىررْٛ ىٍٚس ك١ررخس حٌؼي٠رري ِررٓ حٌزَٚطررُٛٚح ِررٓ َِكٍررش ٔ ررطش ك١ررغ طظغررٌٜ ٘ررٌٖ حٌىخثٕررخص 

ٚطظىخػَ أػٕخثٙخ َِٚكٍش ٓىْٛ ٠ظىْٛ ف١ٙرخ ير٩ف ٓر١ّه ٠لر١ػ رو٠٩خ٘رخ. ٚحٌطرٍٛ حٌٔرخوٓ 

٠ّىٕٙررخ ِررٓ ِمخِٚررش حٌظررَٚف حٌز١ج١ررش ي١ررَ حٌّٕخٓررزش ٌٔررٕٛحص ٌىؼ١ررَ ِررٓ أٔررٛحع حٌزَٚطررُٛٚح 

ػي٠يس. ٚطظىخػَ حٌزَٚطُٛٚح ػخىس ٨ ؿ١ٕٔآ ربٔمٔخَ حٌو١ٍش ح٤َ غ١ٌٛآ أٚ ػَظ١آ اٌٝ ه١ٍظ١ٓ. 

١ٓ ٚطظزرخىي ِٙٚٓ حٌٕخىٍ كيٚع طىخػَ ؿٕٔٝ ٚف١رٗ طٕرظق حٌّلظ٠ٛرخص ح٠ٌٕٚٛرش ٌو١ٍظر١ٓ ِظ رخر

 ظخْ ؿي٠يطخْ.حٌصفخص حٌٍٛحػ١ش ٚفٝ حٌٕٙخ٠ش طظىْٛ ه١ٍ

حٌزَٚطُٛٚح فٝ طغ٠ٌظٙخ اِخ ِظَِّش طؼ١ش ػٍٝ حٌّٛحى حٌؼع٠ٛش ح١ٌّظش أٚ طٍظُٙ ح١ٌّىَٚررخص 

ح٤هَٜ ح٤ غَ كـّآ ٚأوؼَ حٌىخثٕخص حٌظٝ طظغٌٜ ػ١ٍٙخ ٘رٝ حٌزىظ٠َرخ ٚلري ٌرٛكع أٔرٗ ػٕري 

ح٤ٚي طٍم١ق حٌزىظ٠َخ ٚحٌزَٚطُٛٚح فٝ طَرش ِؼمّش فؤْ أػيحى حٌزىظ٠َرخ طرِىحى هر٩ي ح٦ٓرزٛع 

٠ٚىْٛ ّٔٛ حٌزَٚطُٛٚح ل٣١ٍ ػُ رؼي ًٌه طِىحى أػيحى٘خ رٔرَػش ٠ٚظزرغ ًٌره ٔمر  شري٠ي فرٝ 

أػيحى حٌزىظ٠َخ. ٚرؼرط أٔرٛحع حٌزَٚطرُٛٚح ٠ٍِِٙرخ أػريحىآ وز١رَس ِرٓ حٌزىظ٠َرخ ٌظّٕرٛ ٚطىّرً 

طلظررخؽ اٌررٝ  Sarcodinaىٍٚس ك١خطٙررخ ٌٚمرري لرريٍ أْ حٌو١ٍررش حٌٛحكرريس ِررٓ رؼررط أٔررٛحع حي 
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ىظ٠َ١ش ٌظظّىٓ ِٓ ح٦ٔمٔخَ. ٕٚ٘خن أٍحش طزر١ٓ أْ ٠ُرخىس أػريحى حٌزَٚطرُٛٚح ه١ٍش ر 41.111

فٝ حٌظَررش طرئػَ ػٍرٝ هصرٛرظٙخ ػرٓ غ٠َرك طؤػ١َ٘رخ ػٍرٝ أػريحى حٌزىظ٠َرخ حٌٙخِرش ٌوصرٛرش 

 حٌظَرش.

ٌٍٚظ١ّٔي حٌؼعٜٛ أػَ فؼخي فٝ ٠ُخىس أػيحى حٌزَٚطُٛٚح رخٌظَرش فمي ٠ىْٛ طؤػ١َٖ ِزخشَ ك١غ ٠ِ٠ي  

َٚرخص حٌظَرش حٌظرٝ طظغرٌٜ ػ١ٍٙرخ حٌزَٚطرُٛٚح أٚ ٠ىرْٛ طرؤػ١َٖ ي١رَ ِزخشرَ ك١رغ أْ ِٓ أػيحى ١ِى

اظخفظٗ طلٔٓ ِٓ هصٛرش حٌظَرش حٌظٝ ٠ٕظؾ ػٕٙخ ٠ُخىس ٚحظلش فٝ حٌّـّٛع حٌـٌٍٜ حٌٌٜ ٠ٕ ػ 

 ريٍٖٚ ح١ٌّىَٚرخص حٌظٝ طٔظويَ وغٌحش ٌٍزَٚطُٛٚح.

ي١ررَ ِلرريى طّخِررآف ي١ررَ أٔررٗ ِررٓ  ٍيررُ ٚؿررٛى حٌزَٚطررُٛٚح رخ٤ٍحظررٝ فرربْ حٌرريٍٚ حٌررٌٜ طٍؼزررٗ رٙررخ

حٌٛحظررق أٔٙررخ طٍؼررذ ىٍٚآ فررٝ كفررع حٌظررٛحُْ ح١ٌّىَٚرررٝ رخٌظَرررش رٔررزذ طغرر٠ٌظٙخ ػٍررٝ حٌزىظ٠َررخ 

ٚحٌوّخثَ ٚرٔزذ طغ٠ٌش رؼط أٔٛحع ِٓ حٌفط٠َخص ػ١ٍٙخ. وّخ ٠ؼظمي أْ حٌزَٚطُٛٚح طٍؼذ ىٍٚآ فٝ 

حٌؼعرر٠ٛش حٌّلظ٠ٛررش ػٍررٝ  طلرر٨ٛص رؼررط حٌؼٕخ ررَ حٌغٌحث١ررش حٌّٛؿررٛىس رخٌظَرررش ِؼررً طلٍررً حٌّررٛحى

حٌفٛٓفخص ٌٚ٘ح رخ٦ظخفش اٌٝ أْ ح٤ٔرٛحع حٌَّّظرش ِٕٙرخ حٌظرٝ لري طظٛحؿري رخٌظَررش طٔرزذ أِرَحض 

٧ٌٔٔررخْ ِؼررً حٌيٚٓررٕظخ٠ٍخ ٌٍٚل١ررٛحْ ٚى٠رريحْ ح٤ٍض ٠َٚلررخص حٌل ررَحص ٚحٌل١ٛحٔررخص ح٩ٌفمخ٠ٍررش 

 ح٤هَٜ.

 Earth warmsاىذٌذاُ االسظٍخ  -7

 

 

 

 

 

 

٤ٍظ١ش فٝ ارظ٩ع ح٤ٍض ٚحٌّخىس حٌؼعر٠ٛش ٚهٍطٙرخ رزؼعرٙخ ِرغ طل١ٍرً ٠ٕلصَ ٔ خغ حٌي٠يحْ ح

حٌّخىس حٌؼع٠ٛش طل٣١ٍ ؿِث١آ ػُ اهَحؽ حٌّٛحى حٌظٝ ارظٍؼظٙخ اِخ اٌرٝ حٌٔرطق أٚ طلرض حٌٔرطق ٚ٘رٌح 

٠ظٛلر  ػٍررٝ ح٤ٔرٛحع ػٍررٝ ١٘جرش ٔفخ٠ررخص ٚطظ١ّررِ ٘رٌٖ حٌٕفخ٠ررخص ربٍطفرخع ٔٔررزش حٌؼٕخ رَ حٌٌحث١ررش فررٝ 

ي حٌٕزخصف وّخ طؼًّ حٌي٠يحْ ػٍٝ طى٠ٛٓ ِـخٍٜ أٚ أٔفرخق فرٝ ح٤ٍض ِّرخ  ٍٛس  خٌلش ٦ٓظؼّخ

٠ئىٜ اٌٝ طل١ٔٓ حٌظ٠ٛٙش ٚػ١ٍّش أظخؽ حٌٕفخ٠رخص ٘رٌٖ ِرخ ٘رٝ ا٨ ػ١ٍّرش ٌمٍرذ ح٤ٍض ٌٚرٌح طٔرّٝ 
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حٌي٠يحْ ح٤ٍظ١ش حٌّلَحع حٌطز١ؼرٝ ٌر٥ٍض. ٚ٘رٌٖ حٌي٠ريحْ كٔخٓرش ٌيٍؿرش وز١رَس اٌرٝ حٌظغ١رَحص 

 ٠ٛخص حٌّخىس حٌؼع٠ٛش حٌؼخ١ٌش ٚحٌصَف حٌـ١ي ٚحٌظَٚف ي١َ حٌلخِع١ش.حٌز١ج١ش فظٔظف١ي ِٓ ِٔظ

 :Nematodes * اىذٌذاُ اإلعطىاٍّخ 

ٔٛع ِٕٙخ كٛحٌٝ ٔصفٙخ ٠ؼ١ش ِؼ١ رش كرَس ر١ّٕرخ  11.111ٚ٘ٝ ك١ٛحٔخص  غ١َس ٠ٚٛؿي كٛحٌٝ 

 حٌزررخلٝ ٠ؼرر١ش ِررظطف٣ ػٍررٝ حٌل١ٛحٔررخص أٚ حٌٕزخطررخص. حٌي٠رريحْ شررىٍٙخ آررطٛحٔٝ أٚ ِغٌِررٝ ٚرؼررط

ٓرُ  1.5 – 1.1ح٤ٔٛحع ٠صً غٌٛٙخ اٌرٝ ػريس ٓرٕظ١ّظَحص ا٨ أْ ِؼظّٙرخ ٠ظرَحٚف غٌٛرٗ ِرخ رر١ٓ 

 ٚطٕمُٔ حٌي٠يحْ اٌٝ ػ٩ع ِـخ١ِغ طزؼآ ٌطز١ؼش حٌّٛحى حٌظٝ طظغٌٜ ػ١ٍٙخ:

 ى٠يحْ طظغٌٜ ػٍٝ حٌّٛحى حٌؼع٠ٛش حٌّظلٍٍش )ى٠يحْ ١ٍِش(. -1

١ش ٚحٌىخثٕررخص حٌّظطفٍررش ػٍررٝ حٌٕزخطررخص ى٠رريحْ طظغررٌٜ ػٍررٝ حٌي٠رريحْ ح٤هررَٜ ٚحٌي٠رريحْ ح٤ٍظرر -2

 ٚحٌزىظ٠َخ ٚحٌزَٚطُٛٚح ٚحٌطلخٌذ.

 ى٠يحْ ِظطفٍش ػٍٝ ؿٌٍٚ حٌٕزخطخص. -3

ٓرُ ٠ٚزٍرخ ػريى٘خ  11ٚطٛؿي حٌغخٌز١ش حٌؼظّٝ ِٓ حٌي٠يحْ فٝ حٌطزمرش حٌٔرطل١ش ِرٓ ح٤ٍض ٌؼّرك 

ض أٔٙرخ طؼّرً ٍغً ٌٍفيحْ. ٠ٚظٍو  ىٍٚ٘خ فٝ ح٤ٍ 9كٛحٌٝ ١ٍِْٛ ٌىً ِظَ َِرغ ٠ٚزٍخ ُٚٔٙخ 

وؤرَس طٍم١قف طوٍػ حٌـِش حٌؼعٜٛ ررخ٤ٍض رخٌّؼرئٝف طٔرخػي ػٍرٝ طل١ٍرً حٌّرٛحى حٌؼعر٠ٛشف لري 

طئىٜ اٌرٝ طلٔر١ٓ ط٠ٛٙرش ح٤ٍض ٔظ١ـرش حٌّـرخٍٜ ٚح٤ٔفرخق حٌظرٝ طلريػٙخف لري طظغرٌٜ ػٍرٝ حٌفطرَ 

أَِحض  ٚحٌىخثٕخص حٌل١ش حٌّٛؿٛىس فٝ ح٤ٍض ٚرٌٌه لي طٔخػي ػٍٝ ارخىس ح١ٌّىَٚرخص حٌظٝ طٔزذ

 ٌٍٕزخص ٚرؼعٙخ لي ٠ٔزذ أَِحظآ ٌٍٕزخطخص.

حالعالقات المتبادلة بٌن أحٌاء التربة

طٛؿي فٝ ح٤ٚٓخغ حٌز١جش حٌطز١ؼ١ش ػي٠ي ِٓ حٌؼ٩لخص حٌّظزخىٌش ر١ٓ أٔٛحع حٌىخثٕخص حٌيل١مشف ٩٠ٚكرع 

خثٕخص حٌل١ش أْ ٌٖ٘ حٌؼ٩لخص ٚحٌظفخػ٩ص حٌّظزخىٌش ر١ٓ ِـّٛػخص حٌىخثٕخص حٌيل١مش طـؼً ِـظّغ حٌى

حٌيل١مش رخٌظَرش فٝ طغ١َ ِٔظَّ. وٌٌه حٌظغ١َ فٝ حٌظَٚف حٌز١ج١ش حٌّل١طش طلريع طغ١رَآ ِئلظرآ فرٝ 

حٌظٛحُْ حٌل١ٜٛ ٌٚىٓ ٠ؼخٚى كخٌظٗ ح٨ ١ٍش ِغ اكظّخي كيٚع طغ١َ فٝ حٌّـظّغ ح١ٌّىَٚررٝ كظرٝ 

 طظؤلٍُ ِغ حٌظَٚف حٌز١ج١ش حٌـي٠يس.

َررش طؼر١ش ِظمخٍررش ِرٓ رؼعرٙخ طمخٍررآ شري٠يآ ِّرخ ٠رئىٜ اٌرٝ يخٌز١ش حٌىخثٕخص حٌل١رش حٌيل١مرش فرٝ حٌظ

طفخػ٩ص ِظزخىٌش. ٚلي ٠ؼظّي رؼط أفَحى حٌىخثٕخص حٌيل١مش ػٍٝ حٌزؼط ح٤هَ ٌٍلصٛي ػٍٝ رؼرط 
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حٌّٛحى ح٩ٌُِش ٌٍّٕٛ ٌٚىٕٙخ فٝ ٔفْ حٌٛلض لي طليع طؤػ١َحص ي١َ َِيٛرش ٚػ١ٍٗ ٠ّىرٓ ٩ِكظرش 

 حٌظؤػ١َحص حٌّف١يس ٚحٌعخٍس. 

ك١غ ٠ٍٔه  ( اىحٍبد:1)يع ػيى ِٓ حٌؼ٩لخص حٌّظزخىٌش ر١ٓ حٌٕٛػ١ٓ ِٓ ح١ٌّىَٚرخص: لي ٠ل

ور٩ حٌىف١ٍر١ٓ ٠ؼظّري ػٍرٝ ح٢هرَ ٚو٩ّ٘رخ  ( اىتنبفنو:2)وً ِّٕٙخ ٍِٔىآ طّخِرآ ػرٓ ح٢هرَف 

ػ٩لررش طزررخىي ِٕفؼررش ررر١ٓ حٌٕررٛػ١ٓ ٚأْ ٘ررٌح  ( اىتعننبوُ األوىننى:3)٠ٔررظف١ي ِررٓ ٘ررٌٖ حٌؼ٩لررشف 

 ( اىَْفعنخ ٍنِ جهنخ واحنذح:4)١ّآ ٌزمخثٙخ أٚ ٦كريحػٙخ رؼرط حٌظفرخػ٩صف حٌظؼخْٚ ٨ ٠ؼي كظ

ٚ٘رٝ حٌلخٌرش حٌظرٝ  ( اىتْنبفظ:5)ك١غ ٠ٔظف١ي أكي حٌٕٛػ١ٓ ِٓ ح٢هرَ ر١ّٕرخ ٨ ٠ظرؤػَح٤هَف 

٠ٕ ؤ ػٕٙخ ٚل  ٌّٕٛ أكي حٌٕٛػ١ٓ ك١غ ٠ىخفلخْ فرٝ حٌلصرٛي ػٍرٝ اكظ١خؿخطٙرخ ِرٓ حٌّرٛحى 

حٌّلريٚى أٚ ي١َّ٘رخ ِرٓ ح٦كظ١خؿرخص حٌؼخى٠رش حٌّلريٚىس ف حٌغٌحث١ش حٌّليٚىس أٚ ح٤ٚؤرـ١ٓ 

ك١غ ٠ٛل  أكي ٔٛػٝ ح١ٌّىَٚرخص ّٔٛ حٌٕٛع حٌؼخٔٝ ٔظ١ـش ٦ٔظخؽ حٌظٛو١ٕٔخصف  ( اىتعبد:6)

 ك١غ ٠ٙخؿُ أكي ح٤ٔٛحع حٌٕٛع ح٤هَ ِزخشَس. ( اىتطفو واإلفتشاط:7)

غ٠َزش ػٕي اظخفظٙخ اٌٝ حٌظَرش ٚكم١مرش ٚٔظ١ـش ٌٌٖٙ حٌؼ٩لخص حٌّوظٍفش ٠ٕيٍ آظمَحٍ أكي حٌىخثٕخص حٌ

ي١خد ح٤ٔٛحع حٌّعخفش أٚ لٍش ٚؿٛى٘خ ٠يي ػٍٝ ػريَ ٩ِشِرش حٌٛٓرػ ٌّٕرٛ طٍره حٌىخثٕرخص حٌيل١مرشف 

فَٔػخْ ِخ طّٛص حٌزىظ٠َخ أٚ حٌفط٠َخص ي١َ حٌّظؤ ٍش فٝ حٌظَرش ػٕي اظخفظٙخ ٚحٌظغ١َحص حٌٕخؿّش 

ىررْٛ ٚلظ١ررشف ٚػٍررٝ ٓررز١ً حٌّؼررخي ػٕرري اظررخفش ػررٓ اظررخفش ِؼررً ٘ررٌٖ حٌىخثٕررخص حٌغ٠َزررش يخٌزررآ ِررخ ط

رؤػيحى ط٠ِي ػٓ  Corynebacterium insidiosumح١ٌّىَٚد حٌَّّض 
9
ه١ٍش/ ٌىً ؿَحَ  11

طَرررش اٌررٝ رؼررط أٔررٛحع ح٤ٍحظررٝ فرربْ حٌزىظ٠َررخ حٌّعررخفش طوظفررٝ رؼرري ٓررزؼش أ٠ررخَ. ٚآررظويحَ كّررؤس 

٘ظّرخَ ررخٌظَو١ِ ػٍرٝ ِصر١َ ِٚوٍفخص حٌلظخثَ ٚحٌمطؼرخْ حٌىز١رَس أىٜ اٌرٝ ح٦ sludgeحٌّـخٍٜ 

حٌزىظ٠َخ حٌَّّظش ٧ٌٔٔخْ. ٌٚىٓ حٌيٍحٓخص حٌلي٠ؼش حٌظٝ أؿ٠َض رؼٕخ٠ش أويص َٓػش ِٛص ِؼظرُ 

 حٌو٠٩خ ح١ٌّىَٚر١ش حٌّٔززش ٌٌٖٙ ح٤َِحض ػٕي اظخفظٙخ ٌٍظَرش.

 اىعالقبد اىَفٍذح:

ظىخفرً ٚحٌظؼرخْٚ ح٤ٌٚرٝ ٓزك أْ ًؤَخ حٔٗ طٛؿي رخٌظَرش ػ٩ػش أٔرٛحع ِرٓ حٌؼ٩لرخص حٌّف١ريس ٚ٘رٝ حٌ

ٚحٌّٕفؼش ِٓ ؿٙش ٚحكيس. ٚٚؿٛى ح١ٌّىَٚرخص رىؼخفش ػيى٠ش وز١َس فرٝ ِٔرخكش ر١ج١رش ِلريٚىس ٠ريفغ 

 ٌٖ٘ ح١ٌّىَٚرخص اٌٝ حٌم١خَ رّـّٛػش ِٓ حٌؼ٩لخص.

ِٚٓ أُ٘ أٔٛحع حٌؼ٩لخص حٌّف١يس ٘ٝ ِخ ٠ظعّٓ ٔرٛػ١ٓ ِرٓ حٌىخثٕرخص ٨ ٠ٔرظط١غ أكريّ٘خ آرظويحَ 

حث١ش ٌٚىٕٗ ٠ٔظويَ ٔٛحطؾ طلٍٍٙخ رٛحٓطش حٌٕٛع ح٢هَ. ٠ٕٚظ رَ ِؼرً ٘رٌح حٌٕرٛع ِرٓ أكي حٌّٛحى حٌغٌ

حٌؼ٩لخص فٝ حٌطز١ؼش ٚحٌٌٜ ٠ؼظزَ حٌط٠َك ح٤ٓخٓٝ حٌٌٜ طظلٛي رٗ رؼط حٌٔرى٠َخص حٌّؼمريس اٌرٝ 
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ِٛحى يٌحث١ش طٔظف١ي ِٕٙخ حٌىخثٕخص حٌل١رش حٌيل١مرش ح٤هرَٜ ي١رَ حٌّظوصصرش فرٝ ِٙخؿّرش ِؼرً ٘رٌٖ 

َر١٘ٛيٍحط١ش حٌّؼميس. فؼٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي ٠ٕرظؾ حٌفطرَ حٌّلٍرً ٌٍٔر١ٍ١ٍُٛ رؼرط ح٤كّرخض حٌّٛحى حٌى

 حٌؼع٠ٛش حٌظٝ طٔظويَ وّصخىٍ وَرْٛ ٍث١ٔ١ش ٌّٕٛ حٌزىظ٠َخ ٚحٌفط٠َخص ي١َ حٌّلٍٍش ١ٍ١ٌٍٍُٔٛ. 

ٕٚ٘خن ٔٛع ػخٔٝ ِٓ ػ٩لخص حٌّٕفؼش ِٓ ؿٙش ٚحكيس ٚحٌٌٜ رٛحٓرطظٗ طلصرً رؼرط ح١ٌّىَٚررخص 

خطٙخ ِٓ حٌّٛحى حٌّ ـؼش ػٍٝ ّٔٛ٘خف ك١غ طمَٛ رؼرط حٌىخثٕرخص حٌل١رش حٌيل١مرش رظو١ٍرك ػٍٝ اكظ١خؿ

٘ررٌٖ حٌّررٛحى ٚافَحُ٘ررخ فررٝ حٌٛٓررػ حٌّلرر١ػ ف١ررئىٜ ًٌرره اٌررٝ ط ررـ١غ وخثٕررخص حٌظَرررش حٌّلظخؿررش ٌٙررٌٖ 

حٌّٛحى وٝ طّٕٛ. ٌٌٌٚه فبٕٔخ ٔـي ٔٔزش ِج٠ٛش وز١َس ِٓ حٌؼ٨ِص ح١ٌّىَٚر١ش ٨ طّٕٛ فٝ ي١خد أكري 

ّخض ح١ٕ١ِ٤ش ٚف١ظخ١ِٕخص دف ر١ّٕخ طٕظ َ ِؼً ٌٖ٘ ح٤ٔٛحع ِٓ ح١ٌّىَٚررخص فرٝ حٌطز١ؼرش ػٕري ح٤ك

ِصخكزظٙخ ٌغ١َ٘خ ِٓ ح١ٌّىَٚرخص ي١َ ًحط١ش حٌظغ٠ٌش ٚحٌظٝ ٌٙخ حٌمريٍس ػٍرٝ ِري٘خ رّرخ طلظخؿرٗ ِرٓ 

 ِٛحى يٌحث١ش وٕٛحطؾ ٌؼ١ٍّخص حٌظّؼ١ً حٌغٌحثٝ حٌظٝ طمَٛ رٙخ ح٤ه١َس. 

١ّىَٚرررٝ ٌرزؼط حٌّرٛحى حٌّؼزطررش ٌّٕرٛ حٌررزؼط ح٤هرَ ِرٓ ح١ٌّىَٚرررخص ٠ؼري ِررٓ وّرخ أْ حٌظل١ٍرً حٌ

اكررريٜ  رررٍٛ حٌؼ٩لرررخص حٌّف١ررريس فظٔرررخػي ح١ٌّىَٚررررخص ح٩ٌ٘ٛحث١رررش كظّرررآ ػٍرررٝ حٌّٕرررٛ ربٓرررظ٩ٙوٙخ 

٥ٌٚؤررـ١ٓ حٌّٛؿررٛى فررٝ حٌٛٓررػ حٌّلرر١ػ ٚطظٙررَ ؿ١ٍررآ حٌّٕفؼررش ِررٓ ؿٙررش ٚحكرريس فررٝ ح٤ٍحظررٝ 

ٓش ٌٍلّٛظش فٝ حٌّٕخغك ح٩ٌّ مش طّخِآ ٌٍىخثٕخص ح٤هَٜ حٌلخِع١ش ك١غ طؼ١ش حٌىخثٕخص حٌلٔخ

 حٌظٝ طؼًّ ػٍٝ طم١ًٍ حٌلّٛظش.

ٌٚمي ٌٛكظض ىِٚرآ  رٍٛ حٌظؼرخْٚ ح٤ٌٚرٝ فرٝ حٌّرِحٍع ح١ٌّىَٚر١رشف فؼٍرٝ ٓرز١ً حٌّؼرخي ٨ 

فم١رَس  ر١جرخصحٌّٕرٛ فرٝ  Bacillus polymyxa & Proteus vulgarisطٔرظط١غ ورً ِرٓ 

ٛط١ٓف ك١رغ ٠لظرخؽ ح١ٌّىرَٚد ح٤ٚي اٌرٝ كرخِط ح١ٌٕىٛط١ٕ١ره فٝ كخِط ح١ٌٕىٛط١ٕ١ه ٚحٌز١ر

ٚح٤هررَ اٌررٝ حٌز١ررٛط١ٓف ر١ّٕررخ ٔـرري أْ ورر٩ ح١ٌّىررَٚر١ٓ ٠ّٕررٛ ػٕرري ٚؿٛىّ٘ررخ ٓرر٠ٛآ فررٝ ٔفررْ 

حٌّٕخرض حٌفم١َس فٝ ِؼً ٌٖ٘ حٌّٛحىف ك١غ ٠ٔرظط١غ ورً ِّٕٙرخ طو١ٍرك ِرخ ٠لظخؿرٗ ح٢هرَ ِرٓ 

حٌزىظ٠َررخ ٚحٌفط٠َررخص حٌظررٝ طلظررخؽ فررٝ ف١ظررخ١ِٓ. ٌٚمرري ٌررٛكع ِؼررً ٘ررٌح حٌظؼررخْٚ ح٤ٌٚررٝ ررر١ٓ 

ّٔٛ٘ررخ اٌررٝ أٔررٛحع ِوظٍفررش ِررٓ حٌف١ظخ١ِٕررخص ٚح٤كّررخض ح١ٕ١ِ٤ررش. ففررٝ وررً كخٌررش ٔـرري أْ 

 ح١ٌّىَٚد حٌَّحفك ٠ظّىٓ ِٓ طو١ٍك حٌّخىس حٌّ ـؼش ٌّٕٛ ح١ٌّىَٚد ح٤هَ.

ذ ٚحٌفط٠َرخص طظعق حٌؼ٩لخص حٌظىخف١ٍش ر١ٓ حٌؼي٠ي ِٓ حٌىخثٕخص حٌل١ش حٌّٕظ َس فٝ حٌظَررش: حٌطلخٌر

فررٝ ح٢شررٕخصف ٚحٌزىظ٠َررخ ٚؿررٌٍٚ حٌٕزخطررخص وّررخ فررٝ كخٌررش حٌؼ٩لررش حٌظىخف١ٍررش ررر١ٓ حٌزىظ٠َررخ حٌؼمي٠ررش 

Rhizobium  .ٚؿٌٍٚ حٌزم١ٌٛخصف حٌفطَ ٚؿٌٍٚ حٌٕزخطخص وّخ ٘ٛ فٝ كخٌش ح١ٌّى٠ٍِٛح 
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 فظظٛحؿ  ي حٌطلخٌذ ٚحٌفط٠َخص فٝ ػ٩ل   ش غز١ؼ١رش ٚفٔر١ٌٛٛؿ١ش ٚغ١ ر يس ١ِّٚرِس طـؼرً ِرٓ

ح٢شٕخص حٌّىٛٔش ٌٙخ وخثٕخص ِٔظمٍش رٌحطٙخ. فظٔظف١ي حٌطلخٌذ ِٓ حٌلّخ٠ش ح١ٌّىخ١ٔى١ش ١ٌٙف    خص 

حٌفطررَ هخ ررش فررٝ ظررً حٌظررَٚف حٌز١ج١ررش حٌمخٓرر١ش ر١ّٕررخ ٔـ   رر ي أْ حٌفط    رر َ ٠ٔررظويَ حٌّررٛحى 

حٌىَر١٘ٛيٍحط١ررش حٌظررٝ طوٍمٙررخ حٌطلخٌررذ ِررٓ ػررخٔٝ أؤرر١ي حٌىَرررْٛ ه رر ٩ي ػ١ٍّررخص حٌظّؼ١ررً 

عررٛثٝ. ٚطؼّررً حٌطل رر خٌذ حٌوعررَحش حٌٍِّلررش ػٕرري اشررظَحوٙخ فررٝ طىرر٠ٛٓ ح٢شٕ   رر خص ػٍررٝ حٌ

آظ١فخش اكظ١خؿ    خص حٌفطَ ِٓ حٌّٛحى ح١ٌٕظَٚؿ١ٕ١ش ٔظ   َآ ٦كظٛحش ِؼرً ٘رٌٖ حٌطلخٌرذ ػٍرٝ 

 ا٠ُِٔ ح١ٌٕظَٚؿ١ٕ١ِ حٌٌٜ ٠ّىٕٙخ ِٓ طؼز١ض ح١ٌٕظَٚؿ١ٓ حٌـٜٛ.

ؿٌٍٚ حٌٕزخطخص ٚ٘ٛ ِخ ٠ؼرَف ررخ١ٌّى٠ٍِٛح ٠ؼري أ٠عرآ ِرٓ وٌٌه ح٦ٍطزخغ حٌٕخشت ر١ٓ حٌفط٠َخص ٚ 

أِؼٍش حٌّؼخشَس حٌظىخف١ٍش ح٩ٌفظش ٌٍٕظَ ك١غ ٠لصً حٌفطرَ ػٍرٝ اكظ١خؿخطرٗ ِرٓ ِؼرخىْ ٚف١ظخ١ِٕرخص 

ٚي١رَُ٘ ِرٓ ح٦كظ١خؿرخص حٌغٌحث١رش  حٌعر٠ٍَٚش حٌغ١رَ ِظرٛفَس فرٝ حٌظَررش رخٌصرٍٛس حٌظرٝ ٠لظخؿٙرخ 

حٌـررٌٍٚف ر١ّٕررخ طررِىحى ِؼرري٨ص اِظصررخع حٌٕزررخص ٌٍّررٛحى حٌفطررَ ًٌٚرره ٌّٕررٛ حٌفطررَ حٌّررظ٩َُ ِررغ 

 حٌفٛٓف٠ٍٛش ٚح١ٌٕظَٚؿ١ٕ١ش ٚي١َ٘خ ِٓ حٌّٛحى ي١َ حٌؼع٠ٛش.

 اىعالقبد اىعبسح: 

طظىخػَ ح١ٌّىَٚرخص حٌٍّملش فٝ طَرش ِؼمّش رَٔػش ك١غ طصً اٌرٝ وؼخفرش ػي٠رش وز١رَسف ر١ّٕرخ ٔـري 

ػٕررٗ ّٔررٛ ظررؼ١  رررً اهظفررخش أٔررٛحع  أْ اؿررَحش ٔفررْ ػ١ٍّررش حٌظٍمرر١ق فررٝ طَرررش ي١ررَ ِؼمّررش ٠ٕررظؾ

ح١ٌّىَٚرخص حٌظٝ أىهٍض ٌٍظَرش فىغعْٛ أ٠خَ ٚ أٓخر١غ. ٠ٚؼِٜ ح٦هظ٩ف فٝ حٌٔرٍٛن رر١ٓ حٌظَررش 

حٌّؼمّررش ٚي١ررَ حٌّؼمّررش اٌررٝ حٌؼ٩لررخص حٌّظزخىٌررش ًحص حٌطز١ؼررش حٌعررخٍس ررر١ٓ ح١ٌّىَٚرررخص. فخٌظررؤػ١َ 

حٌٛؿرٛى فرٝ حٌظَررش ك١رغ ٠ رخ٘ي ًٌره  حٌعخٍ ٤كي ح٨ٔٛحع ػٍٝ ّٔرٛ ح١ٌّىَٚررخص حٌّـرخٍٚس شرخثغ

ر٩ّكظش ح٦ٔوفخض فٝ أػيحى ٚٔ خغ حٌىخثٕخص ح٤وؼَ كٔخ١ٓش. ٚٔظَآ ٌظؼيى ِـخ١ِغ ح١ٌّىَٚررخص 

فٝ حٌظَرش ٚطٕٛع حٌؼ٩لخص حٌز١ٔطش حٌظٝ طؼظّي ػٍٝ ٚؿٛى ٔرٛػ١ٓ ِرٓ حٌىخثٕرخص حٌل١رش حٌيل١مرش فربْ 

ش ػٍٝ ًٌه فٕٙخن  َحع ِٔظَّ ر١ٓ حٌىخثٕخص حٌؼ٩لخص حٌعخٍس حٌظٝ طٕ ؤ طظٕٛع طٕٛػآ شي٠يآ. ٚرٕخ

 ك١غ طٔظط١غ فمػ ح٤ٔٛحع ح٩ٌّثّش ٌٍٛٓػ حٌز١جٝ ػٍٝ حٌّمخِٚش ٚحٌزمخش.

 ( اىتْنبفظ اىٍَنشوثنى:1) ٚطظٍو  حٌؼ٩لخص حٌعخٍس حٌظٝ طٕ ؤ ر١ٓ ١ِىَٚرخص حٌظَرش فرٝ ح٢طرٝ:

١ّررخص ِلرريٚىس أٚ فررٝ ك١ررغ طظررِحكُ ح١ٌّىَٚرررخص فررٝ حٌلصررٛي ػٍررٝ حٌّررٛحى حٌغٌحث١ررش حٌّٛؿررٛىس رى

حٌلصررٛي ػٍررٝ رؼررط ح٦كظ١خؿررخص حٌؼخِررش ح٤هررَٜف ٚحٌظٕررخفْ ػٍررٝ حٌىَرررْٛ ٚحٌّررٛحى حٌّؼي١ٔررش 

ك١غ طؼًّ رؼرط  ( اىعشس ٍِ جهخ واحذح ) اىتعبد (:2)ٚح٤ٚؤـ١ٓ ٠ٕظ َ رصٍٛس ٚحظلش. 

ٌٛٓرػ ح٤ٔٛحع ػٍٝ افَحُ رؼط حٌّٛحى حٌٔخِش ٌـ١َحٔٙخ ِٓ ح١ٌّىَٚررخصف رّؼٕرٝ آهرَ فمري ٠ظغ١رَ ح
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حٌّل١ػ رل١غ ٠صزق ظخٍآ ٌزؼط حٌّـخ١ِغ ح١ٌّىَٚر١ش ٔظ١ـش ٌظو١ٍك رؼط ٔٛحطؾ حٌظّؼ١ً حٌغٌحثٝ 

حٌظٝ طؼزػ أٚ طمظً ه٠٩خ ح١ٌّىَٚرخص أٚ ٔظ١ـش ٦ٓظ٩ٙن وً ح٤ٚؤـ١ٓ ِّخ ٠ئىٜ اٌٝ طؼزر١ػ ّٔرٛ 

َس ػٍررٝ ك١ررغ طظغرٌٜ اكريٜ ح١ٌّىَٚرررخص ِزخشر ( اىتطفنو واإلفتنشاط:3)حٌىخثٕرخص حٌٙٛحث١رش كظّررآ. 

ح٢هَف ٨ٚ ٠ؼظزَ حٌظطفً ٚح٤فظَحّ ٔرخىٍ حٌلريٚع فرٝ حٌظَررش ك١رغ ٩٠كرع ٚؿرٛى ٘رٌٖ حٌؼ٩لرخص 

ػٕي طغ٠ٌرش حٌزَٚطرُٛٚح ػٍرٝ حٌزىظ٠َرخ ٚػٕري ِٙخؿّرش حٌفط٠َرخص ح١ٌّٕرخطٛىح ٚػٕري ٘عرُ حٌفط٠َرخص 

 رٛحٓطش رؼط حٌزىظ٠َخ ٚػٕي طلًٍ حٌزىظ٠َخ ٚح٤وظ١ٔ١ِٕٛ١ظخص رخٌزىظ٠َٛفخچ.

 اىٍَنشوثى:( اىتْبفظ 1

اًح ِخ ٚظغ فٝ ح٦ػظزخٍ أْ ٚفَس حٌّٛحى حٌغٌحث١ش حٌٍٔٙش حٌظلًٍ طؼي ِٓ أ٘رُ حٌؼٛحِرً حٌّلريىس 

ٌٕ خغ ح١ٌّىَٚرخص ٚطّؼ١ٍٙخ حٌغرٌحثٝ فربْ ٚؿرٛى و١ّرخص ي١رَ وخف١رش ِرٓ ٘رٌٖ حٌّرٛحى ٠ؼري ٓرززآ 

حٌٔر٠َؼش ٍث١ٔ١آ ٌٍظٕخفْ. فؼٕري ٚؿرٛى حٌّرٛحى حٌىَر١٘ٛيٍحط١رش رى١ّرخص ِلريٚىس طٕ رػ ح٤ٔرٛحع 

حٌّٕٛ ِٓ ح١ٌّىَٚرخص ٚطلي ِٓ ّٔٛ ح٤ٔٛحع ح٤هَٜ حٌزط١جش اًح ِخ ٚؿي و٩ حٌٕٛػ١ٓ فٝ طَرش 

ِؼمّش ر١ّٕخ ٨ ٩٠كع ِؼً ٌ٘ح حٌظؤػ١َ ػٕي ٚؿٛى ٘رٌٖ حٌّرٛحى حٌؼعر٠ٛش ررٛفَس. ٚفرٝ ِؼرً ٘رٌٖ 

ن ح٤كررٛحي طررَطزػ ىٍؿررش حٌظٕررخفْ اٍطزخغررآ ِزخشررَآ رّؼرريي ّٔررٛ ح١ٌّىَٚرررخص. فّررؼ٣ ح٦ٓررظ٩ٙ

ح٠ٌَٔغ ٌّؼً ٌٖ٘ حٌّٛحى حٌؼعر٠ٛش رٛحٓرطش ح١ٌّىَٚررخص حٌظرٝ طظ١ّرِ رمصرَ ِريس أؿ١خٌٙرخ ف رً 

ؿَحػ١ُ حٌؼي٠ي ِٓ حٌفط٠َخص ِٓ ح٦ٔزخص غز١ؼ١آ فٝ حٌظَرشف ك١غ طٔرظٍٙه ٘رٌٖ حٌّرٛحى حٌغٌحث١رش 

لزررً أْ طظ١ٙررؤ حٌـررَحػ١ُ ٦ٓررظويحِٙخ فررٝ حٌلصررٛي ػٍررٝ حٌطخلررش ح٩ٌُِررش ٌوَٚؿٙررخ ِررٓ غررٍٛ 

 حٌٔىْٛ.

حٌّظؤ ٍش فٝ حٌظَرش ٚح٨٩ٌٔص حٌٍّمرق رٙرخ  Rhizobiumؼظزَ حٌظٕخفْ ر١ٓ ٨٩ٓص ح٠ٌَِٚر١َٛ ٠ٚ

حٌزٌٍٚ ًٚ أ١ّ٘ش ططز١م١ش وز١َسف ك١غ ٠مَٛ أوؼَ٘خ ليٍس ػٍٝ حٌظٕخفْ ربهظَحق حٌ ؼ١َحص حٌـ٠ٌٍرش 

ٚؿ١ٓ ٚطىر٠ٛٓ حٌٕٔرزش ح٤وزرَ ِررٓ حٌؼمري حٌـ٠ٌٍرش. ٚطررٕؼىْ وفرخشس حٌؼمري حٌّظىٛٔررش فرٝ طؼز١رض ح١ٌٕظررَ

 حٌـٜٛ ػٍٝ ِيٜ آظفخىس حٌٕزخص حٌزمٌٛٝ ِٓ حٌّؼ١ ش حٌظىخف١ٍش ِغ ٌٖ٘ ح١ٌّىَٚرخص.

 ( اىتعبد:2

٩٠كع ػٕي طٍم١ق ِٕخرض ح٢ؿخٍ حٌغ١ٕش حٌّٛؿٛىس فرٝ أغزرخق رظرَٜ رّؼٍرك ِوفر  ِرٓ حٌظَررش ّٔرٛ  

فمري طلرخغ  ه٠٩خ حٌزىظ٠َخ ٚح٤وظ١ٔ١ِٕٛ١ظخص ٚحٌفطَ حٌّىٛٔرش ِـرخ١ِغ رىظ٠َ١رش ِظـرخٍٚسف ِٚرغ ٘رٌح

رؼط حٌّـخ١ِغ رّٕطمش ٍحثمش أٚ ٘خٌش ٨ طظَٙ رٙرخ أٜ ّٔرٛحص ١ِىَٚر١رش ٚ٘رٛ ِرخ ٠ئهرٌ وري١ًٌ أٚ 

ل٠َٕش ػٍٝ أظخؽ ِؼً ٌٖ٘ حٌّـخ١ِغ ٌّٛحى طؼزػ ّٔٛ ح١ٌّىَٚرخص ح٢هرَٜ ػٕري ٚؿٛى٘رخ رظَو١رِحص 

 ِٕوفعش ٚطؼَف ٌٖ٘ حٌّٛحى رخٌّعخىحص حٌل٠ٛ١ش.
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١ش ٌٙخ حٌمريٍس ػٍرٝ طؼزر١ػ ّٔرٛ حٌىؼ١رَ ِرٓ حٌىخثٕرخص حٌل١رش ١ٌْ ِٓ حٌصؼٛرش ػِي ٨٩ٓص ١ِىَٚر

حٌيل١مش ِّخ ٠ ١َ اٌٝ أظ رخٍ ٘رٌح حٌٕرٛع ِرٓ حٌىخثٕرخص فرٝ حٌظَررش ٚحٌظرٝ ط رًّ حٌؼي٠ري ِرٓ حٌزىظ٠َرخ 

ٚح٤وظ١ٔ١ِٕٛ١ظخص ٚحٌفط٠َخص. ٚطؼظزَ ِـّٛػش ح٤وظ١ٔ١ِٕٛ١ظخص ِٓ أ٘رُ ١ِىَٚررخص حٌظَررش حٌظرٝ 

ٍفررش. ٚحٌظررٝ ِٕٙررخ ػٍررٝ ٓررز١ً حٌّؼررخي ٨ حٌلصررَ ح٤ٓظَرظ١ِٛٔرر١ٓ طوٍررك حٌّعررخىحص حٌل٠ٛ١ررش حٌّوظ

ٚحٌىٍٍٛحِف١ٕ١ىٛي ٚحٌىٍٍٛٚطظَح١ٓى١ٍٓ. وّخ أْ أُ٘ أٔٛحع ح٤وظ١ٔ١ِٕٛ١ظخص حٌّٔظويِش ػٍٝ ٔطرخق 

ٚحٓغ فٝ حٌصٕخػش ػٌِض أ ٣ ِٓ حٌظَرش. ِٚٓ أ٘رُ أٔرٛحع حٌزىظ٠َرخ حٌّٕظـرش ٌٍّعرخىحص حٌل٠ٛ١رش 

ٚحٌظررٝ ٌٙررخ حٌمرريٍس ػٍررٝ أظررخؽ  Pseudomonas, Bacillusٚأوؼَ٘ررخ شرر١ٛػآ ِررخ ٠ظزررغ ؿررْٕ 

 ,Aspergillus, Fusariumحٌز١ٛٓر١خ١ٔٓ ِٚ رظمخطٗ. وّرخ أْ أٔرٛحع حٌفط٠َرخص حٌظخرؼرش ٤ؿٕرخّ 

Penicillium, Trichoderma   .ٚي١َ٘خ طٕظؾ حٌّعخىحص حٌل٠ٛ١ش 

ٓرش ٓرٛحش وخٔرض طظ١ِّ حٌّعخىحص حٌل٠ٛ١ش رميٍطٙخ ػٍٝ طؼز١ػ ّٔٛ أٚ لظً ح١ٌّىَٚرخص حٌلٔخ

رىظ٠َخ أٚ فطَ أٚ أوظ١ٔ١ِٕٛ١ْ. ٠ٚوظٍ  ٌيٍؿرش وز١رَس ٔٔرزش أظ رخٍ ح١ٌّىَٚررخص حٌّؼزطرش 

ٚىٍؿش طؼز١طٙخ ٌٕ خغ أكي ح١ٌّىَٚرخص حٌلٔخٓش أٚ حٌّوظزَس ربهظ٩ف حٌظَرش طلض حٌيٍحٓش 

ٚٔٛع وً ِٓ ح٨٩ٌٔص حٌّٕظـش ٌٍّعخى حٌل١ٜٛ ٚح٤هَٜ حٌّوظزَس ٌفؼٍٗ حٌّؼرزػ. فمري ٚؿري 

أْ رؼررط حٌٔرر٨٩ص حٌزىظ٠َ١ررش طؼررَف رلٔخٓرر١ظٙخ حٌ رري٠يس ٌٍّعررخىحص حٌل٠ٛ١ررش حٌظررٝ طٕظـٙررخ 

حٌؼي٠     رر ي ِررٓ حٌٔرر٨٩ص حٌزىظ٠َ١ررش ر١ّٕررخ ٔـرري أْ حٌررزؼط ٠ظٙررَ كٔخٓرر١ش ألررً فررٝ ٘ررٌح 

حٌوصٛع وّخ أْ رؼط حٌىخثٕخص حٌل١ش حٌيل١مرش طٕرظؾ أوؼرَ ِرٓ ِرخىس ِؼزطرش هر٩ي ػ١ٍّرخص 

 ِٕٙخ ػٍٝ ّٔٛ ٔٛع ِغ١َ ِٓ ح١ٌّىَٚرخص.طّؼ١ٍٙخ حٌغٌحثٝ طئػَ وً 

 ( اإلفتشاط واىتطفو:3

٠ؼي ح٦فظَحّ ِٓ حٌؼ٩لش حٌزخٌغش حٌظؤػ١َ ر١ٓ ح١ٌّىَٚرخص فٝ حٌطز١ؼشف ٚطؼظزَ حٌزىظ٠َرخ ػٍرٝ 

ٚؿٗ حٌوصٛع ِٓ أُ٘ وخثٕخص حٌظَرش حٌصغ١َس فٝ حٌلـُ طؼَظآ ٌفؼً حٌّفظَٓخص. ٚطّؼً 

غ طظغٌٜ ػٍٝ ح١٠٩ٌّٓ ِٕٙخ ِئػَس رٌٌه ػٍٝ أػيحى٘خ حٌزَٚطُٛٚح أُ٘ ِفظَٓخص حٌزىظ٠َخ ك١

ٚأظ خٍ٘خ فٝ حٌطز١ؼش. ِغ ٩ِكظش أْ حٌّفظَٓخص فرٝ كري ًحطٙرخ ٨ طّؼرً ح٤يٍز١رش حٌٔرخكمش 

ٌىخثٕخص حٌظَرش ك١غ أٔٙخ ريٍٚ٘خ طظؼَض ٌفؼً حٌؼٛحًِ حٌظٝ طظلىُ فٝ حٌظٛحُْ حٌل١ٜٛ فٝ 

٠ض ػٍٝ حٌؼ٩لش حٌٕخشجش ر١ٓ وً ِٓ حٌّفظَّ حٌظَرش. ٌٚمي أظَٙص حٌظـخٍد حٌؼي٠يس حٌظٝ أؿَ

ٚحٌف٠َٔش أْ أٜ طغ١َ ٔٛػٝ أٚ وّٝ فٝ أٜ ِّٕٙخ ٠ٔظظزؼٗ طغ١َ ِّخػً ٣ٌهَف ك١غ ٚؿي أْ 

طٛفَ حٌزىظ٠َخ رىؼخفش ػيى٠ش وز١َس ٠ؼي ظ٠ٍَٚآ ٌّٕٛ رَٚطُٛٚح حٌظَرش ٚأْ أػيحىآ وز١َس ِٓ 

 ٚطُٛٚح.حٌزىظ٠َخ طٍَِ ٦طّخَ أمٔخَ وً ه١ٍش ِٓ ه٠٩خ حٌزَ
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طظؼَض وً ِٓ حٌّـخ١ِغ ح١ٌّىَٚر١ش حٌَث١ٔ١ش فرٝ حٌظَررش ٧ٌ رخرش رطف١ٍ١رخص طؼر١ش هرخٍؽ 

ه٠٩خ٘ررخ فّررغ أْ حٌزىظ٠َٛفخؿررخص طٛؿرري رؤػرريحى ل١ٍٍررش ا٨ أٔٙررخ ٚحٓررؼش ح٦ٔظ ررخٍ فررٝ حٌظَرررش 

ٚطص١ذ ح٤ؿٕخّ حٌّوظٍفش ِٓ حٌزىظ٠َخ. ٚطظؼَض ِـّٛػش ػ٠َعرش ِرٓ حٌفط٠َرخص ٌظطفرً 

١ٙرخ ك١رغ طٙرخؿُ ح١ٌٙفرخص ٚحٌى١ٔٛري٠خص ٚحٌـرَحػ١ُ حٌى١ِ٩ي٠رش ٚحٌـرَحػ١ُ رؼط حٌمط٠َخص ػٍ

حٌز١ع١ش ٚحٌـَحػ١ُ حٌٙير١ش ٚح٨ؿٔخَ حٌلـ٠َش ٚي١َ٘خ ِئى٠ش اٌٝ طلٍٍٙخ فرٝ حٌٕٙخ٠رش. ٚطظزرغ 

.   Rhizoctonia,  Trichoderma,  Penicilliumأ٘رُ حٌفط٠َرخص حٌّظطفٍرشأؿٕخّ 

 رر ش فررٝ حٌظَرررش أل  رر ً ػَظررش ٌفؼررً حٌطف١    رر ً ًٌٚرره ٚطؼظز    رر َ ١٘فررخص حٌفط٠َررخص حٌٕخ١ِ   

ٌَٔػ     ش ّٔٛ٘خ حٌظٝ يخٌزآ ِ      خ طفٛق ِؼيي طلٍٍٙخ ر١ّٕخ طظؼَض ح٤غٛحٍ حٌٔخوٕش ػٍرٝ 

 ٚؿٗ حٌوصٛع ٌٍفؼً حٌّيَِ ٌٍطف١ٍ١خص كظٝ حٌزط١جش ِٕٙخ ه٩ي ِٙخؿّظٙخ ٌفظَحص غ٠ٍٛش.

غ طٔررظط١غ أٔررٛحع ػي٠رريس ِررٓ حٌزىظ٠َررخ طظؼررَض حٌزَٚطررُٛٚح ٌّٙخؿّررش حٌىخثٕررخص ح٤هررَٜ ك١رر

ٚحٌم١ًٍ ِٓ حٌفط٠َرخص حٌظغٍغرً ىحهرً ه٠٩خ٘رخ حٌٕ رطش ٌٚر١ْ ك٠ٛصر٩طٙخ ٚطظىرخػَ حٌزىظ٠َرخ 

ىحهرً ه٠٩ررخ حٌؼخثررً ٚلرري طررئىٜ فررٝ حٌٕٙخ٠رش اٌ   رر ٝ ِٛطٙررخ ٚطلٍٍٙررخ. ٘  رر ٌح رخ٦ظررخفش اٌررٝ أْ 

  ش ح١ِ٤زخ ك١غ طؼًّ ػٍٝ أٔٛحػآ هخ ش ِٓ حٌفط٠َخص لي طظوًٍ ه٠٩    خ حٌزَٚطُٛٚح هخ   

 لظً ه٠٩خ٘      خ ػُ ح٦ٓظفخىس ِ      ٓ ِىٛٔخص ح١ٌٔظٛر٩َُ.
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لدد  تحرعددتحس ليسهدد حفدديحاجهددم حة  ددبح لةحBradyrhizobiumتحRhizobium يمتريددتاح

fermentersحتسيليله حللىحلت تحل تيبحل  نربحمسللديحح م ر سد تح مرلتميدبح ملست فلدبحلدعحلدذلح)

ح أل ت احرهتؾحمي ت حاليبح ألمتتح ملثرتحتة تربح مس رب.

يعدتتح م  دوحفديحلي فظدبحا   ديح السا فليد ً(ح مسلليححر أليي ءح ملثرسبح ألمتتحللىح يدتحي ح -5

إمىح لتح أليي ءح متعيلبحفيح متن ح مل ةيح مذعحيؽل حردنحح م يوحتج تعحش سحآني حللىحة ره 

اتحللىحن ححس رسنيحتسسليمحلذلح ألييد ءحرلدت سه حللدىحسثريدتح ألمتتح مجدتعحللدىح يدتحح أل م

حAzolla.إوحسشجيعح  سش  حلذلح مراس ي حت لتل حاتح مسلليححرهد حاتردـح مس ربلوحعتحي حلعت بح م  

.ال حإوحإ د فبحرعدوحاشدا وح مراس يد ح مس ردبمنحاث حريةيحلهاحفيحسدتفي ح ألمتتحت فدعحة دتربح

عددتححAzotobacterتحAzospirillum ملثرسددبحمددؤلمتتحر ددت  حيدد  حؼيدد حذ سيددبح مسؽذيددبحلثددوح

لصح ألمتتحال ددتح سدد ةجحإيج ريددبحفدديحاثيدد حلددوح ميدد التحتة  ددبحفدديح مسدد عح مسدديحسسليددمحردد 

 ت  س  اح نربح ما رتلت  تحفيه .

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=15472&vid=15
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=15472&vid=15
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=3258&vid=15
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=3258&vid=15


 117 

ر ملدت  حح مس ردب مسلليححر مراس ي ح مليللدبحمل تند  تحسلسد محرعدوحا دت اح مراس يد ح ملتجدتت حفديح -3

بلثيبحؼي ح ملسين  حمل ر تحإمىحفتن  تحث  ةيبحاتحاي تيبيحتس سر حلعظاحللىحسيتيوح م تن  تح مث

 مسيتالتح مليا تريبحمل تن  تحر مسيتوحلوح م يؽبحؼي ح مذ ةربحإمىح مذ ةربح ملسي اب.حت م ديؽبح

 ألاثدد حشدديتل ًحمل تندد  تحلدديحفتندد  تح ما مندديتاح مثبلثيددبح مسدديحسنددس يعحرعددوح ألييدد ءحإذ رسهدد ح

ه ح د ميبحمبلندسعل وحلدوحاييد ءحاةد ىيحتسعسلدتحآميدبح إلذ ردبحللدىحإ سد  ح ماد ةوحمسلثيله حاتحمجعل

  مييحأليل وحل تيبحاتحلعت يب.ح

 مسلليححر   ي تح مليات يم :حسج يح م ر س تح م  ةت ح سيجبحسع يشحلذلح م   ي تحللىحجذت ل ح -4

 ترة  بحفيحلج وح مسؽذيبح م ن ت يبحتسيّلوح مج  ؾحتؼي ل .ح

ج ثتليددبحتل دددتيبحإلة دد عح مس ردددبحتسيليددوح ملةل ددد ت:حس دد عحرعدددوحح نددسعل وحةبلةددد  -5

لدذلح مج ثتليد تحسيّلدوح م  فعدبح ملةسل دبحتح مس رب مش ا تحاتح ملؤنن تحةبلة حلوحج ثتلي تح

 تيبح  ؾحلسيللبحمللي فظبحللدىحييتيسهد حاث د ءح مسةدميوحت م لدويحتسندسعلوحلدذلحللىحلت تحل

  مةبلة حفيح إل س  ح مم  ليح ملاثؾحمل ر س ت.

ملي دتوحللدىحندبلالتحليا تريدبحح مه تندبح مت  ثيدب تح ميتيثبح ملس دت  حفديحي نسعل وح مسل  -6

تس تي حح مةشعألؼ  وحلعي بحلثوحمي ت حعت  ح منبلالتحللىحسثريتح ألمتتح مجتعحاتحسي ياح

 . مس ربالتح ملل  بحاتحسيليوح ملريت تحترل ي ل حاتح مسةلصحلوحللتث تحنبلالتحل  فنبحملنبل

يسهدد حسثرتفدديحميدد ت حإ س جيددبح ملي  دديوحح ألييدد ءح متعيلددبل ددذحرددتاح مسعدد ؾحللددىح مددتت ح مددذعحسلعرددنح

مؤلمتتح مجتىحفيح معلتح مجذ يبحمل ر سد تح مرلتميدب.ح سجهدتح أل ظد  حإمدىح ندسةت احاييد ءح مس ردبح

 متعيلبحاتنديلبحلدوحةدبلوح شد  ه حملدتح م ر سد تح م  ليدبحردرعوحإيسي جسهد ح مؽذ ةيدبحتلدوحل د حردتاح

ذ تح"ح مدذعحيل دتحردنحادوح إل د ف تححBiofertilization نسةت اح   بلحح"ح مسنليتح مييتعح

 أل وح مييتعح مسيحسلتح م ر س تح م  ليبحر يسي ج سه ح مؽذ ةيب.حلثوحلذلح إل  ف تحيلاوحاوحسنلىح

يعسردد ح مسنددليتح مييددتعحل ددت حح.حMicrobial inoculantsح اي دد حر ملل يدد تح مليا تريددبح

ؼدذ ةيحمل ردد تح ةي ددبح مددثلوحجدت حإذ حلدد حعت  ددتحر ألنددلت ح ملعت يدبحتي ددسجح منددل تح مييددتعحلددوح

ما ة  تح ملجه يبحر ةسي  ح مليا تعح مل لتعحثاحرباثد  حفديحلدم  احلبلةلدبحثداح لدوح م لدتحإمدىح 

ي لوحل  ندعحييدثحيي دظحسيدتحظد تؾحلبلةلدبحميديوح ندسعل منحاللد ححملردذت حاتحر مس ردب.حلدذ ح

 .تي  ليحظ تؾح مسعلياحفيحل  يوح إل س  
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 مييدتعحرليا ترد تحاةد عحعدتححيسىحالحيسلتثح مل سجحاتح ملياد تعح مدت ةوحفديحإ سد  ح ملة دع

ساتوحس  فنيبحلعح ملياد تعح أل دليحاتحسثدر ح شد  نحاتحسلللدنحتلدوحل د حالحيسيلدسح مؽد وحلدوح

حإنسةت لن.
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 Bio-fertilizationالحيىي  مخصبال

 مييتيدددبحرأ هددد ححملة دددر تيلادددوحسع يدددؾح 

بحسلسلد ح ملدت  حلر   حلدوحا ة د تحييدبحتعيلد

للدددددىحسيندددددي حرعدددددوح مع   ددددد ح مؽذ ةيدددددبح

 ألن نددددديبح مبلملدددددبحم لدددددتح م ر سددددد تحلثدددددوح

 م يس تجيوحت م ن ت حت مرتس نيتاحت مار يتح

ت ميتيت.تعتحللدتح مرد يثتوحللدىحلدموحلدذلح

 ما ة دد تحلددوح مريةدد تح م ريعيددبحمهدد حتاددذم ح

 مرية تح مم  ليبحت معلوحللىحس ليسه حلعللي ًح

 معتيدددتحلدددوح أل   دددديححثددداحسج يرهددد حللددددى

 مم  ليبحملةسلؾح مي  بلت.ت مل هتاح معلليحمهذلح معلليبحي لسحلليدنح مسندليتح مييدتعحتيل دتح

فديحح مريتمدتجيرنحسلليحح مس ردبحاتح مردذت حرا ة د تحييدبحتعيلدبحس يدتحتسعلدوحللدىحسؽييد ح مليسدتىح

 .Rhizosphereحب مل  لبح مليي بحر مجذت ح م ر سيبحت مسيحي لسحلليه ح ألن ت  بح مجذ ي

 مارا تعني كلمت مخصب حيىي؟

تلعت دنح م ند ت حؼيد ح مع دتعحححإذ ردب ملة عح مييتعحلر   حلوحا ةوحييحتعيسحيعلوحللدىح

 ددنحيثرددتحاتحإمددىح م ددت  ح مليندد  حمل ردد تحاتحييددثحييتمددنحلددوح م ددت  حؼيدد ح مليندد  حمل ردد 

وح م ردد سيح مل  نددعحسا فليددبحلددعح مع ةدد  حاتحفدديح ددتحيدد   م يسدد تجيوح مجددتىحتلددتحفدديح ددت لح

إمىحإف  محلدذ ح ملياد تعحملدت تحلشدجعنحتل شد نحم لدتح م رد تحتل لت د تححر إل  فبملليا تعح

لل حي عاسحر إليج عحللىحلعتوح لتح م ر تحتلي تمنح مثل عحترعر   حاة ىحيل تحر ملة عح

ؽذ ةيبححتلثوحيسي ج سنح مأ مييتعحرأ نحاوح إل  ف تحذ تح أل وح مييتعح مسيحسلتح م ر تح م  ليحر

حMicrobial inoculantsلذلح إل  ف تحيلاوحاي  حاوحسنلىحر ملل ي تح مليا تريب

سررتخدامها مخصربات الحٌوٌررة فوائرد عدٌرردة عنرد إسررتخدام الإٌحقرق 

 -كبدٌل لألسمدة الكٌماوٌة ونسوق منها:

لدوح%(تذم حرسثريسنحٕ٘متتح ستفي حجمءحاري حلوح مع    ح مؽذ ةيبح مه لبحمل ر تحتليح أل -ٔ

%(حربذ ربح م تن  تحثبلثيحتةل نيح ما منيتاحإميحفتن  تحٓ٘ مهت ءح مجتعحتل   ح م ن ت ح 

 لس  صحرت ن بح م ر تح.اي تعح ما منيتاح  ميبحمئل
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يج ريحملسلليححر ملة ر تح مييتيبحلليح م ر س تحلوحييثحلظه ح م لتحتسينديوحإل   حسأثي ح -ٕ

  ملجلتاح مجذ عحت مة  عح.

 هدد ةيحلددوحييددثح ماليددبحتليسددتعح ملي ددتوح م دد سجحلددوح مردد تسيوحييددثحميدد ت ح ملي ددتوح م -ٖ

 %حفيحلي توح ميرتع.ٖٓح-ٓٔسس  تحح ممي ت حل حريوح

 م لتح من يعحفيح م يس تجيوح سيجبح مذتر وح من يعحمللت تح م يس تجي يبحنهلبح مذتر وح سعتيو -ٗ

 لل حيع يحي ظحة تربح مس رب.

 ا فبح معللي تح مييتيبحره .حإل ت ح مست موح مليا تريحملس ربحتس شي  -٘

  عا سحذم حلليحاوح ت ييح ميي  .إ ميتحلوحسلتثح مريةبحت -ٙ

 ة وحسا ميؾح إل س  حم ةصحثلوح ملة ر تح مييتيبحلل   بحر ألنلت ح مايل تيب. -1

لد  وح ملندست  بحفديحإف  محرعوح مل د ت تح مييتيدبحللد حيند لتحللديحلل تلدبحرعدوح أل -0

 تإ س جن.ر تح مس ربحلل حيعتتحر م  عحلليح م 

 تتوحي لوح مةلي حتيلدوح مجر يليد حتلديححسعلدوحال ظلد تحإإف  محرعوح مه لت  تحت -0

  لتحمل ر تح.

سلليددوحنددليبح مل سجدد تح مؽذ ةيددبحللدد حيع دديحي مددبح ددييبحاف ددوحمل دد تحت ملجسلددعحف ددبلحلددوح -ٓٔ

  مايل تيب.لليحملل سج تح مل ت  ح سيجبحلتاحسنليتل حر ألنلت حاانع  ح

  مجتت .تر مس ميحل سجحل ميح مم  لبح م ظي بح -ٔٔ

مي ت ح مل ت ح مع تيبحفيح مس ربحلل حيؤتعحإميحسينيوحةت  ه حة  بحفيح أل   ديح مسديح -ٕٔ

 سع  يحلوح لصحفيح ملت تح مع تيبح.

 لس  صح ملي لحرت ن بح مجذت ح.إسينيوح -ٖٔ

 لس  صح مع    ح ملستف  حر مس ربحإسميتحلوحلن يبحن حح مجذت حفسميتحلوح -ٗٔ

 ربح م لليبحربف  محرعوح ملت تح منا يبح مسيحسعلوحلليحسجليعه ح.سينيوحةت صح مس  -٘ٔ

 -ستخذام المخصباث الحيىيت:قتصاديت إلالجذوي اإل

ندددسةت اح ملة دددر تح مييتيدددبح ت دددححلدددذ ح ملثددد وح:حإذ حاددد وحإعس ددد تيبحلدددوحمريددد وح مجدددتتىح إل

بلملدبحمم  لدبح ملنسهتؾحلتحم  لبحلليتوحفت وحرد مل وحمللتنداح ميد ميحتسداحلع للدبح مسلد تعح م

ندسةت احلردت حلدوح ملة دعحإفيدؤتعححمتت.لذلح ملن يبحرلل ححلذيعحمل تن  تحتاة حلثردتحمدؤل
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 مييددتعحت مددذعحييسددتعحللدديح مراسي يدد ح ملذيرددبحت مللعت ددبحمل تندد  تحؼيدد ح مع ددتيبحت مع ددتيبح

 ددنحيددؤتعحإمدديحسددتفي حشددا  سيوحنددتر حب ملتجددتت حفدديح مس رددبحت مددذعحثل ددنح ملليددوحلددوح مج يهدد تحف

ح.حماوحفت وحتن  تف

عوحماوحلليح ألحتيت حامتت٘ٔإميحستفي حيت ميححيؤتعنسةت احمل ححلثرتح م يس تجيوح حإتيؤتعح

ح.فت و(

%حت مسيحسن تعحر م نربحمللن يبح ماليبحتليحلليتوحٓٔلبلت حلليحمي ت ح إل س  حرل حالحيلوحلوح

ثلددوح مل  دد  ح تفلدد حج يددنححٓٓ٘×%حتلدىح مميدد ت حٓٔ×ع دد  ي حلستندد حإ سدد  ح م ددت وحح1×فدت وح

ر إل دد فبحإمدديح ميددتحلددوحسلددتثح مريةددبح مددذعحالحيلددت حرددثلوححلليددتوحج يددن.حٖٓ٘منددع ح منددتس(ح ح

تاذم حإ س  ح تليبحلوح مل وحمه حعت  حاري  حلليح مل  فنبحفيح ألنت سح مة  جيدبحت لديسحللديح

حذم حاوح مل سج تح مم  ليبح ألة ىح.

لليددتوحج يددنحندد تي ح.ححٖ٘ٓٔ مع ةددتحالحيلددوحلددوححوحإجلدد مياتسشددي ح مت  ندد تح مسلتي يددبحإمدديح

لوح مل دوحمهد ح ملدت  ححبعحالحيلت حرثلوحتاذم حإ س  ح تليإمىح ميتححلوحسلتثح مريةبح مذحر إل  فب

ح ماري  حللىح مل  فنبحفيح ألنت سح مة  جيبحت ليسحللىحذم حاوح مل سج تح مم  ليبح ألة ىح

نددسةت اح ملة در تح مييتيددبحفديح مم  لددبحإسعلدياحح ددنحفديحي مددناتسشدي ح مت  ند تح مسلتي يددبحإمدىح

ج ينحن تي .حمذم حالرتحلوح مستجينحت إل شد تححي  للحٖ٘.ٔ مل  يبحفبوحإجل ميح مع ةتحالحيلوحلو

تيبحاتحإ س جيدبحاتح دييبحعس د إت مستليبحرألليبحلذلح ملة ر تحلوحا فبح مجت  دعحندت ءحا  دتح

ح.تؼي حذم 

 :كٌفٌة تحضٌر المخصب الحٌوي

 -: اآلتٌةستخدام نتبع الخ وات صب الحٌوي فً الصورة النهائٌة لإلر المخلتحضٌ

ةسيد  حاف دوحإجلدنحييدثحيدساحللديحندريوح ملثد وحاةسي  ح منبلالتح ألا أحملؽ وح مل دسجحلدوحإ -ٔ

تح ملثرسددبحمل يسدد تجيوحت مسدديحس  نددعح ملي ددتوح مددذعحاحتمل تندد   منددبلالتح ملذيرددبحت مللعت ددبح

 .لعيشبحلشس ابشحلعنحإوحا  تحل   حنسسع ي

عس  تي حر ملل   دبحإياتوح مستفي ححيسىيساحس ليبح منبلالتح مراسي يبحلليحريةبحسؽذيبح ةي بحح -ٕ

 .نسةت اح مايل تي تحؼ ميبح مثلوبر

 .ا ملنسةتت  نبحييتيبحتا  ء حلذلح منبلالتحفيح ملل حح -ٖ
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 مل  ندربحلدوح مسيحسس  نعحلعحلدذلح مندبلمبحتت دعح ماليدبححليا تريبف وح ميت لوح ماةسي  حإ -ٗ

 .مي لوحلعحاليبح مليا تعح ملنسةتالذ ح 

 .رأشعبحج ل ح مليا ترييساح معلوحسيتحظ تؾحلعللبحتيساح مسعلياحملي لوح -٘

عحندسي تح مليا تر تحلوح مرية تح ملؽذيبحتيساحةل ه حر مي لوحر مالي تح مل  نربحت مسيحس  ح -ٙ

 إميه . ملن يبحلوح أل وح مل  تحإ  فسه ح

  مسعليا.ش ت حيؽلسح مايسحسيتح -1

ندسعل منحفديحةدبلوحفسد  حإشعبح مشلسحتيجدعحوحتيست توحفيحظ تؾحجيت حتالحيع وحألمية -0

حجلن.اس لتح مليا تر تحا  ءسه حتر مس ميحالحسيلسح مؽ وح مذعحسنسةتاحلوحح م بلييبحيسىحال

 ٍب هى اىحبٍو اىٍَنشوثً؟

لددتحلردد   حلددوحلدد ت حذ تحلت  دد  تحح

حاتلجحة  ددبحسجعلهدد حل ميددبح مل رليددبحمددت

ةلدد ح مادد ةوح مليا تردديح ملعددتحمسجهيددمح

 ملة عح مييدتعحلعهد حرييدثحالحسدؤث ح

 شدد  حلددذ ح مادد ةوح ددت وححاتللدديحا دد ء ح

فس  حرل ةنحليلدبلحلليهد حتيعسرد ح مي لدوح

 مجمءح مه اح مث  يح مدبلماححاتلتح ملالوح

حمساتيوح ملة عح مييتعح.

تر  بحل لبحسعسلتح   لبح ملة در تح

 حلليحستفي ح مي لوح مييتيبحل ميبح مجتت

يسىحس دوحإمديححليا تريب مل  نعحت مذعحيي فظحلليحييتيبحتالت تحتا  ء ح مةبلي ح محليا تري م

ح مل  نرب. ملم  احفيح متعتح مل  نعحتر معتتحتح ما  ء ح

 -ستخدام الحامل المٌكروبً المناسب ننتاج السماد الحٌوي:إ

تشررمل  السررماد الحٌرروي إنترراجالجٌرردة فررً الحامررل المٌكروبررً المناسررب ذو الصررفات  مإسررتخدا

 الخ وات ما ٌلً :

  مسع يؾحر مي لوح مليا تري. 

  مليا تري.تظي بح مي لوح 
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  ميت لوح مراسي يب.حا ت ا 

  ألنلت ح مع تيبح م   ليبحايت لوحليا تريب.حاإنسةت  

تح ملةلددد  حاإندددسةت ةسيددد  ح مل  ندددعحملندددبلالتحت مريةددد تح مل  ندددربحتادددذم حتملدددتحاس دددححاوح إل

ةسي  ح مي لوح مجيتحذتح ملت    تح ملبلةلدبحإر ملت    تح ملبلةلبحمعلليبح مسةلي حر إل  فبحإميح

ح-نتؾحيؤتعحإميحسا تمتجي ح  جيبحإل س  ح ألنلت ح مييتيبح مسيحسسليمحرل حيليح:

حل ميب.ل سجحذ تحا  ء حتف لليبح -ٔ

  متتميبح.حتل سجحلليح ملنستىح مل لتعحتينعحملت    تح مليليبح -ٕ

  سجحع ت حلليح مل  فنبح مليليبح.ل -ٖ

 ل سجحذتحلت    تحث رسبح توحفس  حرل ةنح. -ٗ

 ؟ اىٍَنشوثً ٍب وظٍفخ اىحبٍو

سسلثوحتظي بح مي لوح مليا تريحر مت جبح ألتميحفيحع رليبح متلجحاتحةل ح ما ةوح مليا تريح ملعتح

 شد  حلدذ ح ماد ةويحمسجهيمح منل تح مييتعحتتوحاوحياتوحمنحاعحسأثي حلع اسحلليح لدتحتا د ء حت

ال حيعسر ح مي لوح مليا تريحرلث ربح مريةدبح ملبلةلدبحمسندهيوحسعرةدبح مللد ححرعدتحإ س جدنحفديح دت  ح

حنسعل و.لبلةلبحملا وح إل

 -:اىٍَنشوثً حبٍوياىصفبد اىٍََضح ى

 ٌجب أن ٌتمٌز الحامل المٌكروبً الجٌد بالخصائص التالٌة:

  مثلو. ةيصح -ٔ

  متمو.ة يؾح -ٕ

 نهوح مسةميو. -ٖ

  مليليب.ستف حفيح مريةبحل -ٗ

 تايل تي .لسج  سح ريعي ح -٘

 منحعت  حسشرعيبحتسر تميبحل ميب. -ٙ

 ؼي ح   تحملي    حل تح مرلو. -1
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نسيع عحلتتحاري حلدوحةبليد ح مللد حح مل د فبحت ملي فظدبحللديحييتيسهد حإمنحعت  حل ميبحلليح -0

 س  ح مع   ح مل لتع. مع ميبحملت ح تيلبحتتوحفلتحفيحف لليسه حاتح ش  ه حاتحفيحعت سه حلليحإ 

يس دد ظحر م  ترددبحتاددذم حردد ملت تح مؽذ ةيددبح مل  نددربحت مبلملددبحم لددتحمددنحع رليددبحل ميددبحللدديح إل -0

  ملل ي ت.

ندسةت اح ملةل د تحإؼي حللتثحملريةبحردوحرد معاسحعدتحيند لاحفديح ميدتحلدوحسلدتثح مريةدبحل دتحح-ٓٔ

 س  يعن. مع تيبحفيح

حع روحملسيلوح مريتمتجي.ح-ٔٔ

حمس  سحر مرذت .نهوح إلح-ٕٔ

حنهوح مةل حلعح ملل ح.ح-ٖٔ

حنهوح مسعليا.ح-ٗٔ

ح–جيت ححpHروحيجعحاوحساتوحعت سنحلليحسعتيوحت جبح مـححpHلسع توحلوحييثحت جبح مـحح-٘ٔ

الدد حياددتوحلددوح منددهوحسعددتيوحت جددبحح–حpHاعحيجددعحإوحساددتوحمددنحعددت  حس ظيليددبحمت جددبح مددـح

حيلت سنحإذ حس لعح ألل حذم .

 ٌكروبٌة:أنواع الحوامل الم

ندسعل الحتمادوحر إل د فبحإمديحذمد حإ ميت لدوح مليا تريدبحتااث لد ححاشده لوححPeatيعسر ح مريتح

ح- نحيلاوحسجهيمح ميت لوح مليا تريبحلوحريوح ملات  تح ملةسل بح آلسيب:بف

  ألة ى. م ياح م  لاحاتح م ياح مل  ؾحإمينحرعوح ملات  تح -ٔ

يددتوحلددعحإم مددبح منددا حل هدد حعرددوح ي هدد حرعددوح ملددت تح م ر سيددبحلثددوحل   ددبح مل ددعح مل  -ٕ

تاددذم ح شدد   ح مةشددعحتعددشح أل محتل يددتوحعددت محح مددذ  حتي ددعح مل ددوحت منددليلتمح م دد لاح

 تؼي ل حلوح ملةل  تح م ر سيبح.

 دة ح م تند  تححاترعوحلع توح م يوحلثوح م ي لتايتميتحتعتحي د ؾحإميهد حردتت  ح مسلد ح -ٖ

  مل يتوحتاذم حار يس تح ما منيتا.

 ال ت حملل ت ح مع تيب.حPeatmoss مـح -ٗ

ت مسيليوح مايلي ةيحت م يمي ةيحملات  تح مي لوح مليا تريحعتحساتوحل يت حتما ه حالحسعسر حلعي   ح

تماوح مسيلسحلوحلذلح ما  ء حيلاوحاوحيساحرب  فبح ملل ححإميح مي لوحثاحح مي لويملسيلسحلوحا  ء ح
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ربحملت حااثد حلدوحشده .حتإذ حؼ  د  ح م ظد حل  عربح م لتحتييتيبح مةبلي حسيتح مظ تؾح مل  ن

 دنحالحيجدعحاوح ندسرعتح ريعدبح مس  لدوحرديوحبةسيد  لحإل سد  ح مللد ححفإلوح تليبح مي لوح مدذعحيدساح

 مي لددوحت مللدد ححتسددأثي حذمدد حللدديحا دد ء ح مللدد ح.حتلددوح ملهدداحسعلددياح ميت لددوح مليا تريددبحعرددوح

ح مليا تردد ت  فنددبح م  شددةبحلددوحلوح منددسةت له حييددثحاوح مسعلددياحيعسردد حل لددوحلدد احملددسةلصحلددإ

للدديحلددوحةبليدد ح مللدد حح مييددب.حتسددساحللليددبح مسعلددياحإلدد حا ألةدد ىحتلددوحثدداح مي ددتوحللدديحالددت تح

وحت جددبحبتاث دد ءح مةلدد حفددحنددسةت احاشددعبحج لدد حاتح مسعلددياح مايلدد تع.برحاتؾحيددتستالرت ندد بح أل

ايدد احملتع يددبحلددوححٙح–حٔح۫احتيؽ دديحلةلددت ح مي لددوحت مللدد ححملددت 0ٖ ميدد    حيجددعحاالحسسعددتىح

 مج  ؾحتمللي فظبحلليحست موح م  تربحت ةوح ملةلت حيترعتحلذلح ملت حي رحح ملل ححج لمحرعدتح

فيحاتليبح ظي بحل  عبحمل  تربحتليحلر   حلوححأ ةلنحل  حاة ىحملسةلصحلوح مساسبلت.حثاحيعر

يجعحاوحيةدموحسيدتحظد تؾح ملل ححرعتحسجهيملحلر ش  حفحأيثيليوحيتإذ حماحيعرإااي سحلوح مرتميح

حنسعل من.إج فبحمييوح

 ستعمال األسمدة العضوٌة الصناعٌة مالكمبوست( كحوامل مٌكروبٌة :إ

ت مسيحسعسر حلوحح– مييتيبحفيحل  حسعسلتحلليحل ت ح مريتح ملنست ت ححلة ر تظلتح   لبح م

اوحلتاحسدتف حلدذلحإالححيملت ح تيلبح– تح ملنسةتلبحالل حح ملت تح مي للبح مليا ترحتاشه اف وح

ندسل   يبحإ سد  حإنسي  تل حلوح مةد   حظدوحيهدتتحإ س  احانع  ل ح سيجبحإ مل ت حر  بحلنسل  حت

ل نحنعيحتءتعح يتحيوحلذلح ملشالبحلوح  يسحإلا  يبححأ مييتيبحفيحل  حلل ح شح ملة ر ت

 هد حيحتملدتحتحاتحلت    تحع يردبحل لت    مرتف  حتمه ح  سححرلت تحلتجتت حنسرت وحلذلح ملت تإ

نسةت اح ملةل د تح م ر سيدبح ملسةلد  حاتحلد حيندلىحر ألندلت ح مع دتيبحإتجتح مر يثتوح  مسهاحفيح

ندسةت اح مندل تح مع دتعح م د  ليح ملجهدمحلدوحلد تشحإل م   ليبح  مالرتنت(.حتفيحسج ربح

نربحر ج ح منا حرعتحسج ي ه حت ي ه حايت لوحليا تريبحل   ت حاتحلةلت بحلعح م ي لتايتميتحر 

ةسرد تحييتيدبحندبلالتحراسي يدبحاتيساحلل   بحلذلح ميت لوحرل ت ح مريتح ملندست ت حييدثححٔ:ححٔ

حBradyrhizobium japonicum (USDA110)مادددوحلدددوح يمتريددد حفدددتوح م دددتي ح

حBacillus megateriumمتستر اس حا تاتااح.ت مراس ي ح ملذيربحمل تن  تح مس رعبحمل تاحت أل

جداحلدوحسلد ح ميت لدوح ملعللدبححٓٓٔتحااي سحسيستعحاوحل ه حلليحلليحسل ح ميت لوحييثحملي

ندد لبحلددوح مليا تردد تح مندد رلبحتسدداحةل هدد حجيددت حرعددتحح0ٗلددوحلددم  احلل لدد ححٖنددإٓريددت ميح

%حثدداحي ظددتحلددذلح ألايدد سحٖٓإ دد فبحلدد ءحلعلدداحلل دد حمست دديوح منددعبح مسشددرعيبح مل ةيددبحإمدديح

 مراسي ي ح مللليبحر  يلبح مسة يؾحلليحا ر سحح مللليبحلليحت جبحي    ح مؽ فبحتساحسلتي حالت ت

يححٓٙيححٖٓيححٗٔيحح1نسةت اح مريةبح مل  نربحماوح تاحراسي عحلندسةتاحتذمد حللديحفسد  تحإلعح
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يتاحتنجلتح س ةجح مت  ندبحت مسديحاثرسدتحاوحادوحلدوح مندل تح مع دتعح م د  ليحاتححٕٓٔيحح0ٓ

لدعح مريدتحلدوحييدثححيسش رنحٔ:ححٔربح منل تح مع تعح م   ليح ملةلت حلعح م ي لتايتميتحر ن

متستر اس حتاذم ح مراس يد ح ملذيردبحمل تند  تح مس رعدبح م يمتري حت ألحتالت ت ملي فظبحلليحييتيبح

ح0ٓٔ×ححح0ٓح–حٔ/جدداحيحح0ٓٔ×ححٙٙح–حٔييددثحس  تيددتح أللددت تحلدد حردديوححBacillusحملجدد س

الد حات ديتححمسةدميو.يتاحليحفسد  ح حٕٓٔ/جايحلليح مست ميح ت وحح0ٓٔ×ححٓٙح–حٕ/جاحيححح

 مت  نبحاوحالت تحسل ح ما ة  تحعتحت لتحإميحاع  ل حفيحسل ح ميت لوحفيحةبلوحفس  حسةميوحل ح

تعدتحح مييتيدب.حلة در تيتاحتلذ حيسلشدىحلدعح أللدت تح ملت ديحرهد حتتميد حفديح محٓٙح–حٖٓريوح

ح ملي دد حلددوح ملةل دد تحيمنددل تح مع ددتعح م دد  ل ةل ددتح مت  نددبحإمدديح  ددنحيلاددوحإيددبلوح

 مييتيبحلعحإلا  يبحةل دنححلة ر ت مع تيبحليوح مريتح ملنست تحاي لوحليا تريحمسي ي ح م

حررعوح ملت تح م ةي بح مثلوح ملستف  حليلي حتتوحاوحيؤث حذم حلليحييتيبح ملل حح ملنسةتاح.

الدت تح م يمتريد حت المتسترد اس حت مراس يد ح ملذيردبح…ت مجتتوح مس ميحيت حح س ةجحلدذلح مت  ندبح

ح/جا(ح:ح0ٓٔ×ح  أللت تححح تن  تحرعتح مسيليوحلليح ميت لوح ملةسل بحتم س  تحسةمي يبحلةسل بمل

 نوع الحامل المستخدم

 فترات التخزٌن األٌام

7 54 33 63 93 553 

 Bradyrhizobium japonicum (USDA110) الرٌزوبٌا

حٓ.0حٓ.ٕٔحٓ.ٙٔحٓ.ٕٗحٕ.٘حٗ.ٕحريسلتسح

حٓ.ٙحٓ.0حٓ.ٕٔحٓ.ٙٙحٕ.ٕحٕ.ٔحنل تحل تعح   ليح

حٓ.ٕحٓ.ٙحٓ.0ٔحٓ.ٕٕحٙ.ٖح0.ٓح(ٔ:ٔنل تحل تعح   ليح حفي لتايتميت 

 Azotobacter chroococcumاالزوتوباكتر 

حٓ.ٕٖحٓ.ٓٗحٓ.ٓٙحٓ.ٙٔحٗ.ٕحٕ.ٕحريسلتسح

حٓ.0ٔحٓ.ٖٙحٓ.0ٓحٓ.ٗٔحٕ.ٕحٙ.ٔحنل تحل تعح   ليح

حٓ.ٕٗحٓ.ٖٓحٓ.ٓٗحٓ.ٕٓحٙ.0حٗ.ٕح(حٔ:ٔنل تحل تعح   ليح حفي لتايتميت 
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 Bacillus megateriumالبكتٌرٌا المذٌبة للفوسفات 

حٓ.ٗحٓ.ٙحٓ.ٕٔحٓ.0ٓحٗ.ٙحٕ.ٗحريسلتسح

حٓ.ٖحٓ.٘حٓ.0ٔحٓ.ٓٙحٗ.ٗح0.ٕحنل تحل تعح   ليح

حٕ.ٕحٖ.ٖحٓ.ٗٔحٓ.ٓٗحٙ.ٖحٕ.ٕح(حٔ:ٔنل تحل تعح   ليح حفي لتايتميت 

 ثار المٌكروب والظروف المحٌ ة بإنتاجه و رق استخدامه :كأ

ح-سشسلوحلذلح مة ت تحلليحلجلتلبحلوح إلج  ء تحليح:ت

 ح.ةسي  ح منبلالتح مل  نربإ 

 .ةسي  حريةبح إل س  ح مل  نربإ 

 لللي تح مسةلي . 

ح ملل حح مليا تري.حاإنسةت   سح 

 -ختٌار الساللة المناسبة :إ .5

حيدمحرهد يسسلحاولئل س  حلليحلتىحستفي ح ملت  د  تح مسديحيجدعحمةسي  ح منبلمبح مل لتربحإيستعؾح

 -وعموما ٌمكن إٌجاز هذه المواصفات فٌما ٌلً :

اوحساتوح منبلمبح مل سلد  حعد ت  حللديح مل  فندبح دت وحفسد  حرل ةهد حفديح مس ردبحسيدتح مظد تؾح -ٔ

  من ةت . مريةيبح

اوحساتوح منبلمبح مل سل  حع ت  حلليح مرل ءحييبحسيتحرعوح مظ تؾح م ريعيدبحؼيد ح ملبلةلدبح -ٕ

  مي    حت مج  ؾحتؼي ل .حت مسيحعتحسسع وحمه حلثو

ع رليبح منبلالتح مل سل  حملرل ءحييبحلوح  يدسح مسؽلدعحللديحرعدوحلت لدوح إلجهد تحت م دؽ ح -ٖ

 مسيحعتحسسع وحمه حلثوحيلت دبح مس ردبحتعلتيسهد حؼيد ح مل  ندريوحتادذم ح مللتيدبحت مس ايدم تح

 لريت تح آلف ت.متل يتاحت مل ج يمحر إل  فبحإميح مع ميبحلوحرعوح مع    ح م    حلثوح أل

 ثر تح مس ايعح مت  ثيحملنبلالتح مل سل  ح ت وحفس  ح م لتحت مسةميو. -ٗ

 يل يسه .لتاحسأث ح منبلمبحاتح منبلالتح مل سل  حر مايل تي تح مسيحعتحس  ؾحملرذت حرؽ وح -٘
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ساتوح منبلمبح مل سل  حذ تحا  ء حل ميدبحلدوحييدثح م لدتحفديح مريةد تح ملندسةتلبحتادذم حللديح -ٙ

 نسةتا. مل مي لوح

سادددتوح مندددبلمبحاتح مندددبلالتح مل سلددد  حذ تحعدددت  حل ميدددبحللددديحسدددتفي ح مع  ددد ح مل لدددتعح -1

 جلن.ات ملنسةتلبحلوح

  مس رب.عت  ح منبلمبحاتح منبلالتحلليحلل تلبح مل س ن تحت ملس  بلتح مسيحعتحسست جتحفيح -0

 ختٌار بٌئة اننتاج المناسبة:إ .5

جيدتحملندبلمبحاتح منددبلالتح ملةسد   حيجدعحاوحسدسبلءاحلددعح مريةدبح مؽذ ةيدبح ملث ميدبح مل  نددربحمل لدتح م

 م ريعبح مؽذ ةيبحملثوحلدذلح مندبلالتحتذمد حلدوح  يدسحسدتف حلجلتلدبحلدوح مشد ت حمهدذلح مريةدبح

ح-إيج مل حفيل حيليح:يلاوح

 ندربحح لدعحل  لد حيسي ج تح مبلملدبحمللياد تعوحسيستعحلليحلات  تحس يحرجليعح إليجعحا -ٔ

ح ملبلةاحملليا تع.حpHتاذم ح ر ح مـححC/N مـح

تادذم ح مل ارد تح مث  تيدبحسعسلتحفيحس ايرهد حللديحلات د تح ةي دبح مدثلوحاللد حالادوحذمد ح -ٕ

by-productsم  سجبحلوح م   لب.ح  

ثد ح مسعلدياحا  لد  ح مسؽيد  تح مسديحعدتحسيدتثحلدوحي  ليحسأثي ح مسعلياحلليحنبللبح مريةبحلعحل -ٖ

فيح مريةبحت ملي فظبححpHبحلت تحس ظاحت جبح مـحتلي تمبحلبلجه حتلليحنريوح ملث وحفيجعحإ  ف

 لليه حلوحاعحسؽيي حنت ءح م  سجحلوحسأثي ح مسعلياحاتح م  جعحمل ش  ح مليا تريحرعتحذم .

 دنحيجدعحإ د فبحب م  سجبحاث  ءحللليبح مسةلي حفحfoamsملسؽلعحلليحلشالبحساتوح م ؼ تعحح -ٗ

وح م ؼد تعحب مليا تريتمتجيدبحفدحلعظاح معلليد ت نحفيحاييثححantifoamsل  ت تح م ؼ تعح

سنرعحلشدالبحي دععحيلهد حت مدسةلصحل هد حإالحرب د فبحلثدوحلدذلح ملدت تحت مسديحلديحلرد   حلدوح

فع وحلوحييدثحعدت سه حللديحسلليدوح مسدتس ح مند ييحللد حيعلدوحللديححسأثي ل ار تحايل تيبحذ تح

ملدت تحملدسةلصح مسةلصحلوح م ؼ تع.حتماوحتمنتءح ميظحفوحت جبح مس ايمح مل لتردبحلدوحلدذلح 

وح إل د فبحب%حتمدذم حفدحٓ٘ سش  ح ألانجيوحفيح مريةدبحردأاث حلدوحإوحلعتوحلوح م ؼ تعحسللوحل

يجعحاوحساتوحيتل ح ألت ىح مل لتعحملسؽلعحلليحلذلح ملشالبحيتماوحإذ حا وحلدذ ح ملدت حنديؤث ح

ميدبحاردتيوحندسةت اح م د سح آلإ سش  لحفيحريةبح ملم  احفيجدعحإ سل وح ألانجيوحتإنلر حفيحي ابح

ح. تعل  نعحملسةلصحلوح م ؼ
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وحلدذلح مريةدبح ملندسةتلبحمس ليدبحبجعحست ف ل حفيح مريةدبح مل  ندربحفدتتفل حملش ت ح من رلبحت مسيحي

وحلددوح ما رددتوحت م يسدد تجيوحل دد ت حل  نددربحلددوحادد منددبلالتح ملةسدد   حيجددعحاوحسيسددتعحللدديح

تحتاحتفتند  تح مرتس نديتاحتار يسد يسي ج سه حلوح ملع توحت أللبلححلثوحالت يتح م تتيتاذم حإ

 يسي  ح مليا تعح مل لى. مل ؼ نيتاحتؼي ل حينعحإ

تللتل حفلتحتجتحاوح مل  سيتوحتاذم ح منا تمحينسةتل وحال  ت حسلليتيبحملا رتوحفيحلثوحلذلح

نددسةت اح مجليندد توحيعسردد حل ددت  حااثدد حلبلةلددبحملا رتليددت  تحة  ددبحإوحتجددتحاوحإ مريةدد تحت

مهددذلححGeneration time متعددتح ميدد ميححاوتردد تحر يةددبح م لددتحييددثحتجددتحندسعل وح مليا إل

 ددنحيلاددوحا.حالدد حتجددتحنددا تمنددسةت اح ملدد  يستوحاتح مإع دد حل ددنحفدديحي مددبحا مليا تردد تحياددتوح

ال دت حتييدتحمادوحلدوح ما ردتوحت م يسد تجيوححYeast extractنسةت احلندسةلصح مةليد  حإ

نسةت احس ايم تحل ميدبحلدوحلندسةلصحإعحلبليظبحاوحر إل  فبحإميح م يس لي  تحتلت لوح م لتحل

ح مةلي  حعتحسنرعحسثري حم لتح مليا تر تح.ح

عس  تعحلوحييثح ةصحلات  تحريةبح م لتحتستف لد حليليد حفلدتحتجدتحتيجعحل  ل  ح مج  عح إل

عشدت ح مرندلبححاتحcorn steep liquor نحيلاوحمسيليسحلذ ح مهتؾحإ  فبحن ةوحل لتاح مدذ  حا

pea husksشدد  ءح مشددعي ح ملنددس رتحاتح مشدد شحتاددذم حلنددسةلصح مةليدد  ح م دد  ليحااتحح

تيبليظحاوحاوحح.حح م يمتري حلليح ملنستىح مسج  عة  بحفيحرية تح مسةلي ح مبلملبحإل س  حمل 

 ه ح ةي دبح مدثلوحإمديحاىحاملعللي تح م   ليبححby-productلذلح ملت تحسعسر حل سج تحث  تيبح

ما رتوحت م يس تجيوحسنسةتاحال  ت حجيت حماوحلوح حا ه حر إل  فبحإمييتحاري حتلستف  حليلي ح

ح.تلت لوح م لت

 عملٌات التخمٌر: -3

يجعحل  ل  حيجاح ألتليبح ملنسةتلبحفيحلللي تح مسةلي حتييثحسادتوحل  ندربحمعلليد تح مللد حح

ئل سد  حندسةت احتت  سحمإ نحفيحي مبح إل س  ح ملعلليحرالي تح دؽي  حيلادوحاتعتحتجتحح مل لتربي

نسةت احلةلد  تحإلعحسع ي ه حمل  ح ت وحفس  ح مي   بيحال حفيحي مبح إل س  ح ملستن حفيلاوح

ندسةت له حمئل سد  حإذ تحايج احلستن بحسةسلدؾحع عد حلدوحسلد ح ملةلد  تح م دةلبح مسديحيلادوح

 مت دتوحإمديح إل سد  ح أللثدوحلدوححيسدى دنحبفع دتحإ سد  ح ملل يد تحفديحتت  سحفح.حتللتل  مسج  ع

ح.حؾح م نيتمتجيبح مل سر بحر إل س  سلبح مليا تريبح مييتيبحيجعحت  نبح مظ ت ما

ح
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 :ال رق العامة نعداد بع  اللقاحات المٌكروبٌة الهامة

 مييتيبحلديحلرد   حلدوحلنسي د  تحسيسدتعحللديحا ة د تحييدبحتعيلدبحعد ت  حللديححملل ي توح إ

لسلد تح ح ريعيدبحللد حيعلدوحللديحسلليدوح إلإلت تح م ر س تحر مع    ح مؽذ ةيبح مبلملبحمه حلوحل  ت

حلليح ألنلت ح مايل تيبح ملةسل ب.

 مييتيددبحفدديحسي ددي ل حللدديحمل يدد تحليا تريددبحسنددسةتاحفدديحسللدديحح ماثيدد حلددوحح ملل يدد تسعسلددتح

 م ر سدد تحلثددوحمل يدد تح م يمتريدد ح ملنددسةتلبحفدديحسللدديحح مرلتميدد تحتحمل يدد تح م ي مددعح مة دد  ءح

متسترددددد اس حأل محتمل يددددد تح أل(ح ملندددددسةتلبحفددددديحسللددددديححيلدددددتوح  ملم عدددددبح  مندددددي  تراسي ي 

متنددري يبلح ملنددسةتلبحفدديحسللدديححلي  دديوح ميرددتعحتؼي لدد حتاي دد حمل يدد تح ملياددت يم حت أل

يحر إل د فبحإمديح مليند حتؼيد لحلدوح مع   د ح مه لدبح مبلملبحإللت تح ماثي حلوح م ر س تحر م ن ت 

ت مسيحسيستعحلليحا دت احلدوح مليا ترد تح ملد ت  حللديح معتيتحلوح ملل ي تح مليا تريبح ألة ىح

يدتح معللد ءحلدوحلدموحااحسلاوحح000ٔوح مع    ح مبلملبحمسؽذيبح م ر ت.حفيحل احسيني ح ماثي حل

نسةت له حللديح ملندستىح مس ريلديحفديحسم يدتحلندسل حإلوح ر تحرلتميحتا رححح م يمتري حراسي ي 

لثوحلذلح ملل ي تحا وحليتتت حرت جبحاريد  حفديححا إنسةتوحبتماوحمنتءح ميظحفحل ذحذم ح متعت.

تمادوحرعدتحسم يدتححراثد  حفديح مدتتوح ألاثد حسلدتل .حتاندسةتل مربلتح م  ليدبحمندرعحاتحألةد يحري لد ح

عس د تيبحت م دييبحتاج يدتح معتيدتح ملع فبحرألليبحلذلح ملل ي تحلوحجليعح م دت ييح مريةيدبحت إل

معد ماح ألةد ىحسهدتؾحإمديحسرندي حسا تمتجيد حإ سد  حلوح ملي تالتحفيحل  حتفيحاثي حلوحتتوح 

وح ريعددبحلدذلح ملل يدد تحسندسلماحإ س جهدد حليليدد حإلثدوحلددذلح ألندلت ح مل يددت حفديح مم  لددبحة  دبحت

 مظ تؾح مريةيبح مليليبحلوح  ييبحتم ل وح ملي فظبحلليحييتيسه حلوح  ييبحاة ىحييثححمسبلءا

ح.نست ت ؤث حلليحييتيبح ألنلت ح ملاوحظ تؾح م لوحعتحس

نددسةت اح مسج يردديحفدديحع ددعحيلليددبحتإ سدد  ح ملل يدد تح مييتيددبحعددتحيددساحإلدد حللدديحلنددستىحرنددي حمئل

وحاد وحيستعددؾحللديحرعددوح معت لدوح مسدديحلددوحإسج يريدبحاتحيددساحللديحلنددستىح إل سد  ح مسجدد  عحت

ح-الله :

 يسي ج تح منتسحملثوحلذلح ملل ي ت.إ جبحت .ٔ

 لتىحستف ح ملت تح مة اح مل  نرب. .ٕ

  تح مل تيب. إللا  ي .ٖ

  مرش يب. مةر  تح .ٗ
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ن نديتوحت جبح متليحمتىح ملم  احرألليبح نسةت احلثوحلذلح ملل يد تحتلداح ملندسهلاتوح أل .٘

 نسرت وح ألنلت ح مايل تيبحتمتحجمةي حرهذلح مرت ةوح م ريعيبح مه لب.إمه حتلتىحع  لسهاحربلا  يبح

 ختبار جودة المخصب الحٌوي إ

ةدذحلي د تحلشدت ةيبحمسلدتي حأتذم حرح إل س  ث  ءحترعتحللليبحاح تريبليا محييثحيساحسليياح ملل ي ت

حفيح ملة ع.حليا تر تلت تح ماييتيبحت

 :ختبار جودة اللقاحات المٌكروبٌةإالتعبئة والتخزٌن و

نددسةت احيت لددوحؼيدد حلعللددبحلثددوح مريددتح اتحؼيدد لحلددوح ميت لددوحبلددت تحملدد ححرإل ددتح م ؼرددبحفدديح

ح- آلسيب:تح نحيساح رل حملة ت ب ألة ى(حف

 .0.ٙح–ح٘.ٙملريتحل تححpHس ر حت جبح .ٔ

 س شح ملم لبح من ةلبحلليح مريتحثاحيساحةل ح ملم لبحت مي لوحجيت حرت ن بحلللعحل  نع. .ٕ

 .%حٓٗسي ظح م  تربحل تح .ٖ

نداحندلا (حللديححٖٓح–حٕ٘رعتح مةل حت ر ح م  تربحي  تح مريتح ملللدححفديح رلدبح عيلدبح  .ٗ

 ا.°0ٕح–حٕ٘ن لبحلليحت ج تحي    حل ريوحح1ٕح–ح0ٗ ت  يحاتحايت وح يلبحملت ح

  مسعرةب.سج  سحنهوحلي عاح ملل ححر م يوحميع يحةلي ح  لاح .٘

يثيلديوحفديح مسعرةدبح ظد  حإتيندسةتاح مردتميحح يثيلديوح عيلدبح مجدتإمسعرةبحفيحاايد سحردتميحسساح  .ٙ

ح-أل ن:

 يس  ظحر م  ترب.ذ تحعت  حل ميبحلليح إلحح-حا

 ينلححرسر توح مؽ م ت.ح-حع

 نحر مي    .ينهوحم لح-حت

 يسيلوح مست توحتظ تؾح م لو.ح-حث

 .لليننسعل وحيلاوحرنهتمبح رعحايبحلعلتل تحاتحإ ش ت تحسسعلسحر  يلبح إلح-ح 

يعسلدتحذمد حللديحاجداحتح0.ٕح–جداححٓٗسس  تحح ماليبح ملةم بحلوح ملل ححماوحايسحلد حرديوح .1

ح.شاوح ملل حح مل سج
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وح ملم لدبح مند ةلبح م  سجدبحلدوحببحفدال حفيحي مبح م ؼربحفيحإ سد  حمل يد تحسندسلماحيت لدوحلعللد

للليدبح مسةليد حيدساحإ د فسه حإمديح ماديسح مليسددتعحللديح مي لدوح ملعلداحلدوح  يدسحثلدعح مادديسح

تستل سيايدبحلس دلبحاندسةت احند  جبحبرت ن بحإر  حلجتفبحت لوح ميجاح مل لدتعحلدوح ملم لدبحر

 تربحل  حعتحي وحإمديحوحلنستعح م بلر ش  حر ملةل .حتلليحلاسح  يلبح مي لوحؼي ح ملعلاحف

%حييددثحيلاددوحمل يمتريدد ح مللليددبحفدديح مريددتح ملعلدداحاوحسسيلددوحلددذلح م نددربحلددوحٓٙللدديحلددوحا

ح م  تربحتتوحاوحسؤث حلليحا  ءسه .

ال حر م نربحمعلليبح مسةميوحفلتحتجتحاوح مع لوح ملؤث حلليحا  ء حلذلح معلليبحلتحت جدبح ميد    ح

ح-:ييتيبحمل حح م يمتري حيعسلتحلليحلليحال حتجتحاوحسأثي حت جبحي    ح مسةميو

 . ل ت ح ملم لبح مراسي يبح-حا

 .ت جبحفلتح م  تربحاث  ءح مسةميوح-حع

 .تاحاتحنبلمبح م يمتري  ح-حت

حٙ حتللتل حفلتحتجتحاوح ملم  اح م ليبحمل يمتري ح مليللبحلليح مريتح ملعلاحيلاوحاوحسةدموحملدت

اوحيةموح ملل ححسيتحظ تؾحجيت ححيس  ظه حرييتيسه حتيجعإاحلعح°ٗشهت حلليحت جبحي    ح

ر إل  فبحإميحت جبح مي    ح مل ة  بحيال حيجعحست تمنحاي  حسيتحظد تؾحجيدت حفدبلحيعد وح

ندسعل منحت ةدوحفسد  ح دبلييسنحيسدىحالحس لدتح مليا ترد تحإألشعبح مشلسحملدت ح تيلدبحالد حيجدعح

تت ح مللد ححاث د ءحترعدتح  حجدردةسإجلدن.حتيدساحاا  ءسه حتر مس ميحالحيسيلسح مؽ وح مسيحسنسةتاحلدوح

للليددبح إل سدد  حتعرددوح مسللدديححتذمدد حرسليددياح مللدد ححلددوح م دد ييسيوح ماليددبحت م تليددبحرسلددتي حالددت تح

 مليا تردد تح مليللددبحتاددذم حردد مسع ؾحللدديحا ددت اح مليا تردد تح مليللددبحتاددذم حردد مسع ؾحللدديح

تحل لدتعحم دل وحسعليدتحعوحلدتاف يحي مبح م يمتري حلثبلحتجتحاوحا ت اح مليا تر تحفيح ملل حح.ح

ةليبح/حرذ  حللليبحتلوح  ييبحاةد عحفلدتحتجدتححٖٓٓةليبح/مل ححاتحل حيع توححٓٔٙ×ححٕجيتحلتح

 ددنحيتجدتحت جددبحلددوحا/حرددذ  ح(حياددتوحاف دوحة  ددبحتحٓٔٙح–حٓٔٗاوحميد ت ح أللددت تحلددوحذمد ح 

 مراسي يد حح مس  فسحريوح منبلالتح مللليدبحت مندبلالتح أل دليبح مسديحسندست وح مس ردبحتميد ت حلدتت

وحا وحلوح م دععح مدسيااحفديح تليدبح ملل يد تحفديح مرلدتحإ مللليبحي لوح ممي ت حفيحا  ءسه حيحت

ح.مسج  عحتاذم حل سجيح مل  اح مة ص مت يتحة  بحل تحسعتتح مل سجيوحلليح ملنستعح 

ح

ح
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ختبررار عٌنررة التربررة المنقولررة كلقرراح لمعرفررة عرردد الجررراثٌم لكررل جرررام تربررة ٌررتم إ

 -قا للخ وات التالٌة:إجراإها  ب

اجاحلوح مس ربح مل يربحلوحل  لبح مجذت حملعي بح م ر سيبح ملسي وحلليهد ححٕ-حٔيؤةذحيت ميح -ٔ

 نسل   .بتست عحفيحج توحلوح مربلنسي حتيللئحر مل ءحلعحسلليعح مس ربحر

سس  ح معي بحمر دعبحتعد ةسحتذمد حماديحسس ندعحيريرد تح مس ردبحذ تح أليجد اح ماريد  حتادذم ح -ٕ

  ح م ر سيبحفيح مل ا. مرل ي

حٕٓ٘ح–ح0ٖحيؤةذح مجمءح م  فيحتيل  حلليحلجلتلبحلوح مل  ةوحايج له حسس  تححل حريو -ٖ

  مل رعح مت يت.حس لليفسيبحفيح ملل

سجلددعح مجدد  ثياحتيريردد تح مس رددبح مسدديحسجلعددتحللدديحندد حح مل  ةددوحتست ددعحفدديحمج جدد تح -ٗ

 مييوحفي ه .°حا٘لي  تحفيح ت  حلعلسحتيت عحفيح مثبلجبحلليحت جبحي    ح

لوحتيت عحلليحت سحس شديححٔيؤةذحلي بحلوحلعلسح مج  ثياح ملي تظبحفيح مثبلجبحتمياوح -٘

لعددديوحتيدددساحشددد  ح ملددد ءحرت نددد بحل دددةبحلددد ءحثددداحسعدددتح مجددد  ثياحللددديح مدددت سحرت نددد بح

تيلادوحيند عحلدتتح مجد  ثياحفديح مجد  اح مت يدتحلدوححBinoculerليا تناتعحلوح م تاح

ح حالل حح. مس ربحمليااحلليحا  ءسه

  -:ستخدام المخصبات الحٌوٌةإكٌفٌة 

 يلبحجيت حتنليلبحالرتحلوح مسع لوحلعه حرعيت حلوح تءح نسةت اح ملة ر تح مييتيبحرإمايحيساح

 دعحالحيندسةتاحلةالر ش  حللعحسللييهد حر ملة دعيحتح أل و مشلسح ملر ش حتالرتحلوح عح

 حيي  حتل تحسجهيدمح ملة دعحيجهدمحوحماوحا ةوحييحتت يحألعتحل يحلليحسجهيملحفس  ح تيلب

يحل يلددبح ملددتتحفددف ددوحتعددتحم شدد  نحتس اددنحملددت ح تيلددبحرعددتح مسجهيددمحيع  ددنحملددتةتوحافدديح

حتر مس ميح لصح م ش  حتعتحالحيتجتح ش  حر مل  .

 -ستخدام اللقاح المٌكروبً:إ رق 

 مةبليدد حيشددسلوح مللدد حح مليا تردديحللدديح مندد ةوح م دد سجحلددوحللليددبح مسةليدد حت مددذعحييسددتعحللدديح

حإندسةت لن مل سجبحتاذم حل حسرليحذ ةر حفديح ملد ءحلدوحلات د تح مريةدبحتللتلد حفهدذ ح مللد ححيلادوح

ح-ر  يلسيوحلل :

ح
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 فً الصورة السائلة: -أ 

وحلعدتوح مسللديححيادتوحاف دوحييدثحأتسسليمحلدذلح م  يلدبحردحالل حيييثحينسعلوح من ةوحال حلتح

 -يلي:ل حتماوحيعيعحلذلح م  يلبح مةبلي يحستجتحتف  حلوح

i- مسةميو. عتربح  

ii- مستميع. عتربح  

iii- ن يع . ة  وحا  ء ح ملل ححإ 

iv- .  سيس  حمعرت تحاري  ح ميجاحتاثي 

تيلاوح مسؽلعحلليحلذلح معيتعحرب س  ح ملل حح من ةوحرأيجد احاريد  حللديح ملندستعح م د  ليحثداح

تي ظهد حسع ي نحمل  تح مل امعحملي توحلليحل ام تحاتحلج ةوحلوح مةبلي حيلاوحسجليتل ح

ندسةت له حسدذ عحلد  حاةد عحتسندسعلوحإلجلت حاتح لله حرنهتمبحلوحلا وحألة حتل تح م ؼربحفيح

 الل ححن ةو.

 فً صورة صلبة: -ب

يس ادعحلدوحلدت تححcarrierفيح ه يبحللليبح مسةلي حف  نحل ت حل حيةل ح د سجح مسةليد حلدعحي لدوح

حل يت بح  للب.

 :محملةالحٌوٌة ال مخصباتستخدام الإ رٌقة إضافة و

لدد حللدديح مرددذت ح  مسلدد تع(حاتحإمدديح مس رددبحتينددسةتاحفدديحإ مييددتعح مليلددوحلة ددعحيددساحإ دد فبح م

ح-: مسيوحال حيلي مي

 -فً حالة تلقٌح البذرة مالتقاوي(: -أ 

حلة ددعيددساحسللدديحح مسلدد تعح ملنددسةتلبحفدديحم  لددبحفددت وحت يددتحرعرددت حت يددت حللدديح ألعددوحلددوح م

وحا  تحمي ت حاليبح ملل ححالحإليبح مسل تعح ملنسةتلبحت مييتعح ملنسةتاحييثحاوح معرت حسا يحما

ل ه حايبحا    حروحلليح معاسحفب ه حس  وحفيحاثي حلوح مي التحملت جهدبح مل  فندبح مسديححأي ش

ندسةت احلردت حااثد حلدوحإ دنحيلادوحالدوح مندبلالتح ملندست  بحفديح مس ردبح ملم تلدبحاعححأعتحس شد

 مسل تعحلليحل د شحربلندسي ح ظيدؾحاتحست دعحفديحح مييتعحماوحفت ويحتيساحذم حر  تحلة ع م

توح دلؽيحلدوحلدتل ءح ظيؾحة ميحلوحاعحلريت تحاتحل ه  تحاتحلت تحن لبحتي  ؾحإميه حلي

اعحل ت حال دلبحل  ندربحلثدوح م دلػح مع رديحاتح م شد حاتح ما رتانديحليثيدوحندليلتمحثداحي د ؾح
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ثداحح إللاد واح مسجد  سحرلدت ح مييتعحتسةل ح ملات  تحةل  حجيدت حلدعح مسلليدعحيسدىحيدسحلة ع م

سس  حعليبلحمسجؾحلعحلتاحسع  ه حملشلسحتذمد حردبج  ءحلدذلح معلليدبحسيدتحلاد وحظليدوحيترعدتح

ح. لبحلر ش  حتس تعح أل وحفيح مي وذم حسساح مم 

 :فً حالة تلقٌح التربة -ب

حعلة  مييتعحلعح مسل تعحألعحنرعحلوح ألنر عحفيةل ح محلة عإذ حماحسسين ح  يلبح مةل حمل

حلة دعراليبحلوح م لوحاتح مس  عحسا يحم ث ل حفيح ملن يبح مل  تحم  لسه حت مل  تحسللييه حر م

 ملنسةتاحترعتح ث ح ملةلت حس تعح أل وحلر ش  يحتي  وحاوحيساح مةل حاي  حفيحلذلح م  يلبح

يسي  د تحلعي دبحإفيح مظوحرعيت حلوحاشعبح مشلسح ملر ش  حتلل حنرسحيبليدظح د ت  حل  لد  ح

ح-يسي   تحيلاوحإل ت حاجل مه حفيحل حيليح:لاحلذلح إلا وح ج ححللليبح مسلليححتم ل

 . ملر ش يجعحاوحسساحلللي تح مةل حرعيت حلوح تءح مشلسح -ٔ

  مييتعح ملنسةتا.حلة عيجعح عح أل وحلر ش  حللعحسللييه حر م -ٕ

 سهددتحلددت حإنددسةت احلة ددعحيددتيثحتلدد م وحفدديحفسدد  ح ددبلييسنحتالحينددسةتاحلة ددعحإ -ٖ

نحاتحل حلليحسجهيملحتإلت تلحفسد  ح تيلدبحأل دنحلدوح ملعد تؾحاوحمادوحاد ةوحيديحتت  ح بلييس

وحذمد حعدتحيع  دنحملدتةتوحفديحتت حبندسةت لنحفدإيي  حتإذ حس  حم س  ح تيلبحرعدتحسجهيدملحتعردوح

  ملتتحاتحلليح ألعوح لصح م ش  حلل حيؤث حفيحا  ء حللليبح مسنليت.

يسي جد تح مسلد تعحر ملعدتوح ملت ديحرددنحتالحإيحندسةت احاليدبحاريد  حلدوح مللد ححرييددثحسؽ دإ -ٗ

   حلوحل  ل بحاليبح ملل ححييثحاوحذم حياتوحف ةت حاريد  حملسؽلدعحللديحاثيد حلدوح ملشد اوح

 ح. مسيحسعس وح ش  ح مليا تر تح مللليبحفيح مس رب

 ةسي  ح م  يلبح مل  نربحملسلليححنت ءحر مسل تعحاتح مس رب.إ -٘

 اوي ضافة المخصب الحٌوي للتقإ رٌقة 

 -ٌتم ذلك ب رٌقتٌن هما :

يساحسلليحح مسل تعح ملنسةتلبحفيحم  لدبح م دت وحييدثح معردت حلدوحادوحلة دعحححسا ديحماليدبح -ٔ

 مسل تعح ملنسةتلبحتإوحا  تحمي ت ح ملة عحالحيتجتحل ه حاعح   حروحليح ألف وحاعحيلاوح

ربلندس ح ظيدؾحاتحنسةت احلرت حلة عحاتحااث حمل ت وحتيساحذم حرس  يدتحح مسلد تعحللديحل د شحإ

يساحةلدد ح مليلددتوح م ددلؽيحللدديحتست ددعحفدديحتلدد ءح ظيددؾحةدد ميحلددوح ملريددت تحاتح مل هدد  ت.
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 مسل تعحثاحسةل حليستي تحلرت ح ملة عحلليح مسل تعحتسللعحجيت حيسدىحيدساحستميعهد حتةل هد ح

  مي و.ترعتل حسساح مم  لبحلر ش  حثاحس تعح أل وحفيححلت ةي ير مسل تعحجيت حثاحسس  حمسجؾح

إذ حماحس جحح  يلبح مةل حمللة عحلعح مسل تعحألعحنرعحلوح ألنر عحيةل ح ملة عحراليبح -ٕ

لوح م لوحاتح مس  عحسا يحم ث ل حفيح ملن يبح مل  تحم  لسه حاعح مل  تحإ  فبحاليبح ملة دعح

لذلحمهد حثداحسد تعح أل وحلر شد  حتي  دوحاوحيادتوح مةلد حفديح مظدوحرعيدت حلدوحاشدعبح مشدلسح
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 Nitrogen fixation in soilتثبٌت نٌتروجٌن الهواء الجو  فً التربة الزراعٌة 

لتحإندسةت اح يسد تجيوح مهدت ءح مجدتعححBiological fixation ملل تتحرعلليبح مسثريتح مييتع

ليح مسثريتحريتمتجي حلتجدتت حفديحرت ن بح مليا تر تحمر  ءحر تستربلماح مةبلي ح مييب.حت ملت  حل

ت مسديحسيسدتعحجليعهد حللديح إل دمياح ملثردتححProcaryotaلتتحلوحليا ترد تحردت ةي تح م دت  ح

حم يس تجيوح مهت ءح مجتعحتلتح م يس تجي يمحييثحيلتاحر مس  لوح ألسي:ح

N2 + 3H2        
Nitrogenase             2NH3 

 عحسلثوحمر  ءحلت تحر تسي يبت أللت ي ح ملثرسبحت ةوحجناح مليا ت

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

                                    glutamic synthetase                                                                                

ريعبحفبوحللليبحسثريتح م يس تجيوح مجتعحسليحللليبح مسلثيوح م تةيحلدوحييدثح أللليدبحتفيح م 

إلنددسل   ح مييدد  حللدديح أل و.حتيددساحإ سدد  ح أللت يدد حفدديحللليددبح مسثريددتح مريتمتجيددبحللدديحت جددبح

 مي    حت م ؽ ح مجتعح ملتجتتيحتماوحفيح م  يلبح مايل تيبح مشد ةعحإندسةت له حتلديح  يلدبح

Haber Boschفبوحإ س  ح أللت ي حربنسةت اح يس تجيوح مجتحتايت تجيوح مؽ م تح م ريعيبحيساحح

حفيحلتجتتحي    حت ؽ حل س عيوحلعحلت لوحلن لت حينعح ملع تمب:

N2 + 3H2       
Ferric oxide           2NH3 

                          500°C at 250 atm.                                                                                  

ت ظدد  حمئل س دد اح مندد يعحفدديحانددع  ح إل سدد  ح مندد ت تح ألةيدد  يحفدد وح إلسجدد لح آلوحلددتحلي تمددبح

 إلنس  ت ح ما للبحلوحللليبح مسنليتح مريتمتجيحمليتحلوحإنسعل وح ألنلت ح ملعت يدبح ألمتسيدبح مسديح

ح حينرعح إلف   حفيحإنسعل مه حسلتث حمللي لحت أل   ي.ا ريتحانع  ل حفيحؼي حلس  توح ميتيحال

تمريدد وح أللليددبح إلعس دد تيبحمعلليددبح مسثريددتح مريتمددتجيحفدديحلي ددتوحم  لدديحت يددتحلثددوح م ددتوح

ج يهد حفدبوح مدتف حح0ٓتيت حامتتح/حفت ويحثل ه ححٓٙ مرلتعيحفب نحي  وحاوحللليبح مسثريتحستف ح

يتوحج يدنحتي  ردسح ملدتوحللديح ملي  ديوح مرلتميدبحللح0ٓ م  سجحلوحم  لبحلليتوحفت وحني رحح

ح ألة ى.

(حاليددبح م يسدد تجيوح مسدديحسثرسهدد ح(Hardy, Burns and Holston,1973تعددتحعددت ح 

 وح يس تجيوحفيح من بحيساحساتي ه حفيح مس ربحلوح- 109ح108 مليا تر تحلوح مهت ءح مجتعحلو

سعددتوحلدد حفلددتحلددوحلددذ حمحBiological nitrogen cycle  يددسحتت  ح ألمتتح مييتيددبح
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%حلدوح يسد تجيوح مس ردبحفديحح0ٓ مع   ح مهد احت رلد حمئلي د ةي تح ميتيثدبحفدبوحلد حيميدتحلدوح

رت ندد بححBiological fixation معدد ماحينددس جعحث  يدد حلددوح  يددسحللليدد تح مسثريددتح مييتيددبح

ح%حرت ن بح مر س.ح٘.ٓ مليا تر تحال حل حيثرتحلوح  يسحؼي ح مليا تر تحفيلت حريت ميح

  رق تثبٌت النتروجٌن الجوي

 التثبٌت البٌولوجً للنٌتروجٌن -5

ل   حا ت احلةسل بحلوح ما ة  تح مييبح متعيلبحساتوحع ت  حللدىحإةسدم وح م يسد تجيوح مجدتعحإمدىح

آلت ي حفيح مظ تؾح مي    حت م ؽ حملس ربيحتلذلح ما ة  تح مييدبح متعيلدبحسلعدعحتت  حلهلد حفديح

بيحتذمدد حلددوح  يددسحسيتيددوح م يسدد تجيوح مجميةدديحإمددىح يسدد تجيوحتت  ح م يسدد تجيوحفدديح م ريعدد

ل تعحترهذ حي رحح م س تجيوح مجتعحج لم حما ة  تحييبحاة ى.حتسنلىحلدذلح معلليدبحرسثريدتح

 م سدد تجيوحريتمتجيدد .حإوحاليددبح م سدد تجيوح ملثرسددبحريتمتجيدد حرلليدد سح معدد ماحااددوحإذحسلدد عحلددوح

تح مييبح متعيلبح مل ت  حللىحسثريتح م س تجيوحريتمتجي ح وحفيح مع اح مت يت.حت ما ة  ح1ٔٓ*ٕ.1ٔ

حيلاوحسلنيله حإمى:

 Non symbiotic الكائنات الحٌة الدقٌقة ذات المعٌشة الحرة فً التربة  -آ

microorganisms 

حفديحإ سرد  ح ًْ  مسا فوحلتح معبلعبح مسيحييتثحفيه حسر توحل  عبحريوحشد يايوحلةسل ديوحي لدت وحلعد ف

يحAzotobacter ة دددد تحسشددددلوحلددددتت حلددددوحا ددددت اح مراس يدددد حتلددددوحاللهدددد حلددددذلح ماتثيددددس.ح

BeijernckiaرعددددوحنددددبلالتتيحClostridium تا ددددت احاةدددد ىحلددددوح مراس يدددد حلثددددوحح

AchromobacterتححPseudomonasتاذ م حسلتاح  ة بحلوحف  ي تح مس ربحت م ي معحح

ح مة   ءح ملم عبحرسثريتح م س تجيوحاي  .ح

ت  ن تحرأ نحللدىح مد ؼاحلدوحعلدبحاليد تح م يسد تجيوح ملثرسدبحرت ند بحتملتحتجتحلوح مريتثحت م

لذلح ما ة  تحإالحا نحتجتتحميد ت حفديحي  دوح م ر سد تحؼيد ح مرلتميدبح مسديحيجد عحسللديححردذت ل ح

 رراس ي ح ألمتستر اس ح سيجبحمسثريسه حمل يس تجيوح مجتع.ح

 c microorganisms    Symbiotiالكائنات الحٌة الدقٌقة ذات المعٌشة التكافلٌة -ب

ا   ؾحلوح ما ة  تح مييبح متعيلبحذ تحيي  حسع يشيبحلعح م ر س تح م  عيب.حتلوحةبلوحلذلح معبلعبح

 مسع يشدديبحسلددتاحلددذلح ما ة دد تحرسجهيددمح م سدد تجيوح ملثرددتحرتندد  سه حإمددىح م ردد تح مل دديؾح مددذعح
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حActinomycesمدـحت ح Rhizobium  ردتت لحيجهدمح ما رتليدت  تحمهد يحتل هد حا د  ؾح مدـح

 Frankiaح.ح(ح

إوحاليبح م يس تجيوح ملثرسبحرت ن بح ما ة  تح مييبح متعيلبحذ تح ملعيشبح مسا فليبحاللىحراثي حلوح

حاليبح م يس تجيوح ملثرتحرت ن بح ما ة  تحذ تح ملعيشبح مي  .ح

 ربحل نحاعوحتإوحلعتوحسثريتح ملي  يوح مرلتميبحمل يس تجيوحيرلػحاع  لحل تل حياتوحليستىح مسح

ل حياتوحللينحتلذ حالحيع يحرعتاح  حح م بلححرب  فبحاليدبحعليلدبحلدوح ألندلت ح م س تجي يدبحل دتح

م  لبح ملي  يوح مرلتميبحتذم حألوحتجتتحاليبحا فيبحلوح م يسد تجيوحمندتحإيسي جد تح مرد ت  تح

تحذمد حرسثريدتح م ؽي  حيؤتعحإمىحإال وح لدتحتسادتيوحتميد ت ح شد  ح معلدتح مجذ يدبح مسديحسردتاحرعد

 م يس تجيوح مجتعحتسنلىحلذلح ماليبح م ؽي  حلوح م يس تجيوح مسيحس  ؾحمللي  ديوح مرلتميدبح

حل تح مم  لبحر ماليبح ملشجعبحاتح مت فعبحمل لت.

النٌترررروجٌن الجررروي المثبرررت بوسرررا ة تفرٌرررب الشرررحنات الكهربائٌرررة فرررً الجرررو  -5

 مالبرق(:

حإوحس  يدددػح مشدددي  تح ماه ر ةيدددبحيدددؤتعحإمدددى

ااندددت ح م يسددد تجيوح مجميةددديح مجدددتعحإمدددىح

 س  تحس وحإمدىح مس ردبحلدعح مل د .حتسادتوح

 ماليبح ملثرسبحلدوح م يسد تجيوحرهدذلح م  يلدبح

فددديح مس ردددبحعليلدددبحجدددت فحتسلدددت حرر دددعحايلدددتح

ج  لددد تحللدددىحشددداوح سددد  تحفددديح مهاسددد  ح

 مت يددتحفدديح مندد بح مت يددت حتسيددتح مظدد تؾح

 ةيبح مل  ةيبح ملعستمب.حتفيح مظد تؾح إلندست

الحسميدددتح ماليدددبح ملثرسدددبحللدددىحلشددد  حايلدددتح

ج  ل تحلوح م يس تجيوحر مهاس  ح مت يتحفيح من بح مت يت حتما ه حاارد حلدوح ماليدبح ملثرسدبحسيدتح

ح مظ تؾح مل  ةيبح ملعستمب.ح

 -النتروجٌن الجوي المثبت بالصناعة الكٌمٌاوٌة: -3

نسؽبلوح م يس تجيوح ملتجدتتحفديح مجدتحإوح   لبح ألنلت ح مايلي تيبحسعسلتحر ت  حاري  حللىحإ

تسيتيلنحإمىح ت  حل ار تحايلي تيبحلوح  يسح مسثريتح م د  ليحتيلادوحرعدتحذمد حمل رد تحاوح
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ينس يتحل نحللىحشاوحنل تحي د ؾحإمدىح مس ردبحتيعدتحسثريدتحؼد مح م سد تجيوح ملتجدتتحفديح مجدتح

ح   لي فحإمىحؼ مح أللت ي حل س ي فحم   لبح ألنلت حح مايلي ةيب.

ح

 -المٌكروبات المثبٌتة لألزوت الجوي:

ل   ح معتيتحلوح ما ة  تح مييبح متعيلبحت مسيحسسلاوحلوحإنسةت اح يسد تجيوح مهدت ءح مجدتعحتذمد ح

إل حاث  ءحلعيشسه حلليحي مبحي  حر مس ربحاعحالسا فلي ًحاتحاث  ءحلع ش سه حسا فليد ًحلدعحايدتح م ر سد تح

متتح مجددتىحالسا فليدد حرس ليددبح مليا تردد تحللددىحل  رددتح م  عيددبحتينددستوحللدديحإلا  يددبحسثريددتح أل

حتس لنداحؼذ ةيبحميسحره حل ت ح يس تجيو.حت م لتحل د حيدتوحللدىحإ هد حسثردتح م يسد تجيوح مؽد مع

 مليا تر تح ملثرسبحمؤلمتتح مجتىحإمىحلجلتلسيوحللىحينعحلع ش سه حمل رد تحاىحلديحسعديشح

ةبلمهد حرد م يس تجيوح ملثردتحرهدذلح معلدتحلل ردوحسا فليبحلعدنحتسادتوحللدت حجذ يدبحسلدتح م رد تحلدوح

ي تمه حللىحؼذ ةه حلوح م ر تحتإوحاد وحاللهد ح ملات دبحملعلدتح مجذ يدبحلثدوح م  يمتريد حتادذم ح

 م    اي يحاتحإ ه حسعيشحلعيشبحي  حفيح مس ردبحتسثردتح م يسد تجيوحاىحالحسعسلدتحللدىح م رد تحفديح

حؼذ ةه حتلىحلثوح م ي معح مة   ءح ملم عب.

%حلدوح1ٓلليدتوح و/لد احسل يرد ًحاتحر ندربحح1٘ٔ ألمتتح مجتىح ملثرتحييتيد ًحيلدت حريدت ميحت

 ماليبح ماليبحمؤلمتتح ملثرتحادوحند بحتيع دىحسثريدتح ألمتتح مجدتىحسا فليد ًحااثد حلدوح م  دؾح

ت مرد عيحلددوح مليا تردد تح مسديحسعدديشحلعيشددبحيدد  حفديح مس رددبحثدداحسسيلدوحةبليدد حلددذلح مليا تردد تح

حتتحفيح ت  حي  حع رلبحمئللس  صحرت ن بح م ر ت.تي  لسح ألم

 -ولذلك تنقسم المٌكروبات التً تثبت النٌتروجٌن الجوي إلً مجموعتٌن هما:

  -:تثبٌت النٌتروجٌن الجوي تكافلٌاالمجموعة األولً ... 

ل ؾحل ذحملوحرعيتحاوحمل ر س تح مرلتميبحاث حاري حفيحة تربح مس ربحتتف  ح ملي  يوح ألة ىح

يحسم احللدعح مرلتميد تحييدثحيدساحسثريدتح م يسد تجيوح مجدتعحرت ند بحراس يد ح معلدتح مجذ يدبح مس

مج سح م يمتري حت ةوح معلتحتمدذم حن ت دححا دت احلدذلح مراس يد حت  يلدبحسادتيوح معلدتح مجذ يدبح

حيسىح ريوحاي يبحسثريتح م يس تجيوح مجتع.

  -المٌكروبات المثبتة للنٌتروجٌن الجوي تكافلٌاً:

مراس ي حلوح ملع تؾحا ه حسثرتح م يس تجيوح مجتعحفديح دت  حسا فليدبحاتحسع ت يدبحلشدس ابحلذلح 

لعح ر س تح مع ةلدبح مرلتميدبحت مسديحسادتوحللديحجدذت حلدذلح م ر سد تحللدتحجذ يدبحسلدتاحلدوحةبلمهد ح
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رسثريتحؼ مح م يس تجيوح مجتعحتست لنحمل ر تحال ت حمل يس تجيوحلل روحي توحلدذلح مراس يد ح

ه حللديحرليدبح مع   د ح مؽذ ةيدبح م د ت يبحت مبلملدبحم لتلد حتسا ث لد حتلدوحل د حس شدأحلوحلت ةل

لبلعبحسر توح مل  عبحريوحلذلح مليا تر تحتلت ةله ح م ر سيبحتسعسر ح معلتح مجذ يبح مسيحسظه حلليح

جذت حلذلح م ر س تح مرلتميبح مللد حاتح ملند حح مدذعحيشدهتحيدتتثحلدذلح معبلعدبح مسع ت يدبحتسثريدتح

حم يس تجيوح مؽ مع. 

تر م نربحمدرعوح م ر سد تحؼيد ح مرلتميدبحلثدوحاشدج  ح ما مت ي د حفيسادتوحللدتحجذ يدبحرعدتح مسللديحح

اجداحامتتححٓٓٔرت ن بح م    اي ح تلديحسسردعحلجلتلدبح ألاسي تلينديس ت(حتلديحسثردتحيدت ميح

ح/لاس  حن تي .

يحا دت احلدوح منيندر وحتلدح Sesbania rostrata مدـتر م نربحملعلتحلليح من سحتجدذ ح رد تح

ت مراس يد ح مسديحسندسةتاحل د حسندليحامت يدمترياحتلدذلح مراس يد حسثردتحاليد تحاريد  حلدوح ألمتتح

اجاحامتتح/لاس  حتسنسةتاحانل تحاة  حؼ يحر ملت تح مع تيبحتسع يحل ةدتححٕٓٓس وحإميح

اجاحامتتحتسندسةتاحاي د حاعلدؾحتفديح د عحح0ٓح-ٓٙجيتحفيحيلتوح أل محييثحسثرتحيت ميح

ح مت س.

مٌكانٌكٌررة تثبٌررت النٌتررروجٌن الجرروي بواسرر ة الكائنررات الحٌررة الدقٌقررة ذات المعٌشررة التكافلٌررة 

 -ٌمكن تبسٌ ها كما ٌلً:

رعتحاوحيساحسلليحح م ر س تحرراس ي ح م  يمتريتايحسرتاحلذلح مراس ي حردبةس  سح م رد تحلدوح  يدسحح -ٔ

ح مشعي  تح مجذ يبحتسنسل حفيحةبلي حلذلح مشعي  ت.

 مراس ي ح  نه حرجناحةي يحي لتحيسىحي وحإمىح نيجحعش  ح مجذ يحترعدتحلدذ حسهد ج ححسيي ح -ٕ

ح مراس ي حلوح  يسح مجناح مةي يحإمىحت ةوحةبلي ح ملش  ح مة  جيبحملجذ .

ل تحلذلح م ل بحيرتاحساتيوح معلتح مجذ يبحتسا ث ح مةبليد ح مللتثدب.ححتفديحلدذلح معلليدبحسسيدتوحح -ٖ

حل  حلوحييثح ميجاحلوح مراس ي ح أل ليب.حٓٗمذعحلتح ار ح ححBacteriod مراس ي حإمىح

تإ ميلد تححNitrogenaseسادتوح م ظد اح إل ميلديححححBacteriodيسدم لوحلدعحسادتيوح مدـحح -ٗ

 اة ىحييس جه حفيحللليبحسثريتح م يس تجيو.

يؽلؾحرؽش ءحت ةوحةبلي ح مجدذ يحتلدذ ح مؽشد ءحيندي  حللدىحللليدبحتةدتوححBacteriodحـ مح -٘

 تح ملشس ابحفيحللليبحسثريتح م يس تجيو.تة ت ح ملت 



 144 

اتححححferredoxinمل ظدددد اح إل ميلدددديححت مددددـحححATPنلنددددلبح مسدددد  سحسلددددتاحرسجهيددددمحح مددددـحح -ٙ

flivodoxinسلتاحرسجهيمح م ظ اح إل ميليحر إلماس ت  تح.حح 

 مذعحيساتوحلوحلعلتيوحملرد تسيوحايدتلل حييسدتعحللدىحححnitrogenase م ظ اح إل ميليححح -1

ر مجميةدبح مت يدت حت ألةد حييسدتعحللدىحذ  حت يدت حلدوح ميتيدتححٔح-0تميرتيتاحر ندربح ميتيتحت مل

 رجمعءح مر تسيو.

يجهمح ملعلتح مر تسي يح مي تعحللىح ميتيتحر إلماس ت د تحت مدذعحردتت لحححferredoxin مـححح -0

 يلتاحر لله حإمىح ملعلتح مر تسي يح مي تعحللىح ميتيتحت ملتميرتيتاحفيح م ظ اح إل ميلي.

سسي  حلوححححححححححححححححححححnitrogenaseرت ن بح م ظ اح إل ميليححN2إوح أللت ي ح ملسات بحلوحإةسم وحح -0

إمىحةبلي ح م ر تح مل يؾحت مسيحسنسعلوحرعتحذم حفيحساتيوح أليل وح أللي يبححBacteriod مـح

 تسسيتوحإمىحر تسي  تحت ةوح م ر ت.

 المجامٌع النباتٌة متبادلة التلقٌح:  

إنسةبلصح مراس ي ح معلتيبحلوح معلتح مجذ يبح ملتجدتت حللدىحجدذت حا دت اح م ر سد تح مرلتميدبحل تح

تفي ه حلجه يد حسردتتحلسج  ندبحلظه يد حمادوحر مريدثح مدتعيسحسرديوحاوح مسشد رنح ملظهد عحيي دمح

 حسة   ًحفنيتمتجي ًحتعيل ًحريوحنبلالتح مراس ي حيسرعح أل ت اح ملةسل ب.حرلع ىحاوحنبلالتح مراس ي

يلا ه حاوحسسعد يشحلدعحجدذت ح ر سد تحرلتميدبحلعي دبحتملدتحاتتحت  ندبحلدذ ح مسة دصحإمدىحسلندياح

 م ر سدد تح مرلتميددبحإمددىحلجلتلدد تحي لددسحلليهدد ح ملجدد ليعح م ر سيددبحلسر تمددبح مسللدديححييددثحس دداحاددوح

لجلتلبح أل ت اح مرلتميبح مسيحسشس  حفيحساتيوح منبلالتح مراسي يبح مسيحسسع يشحلعحرع ه حفيح

 لجلتلبحسلليييبحت يت حسست  حفيح تاحراسي عحت يت.

يتجتحللىحاثي حلوحجذت ح م ر س تح مرلتميبحللتحجذ يبحيعيشحرت ةله حا ت احلدوح مراس يد ح مس رعدبح

تسع ؾحربناح معلتح مجذ يدبحييدثحسعديشحلدذلححRhizobium & Bradyrhizobiumمج نيح

ف م ر سدد تحيلددتح مليادد تعحرلدد ححSymbiosis مليا تردد تحلددعح م ر سدد تح مرلتميددبحلعيشددبحسا فليددبح

ييس جنحلدوح ملدت تح مع دتيبحتؼيد ح مع دتيبح مبلملدبحمدنحري لد حسلدتح مليا ترد تح م رد تحرد ملت تح

 م يس تج يبحتذم حرأوحسثرتح يس تجيوح مهت ءح مجتىحفيح م رد تيحتلدذلح مليا ترد تحسعديشحيد  ح

لدىحسثريدتح م يسد تجيوح مجدتىحفديحالسد حفىح مس ربحاتحللىحرية تحؼذ ةيبحتما ه حميسحمه ح ملدت  حل

ح مي مسيويحييثحاوحسثريتح م يس تجيوحل سر حر ملعيشبح ملشس ابحمل ر س تحت مليا تعحلع .

يحي لدتحMesophilicتلذلح مليا تر تحل تيبحع دي  حؼيد حلسج ثلدبيحند مربحم درؽبحجد  ايح

أنددت  .حيظهدد حجيددتآحللددىحريةددبح ملدد  يستوح ل ددت ح ما رددتو(حتلنددسةلصح مةليدد  يحلسي اددبحر
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 مليا تعحر مرية تحرشاوحل تعححري ل حيظه حر معلدتح مجذ يدبحرأشدا وحلةسل دبحلس  لدبحاتحؼيد ح

ح.حBacteroides(حتلىحلع تفبحر مراسي تيت تحT, Y, L, X, Vل سظلبح 

وتررؤثٌر تثبٌررت النٌتررروجٌن بالتكافررل علررً النمررو والمحصررول والمحترروي البروتٌنررً للنباتررات 

 بٌرة فً الزراعة العملٌة و ٌمكن تلخٌصها فً األتً:البقولٌة ذو أهمٌة ك

 التؤثٌر فً النمو: ـ5

مايحس لتح م ر س تح مرلتميبح لت فح ريعي فحيجعحلتل حر م يس تجيوحتفيحي مبحؼي عح معلتحيسيساحلليح

 م ر تح مي توحلليحجليعح م يس تجيوح مبلماحمنحلوحالبلحح أللت يتاحتح م س  تحفيح مس رب.حتفيح

يح م لي  حفيح م يس تجيوحس لتح م ر س تح مرلتميبح مة ميبحلوح معلدتححردر ءحتحسظهد حات  عهد ح أل   

ح    ءيحيسىحا ه حعتحسلتتحلوحلتاحا  يبح م يس تجيو.

 التؤثٌر فً كمٌة المحصول والمحتو  البروتٌنً: ـ5

لوح م ر س تححيستعحلليح نربحالليحلوح مر تسيويس سجح م ر س تح مرلتميبحذ تح معلتحل ت حلي توح

 ملل ثلبح مة ميبحلوح معلتحتح م  ليبحفيح  سح متعدتحسيدتح مظد تؾح ملسشد رهبحتلدذ ح دييححفلد ح

ل ددتل حساددتوح مراس يدد حعدد ت  حللدديح مسا فددوحلددعح م ر سدد تحر  يلددبحفع مددبيحتسظهدد ح إلةسبلفدد تحفدديح

 هد حعدتح ملي توحت مليستعح مر تسي يحرت جدبحاريد  حفديح أل   ديح م ليد  حفديح م يسد تجيوحتما

حساتوح  ي بحجت حفيح أل   يح مؽ يبحر م يس تجيو.

 تلقٌح البذرة و التربة:

 مسلليححلدتح معلليدبح مسديحس د ؾحفيهد حراسي يد ح معلدتح مجذ يدبحإمديحردذت ح م ر سد تح مرلتميدبحاتحإمديح

 مس ربحت مؽ وحلوحلذلح معلليبحلتحإ  فبحللت  حاري حا ؾحلوح م تاح مل  نعحلوحراسي ي ح معلتح

ذ يبحفيح ملت عح مذعحينلححمه حرأوحس يعحجذت حرعوحلي  يوح م ر س تح مرلتميبح مة  بح مج

ح-ليح:لره .حتستجتح  يلس وحملس

 ـ   رٌقة نقل التربة5

 و تتم هذه العملٌة ب رٌقتٌن:

  وحلوحا وحنرسحم  لسه حرلي دتوحرلدتميححٓٓ٘لتح لوحاليبحلوح مس ربحيت ميحح...األولً

لذلح مس ربحللديحلند يبحفدت وحسل يرد حتحيجدعحاوحسدتماح مس ردبحرب سظد احتحساتوحللينحللتحتحس ث ح

حسةل حرأن احل حيلاو.
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فهيحةل حاليبحلوح مس ربحليستيبحللىحراس ي ح معلتح مجذ يبح مل ؼدتعحفيهد حر ملد ءحثداحح...الثانٌة

حيةل حلعلسح مس ربحر مرذت حةل  حجيت حتحسج ؾحعروحم  لسه .ح

ح

 -لها عدة مساوئ:و رٌقة نقل التربة للتلقٌح 

حلتاح مسأاتحلوحإيست ءح مس ربحللىحلتتحاري حا ؾحلوحراس ي ح معلتح مجذ يب. 

 اوحساتوحنبلالتح مراس ي ح مسيحسيستيه ح مس ربحميسحمه حاث حفع و. 

 عتحس سلوحلعه حاي  ح آلف تح ميش يبحترذت ح ميش ةشحت مليا تر تح ملنرربحمؤلل  و. 

 - رٌقة المزرعة:  -5

يلبحملسلليححتسسلةصحفيحإ  فبحلم لبحلوح تاحل  نعحلوح مراس يد حإمدىح مردذت حتلىحا نعح  

ح-عروحم  لسه حلر ش  حتل  م حثبلثح ت حلوح ملم  احيلاوحإنسةت له :

تسيستىحلذلح ملم  احللدىحلعلدسحلدوحراس يد ح معلدتح مجذ يدبح مسديحسة دؾحح...المزارع السائلة -أ

حر  ًْ حمرذت ح مسيحسم احرأن احل حيلاوحرعتحج  فه .راليبحل  نربحلوح مل ءحثاحسةل حجيت ف

سجهمحلذلح ملم  احفيحمج ج تحسيستىحللىحل رتحلوح ألج  حس لتحللينحح...مزارع األجار  -ب

حلدعح مردذت حلعلدسح ًْ  مراس ي حتي  ؾح ملد ءحمؽندوح مراس يد حلدوحللدىحند حح ألجد  حتيةلد حجيدت ف

حليبحتسم احرأن احل حيلاو.راس ي ح معلتح مجذ يبح ملسي وحللينحتسج ؾح مرذت ح ملل

حاتحاعحلدد ت حاةدد ىحح...مررزارع مادتهررا المالئررة صررلبة  -ج ًْ تلددذلح ملدد ت ح مل مةددبحعددتحساددتوح لددبلف

تسدتماحلليهد ح مراس يد حتسةلد حلدذلح ملدم  احر ملد ءحتيةلد ح ملعلدسح ملسادتوحلليدنحر مردذت ح مسديح

حسم احرعتحج  فه .

ح

ح

ح

ح

ح

ح
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حمزارع سالالت الرٌزوبٌا

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح

فيجعحاوحساتوح ملم لبحجيت حليستيبحللىحنبلالتحفع مبحتاذم حيجعحاوحسيستىحللىححتللتل 

حلتتحاري حلوحراس ي ح معلتح مجذ يبحتاوحساتوحيتيثبح مسي ي .

تفىح ملستن حيثرتح ملي توح مرلتميح مي لوحملعلتحسيتح مظ تؾح مل  نربحلسا لبلحلعح مراس ي ح

حجيوحمل ت وحاوحن ب.  وح يس تححٓٓٔح-حٓ٘فيح معلتح مجذ يبحلوح

ة  بححRhizobiumلذ يحتيعاؾح آلوحلجلتلبحلوح معلل ءحللىحت  نبحجي  تح مرلتمي تحت مـح

سل ح مسيحسنسيثحاث د ءح مسا فدوحإذحاوح إلس د التح مسديحسدساحرديوح م رد تحت م يمتريد حةدبلوحسادتيوح

 م ر ت.حإذحتجتحاوح معلتحتإنسل   ل حيلتاحف   ًحلع فيبحجتيت حمت  نبح لوح إلش   تحفيحاجهم ح

للليدبحسادتيوح معلددتحيدساحس شددي ه حلدوح  يددسحإشد   تحلدوحجددذت ح م ر سد تحتا سيجددبحمدذم حسةلددسح

 مراس ي حتساتوحإش   تحسنسيثح م نيجح مل نسيلىحمساتيوح معلت حرل حيلاوح مراس ي حلدوحإةس  عدنح

شد   تح.حت إلPlant-made infection threadلوحةبلوحةي حإ  ربحيلتاح م ر تحرساتي دنح

تلدتححmodified مايلي ةيبح ملةللبحرت ن بح مراس يد حإ لد حلديحلر يدبحللدىحيلدوحالي ديحلعدتوح

(homoserine lactone)ييلددوحنلنددلبحاندديوححacyl chainلس تلددبحتينددلىححacyl 

homoserine lactones(AHLs)حتلددوح  يددسح ماشدددؾحلددوحلددذلح ملددت تحتس  لبلسهددد ح.

تيت تح مةبلي ح مراسي يبح مليي بحره حتلوحليحا فيدبحااحالححسنس يعح مةليبح م ر سيبحاوحسشع حرعتت
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رييثحسردتاحإندسيث ث حر إل لند احر  يلدبحسندلححرسادتيوحةيدت ح إل د ربح مسديحندسسيتوحاليلد ًحمعلدتح

ح".Quorum sensingجذ يبحتينلىحلذ حر مـح"

ع تحمعبل ذتحالليبحر مؽبحفيحفهاححAHL مل ةلبحللىححQuorum sensing"تسعسر حت  نبح مـح"

 noduleرددديوح م  يدددوحت مع ةدددو.حت جدددتحاوح مراس يددد حسلدددتاحت ةدددوح م نددديجح مل ندددسيلىحملعلدددت ح

meristemنددسيث ثحجي دد تحلسة  ددبحل لترددبحمسثريددتح م يسدد تجيو.حالدد حيددساحت ةددوح معلددت حبرح

إ سدد  حلددت تحلددوح م ردد تحسشددسلوحللددىححnodule and infection threadتةددي ح إل دد ربح

ت ت.حتعددتحسدداحلددموحل دد ت تح ألجندد احاي تيددبح م شدد  ح ملسة  ددبحجلياتر تسي دد تحتجلياتميريدد

monoclonal antibodiesملعلوح دتحلدذلح ملدت تح جلياتر تسي د تحتجلياتميريدت ت(حتيدساحح

إنسةت له حفيحسيليدوح ملدت تح مسديحيةللهد ح م رد تحذ تح أللليدبحفديحسادتيوح معلدت.حتعدتحسداحسع يدؾح

 ريوح مرنددلبحت معلددتح مجذ يددبحتعددتحعددتلتحس ددت  تحنددسيت ثه حةددبلوح مسا فددوحلددإجي دد تحليددتت حسدداح

جتيت حلوحاتت  ح مل سج تح ملس تلبح مل  م حرت ن بح م ر تحت مسيحسياله ح مجي  تحةبلوحللليدبح

ح إل  رب.

تسينيوح مسيااحفديحللليدبحسثريدتح م يسد تجيوح مجدتىححتمهذلح ألري ثحلبلعبحلر ش  حللىحس تي 

 حللس م حفيحت  ن تح مةبلي ح مريتمتجيبحتفىحلج التحت  ندبحرت ن بح معلتح مراسي يبيحتيعسر حات 

-Cell biological studies and plant معبلعددبح ملسر تمددبحردديوح م ردد تحت مليادد تعح 

microbe interactionsحال حتجتحاوحراس ي ح.)Rhizobium leguminosarumس  محح

لدوحلر شد  حلدعح ألؼشديبحيد جححا دنحيس  حCa2+ binding proteinر تسيوحيلند حر ما منديتاح

رل حيي محللليدبحسادتيوح معلدت .حتندتؾحيدساحسيليدوحح(root cell membrane) مةلتيبحملجذ ح

مآلميددبح مسدديحيددساحرهدد حإفدد  محلددذ ح مردد تسيوح ملليددتحملا مندديتاحلددوح  يددسحسيتيددتح مجي دد تح مي للددبح

حملش   تح مل سر بحر لوح مر تسي  ت.

لدد حلددتحؼيدد حلسة ددصحرددوحي ددلححمجليددعححل هدد حلدد حلددتحلسة ددصحملي ددتوحرعي ددنحتل هدد ت

 ملي  يوحتعتحساحإةسي  ل حتفل حملع يي ح ما  ء حفيح مسثريتحتلت فلسهد حمظد تؾح مس ردبح مل د يبح

ت مني ت حلليح منبلالتح ألة ىح مل  فنبحمه حلثوحمل ي تح م يمتري حملرلتمي تحت مسيحرتاحسندتيله ح

ملس ردبحت مردذت حفديحردبلتحاثيد  حلددوححللديح  د سحسجد  عحل دذحند ت تح تيلدبحتسنددسعلوحالل يد ت

ح مع ما.

ح

ح
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 أشكال مختلفة للعقد الجذرٌة
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 :Rhizobium and Bradyrhizobium مقارنة ما بٌن ال 

 :  Rhizobium( جنس الـ 5

للدىحريةددبحاجدد  حلدد  يستوحلندسةلصح مةليدد  يحساددتوحللددتحفدديححFast growingند يعبح م لددتح

ل د  سح ملعستمدبيحلد ت حس د محايلد وحفديح مريةدبحتلدوحالثلسهد حراس يد حلجلتلدبحجذت حرلتمي تح م

ح1ٓح–حٓٗن ل تحتي وحاع ىح لدتحرعدتححٗ مر نياح ميج معح لستن حلل ح مجيوحره حيت ميح

حن لب(.

 : Bradyrhizobium( جنس الـ 5

حللدىحريةدبحاجد  حلد  يستوحلندسةلصح مةليد  يحسادتوح معلدتحفديحSlow growingر يةدبح م لدتح

جذت حرلتمي تح مل   سح مي   حترعدوحرلتميد تح مل د  سح ملعستمدبيحلد ت حس د محلدت تحر مريةدبحمهد ح

ن ل تححٓٔ تلستن حلل ح مجيوحره حيت ميح Cowpeaسأثي حعلتع.حتلوحالثلسه حراس ي ح ملتري ح

حن لب(.ح0ٓٔح–حٓٓٔن لب(حتي وحاع ىح لتحرعتححٕٔح–حٙ 

 التخصص فً البكترٌا العقدٌة :

اتحلجلتلبحلوح م ر س تح مرلتميبح دتاحلعديوحيادتوح معلدتحلليدنحالد حرد عيح أل دت احفب هد ححماوح ر ت

ؼي حع ت  حللىحؼمتحلذ ح م ر تحاتحعتحيؽمتلحتما ه حساتوحللدتح دعي بحؼيد حعد ت  حللدىحسثريدتح

ل ه حذ تح أللليبح إلعس  تيبحح1لجلتلبحتماوححٕٔ م يس تجيو.حتعتحعنلتح م ر س تح مرلتميبحإمىح

حتلى:

 النباتات التً تضمها المجموعة نوع البكترٌا اسم المجموعة

 Rhizobiumأ( مجموعة سرٌعة النمو 

  مي تعتسح- ميلربح- مر نياح ميج مع R. meliloti لجلتلبح مر نياح ميج مع

  مر نياح أليل حح– مر نياح مل  عح R. Trifolii لجلتلبح مر نيا

  م توح مرلتعح– معتسحح–بح مرنل R. leguminasarum لجلتلبح مرنلب

  م   تمي  R. phaseoli لجلتلبح م   تمي 

 Bradyrhizobiumب( مجموعة ب ٌئة النمو 
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  مس لس R. lupini لجلتلبح مس لس

 فتوح م تي  R. japonicum لجلتلبحفتوح م تي 

 فتوح منتت  ىحح– ملتري ح .R. sp لجلتلبح ملتري 

 مراس يدد ح معلتيدبحيؽددمتحجليددعحا ددت اح م ر سدد تح مرلتميددبح مس رعددبحترد م ؼاحلددوحاوح م ددتاح مت يددتحلددوح

ملجلتلسنحإالحاوحل   حنبلالتحراسي يبحساتوحاا أحفيحساتيوح معلتحتسثريتح م يس تجيوحللىح ر تح

لعديوحفدديحت ةددوح ملجلتلددبحلددوح م ر سدد تح ألةدد ى.حتعدتحي ددوح مسة ددصحألرعددتحيددتحفددبوحنددبلمبح

لثآلحر مر ندياح مل د عحسادتوحاعدت حللدىحسثريدتح م يسد تجيوحت يت حلوح مراس ي ح معلتيبح مة  بح

حلعحنبلمبحلعي بحلوح مر نياح مل  عحلوحنبلمبحاة ىحلوح  سح م تا.

 للتمٌٌز ما بٌن العقد الفعالة وغٌر الفعالة:

 عقد غٌر فعالة عقد فعالة 

 لتيلبح ملتو ت تى لون العقدة

  ؽي  اري  حجم العقدة

 اري  وعلي عدد العقد على الجذر

 ل سش  حللىح ملجلتاح مجذ ع  مجمءح معلتع مكان العقد

 لتجتت  ؼي حلتجتت  أعرا  نقص النٌتروجٌن

اجدداححٓٓٙح–حٓٙتسسدد  تححاليددبح م يسدد تجيوح ملثرسددبحسا فليدد حرت ندد بح م ر سدد تح مرلتميددبحلدد حردديوح

ح يس تجيوحملهاس  حفيح من بحتيستعؾحذم حللى:

تحلسة  دبحمل ر سد تح مرلدتميح مع ةدوحيسدىحسادتوحللدتآحاوحساتوحل مالتح م يمتريد حلد مال .ٔ

حجذ يبح ش ب.

اث  ح م س  تحفيح مس ربحيثر حللليبح مسثريدتح مريتمدتجيحمدؤلمتتح مجدتىحألوحسدت ف ح م سد  تح .ٕ

ينرعح لتآحة  ي حاري آحينسهل ح ما رتليت  تح م  سجبحلوحللليبح مسلثيوح م تةيحمل رد تحتتوح

جذ يبحفسي له حلوحل ت ح م  عبحتيلوحلعدتوحسثريدتح م يسد تجيوحاوحس وحملراس ي حت ةوح معلتح م

  مجتىحريتمتجي .
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لتاحست ف ح ملؽذي تح ملعت يبحلثوح ملتميرت اح مذعحيعلوحال  فسحإ ميليحإل مياح م يس تجي يمح .ٖ

 تاذم ح مرت توححمتت لحفيحساتيوح معلت .

ثيوح م تةيحلل حيللوحلوحلتاحتجتتحإ  ء حا فيبحينرعحعلبح ما رتليت  تح ملسات بحلوح مسل .ٗ

 اليسه ح مت  ت حملعلتح مجذ يبحلل حيللوحلوحللليبح مسثريت.

 تاح م رد تح مرلدتميحيدؤث حللدىحاليدبح م يسد تجيوح ملثرسدبحفلي  ديوح مل  لدىحلثدوح مر ندياح .٘

 ميج معحسثرتحاليبحاار حلل حسثرسنح ملي  يوح مرذ يبحلثوح م توحت مرنلبحتفتوح م تي حتيستعؾح

 س  ح ممل يبح مسديحسلاثهد حلدذلح م ر سد تحفديح أل وحت ظد احلجلتلهد ح مجدذ عحفاللد حذم حللىح م

  مددتح ملددت حتادد وحلجلتلهدد ح مجددذ عحل سشدد حتلسعلددسحتلسجددتتحللددىحلددت  حلتندداح م لددتحم تتح

  ماليبح ملثرسبحت معاسح ييح.

لدىح  يلدبحال حللت  حل حي وحملس ربحلوح م يسد تجيوح ملثردتحرت ند بح م ر سد تح مرلتميدبحفيعسلدتحل

لع للبح ملي توحفبذ حعلعح ملي توح مرلتميحفيح أل وحانل تحاة  حفدبوحجليدعح م يسد تجيوح

 ملثرتحي سلوحملس ربحال حإذ حاميوح ملي توحرعيتآحلوح أل وحفبوحاليبح م يس تجيوح ملثرتح مدذعح

ي سلددوحمددؤل وحياددتوحرللددت  حلدد حسةل ددنحلددذلح ملي  دديوحلددوحجددذت حتلدد حلليهدد حلددوحللددتحجذ يددبح

ةسلؾح ماليبحلوح ر تحإمىحآة حللىحينعح ريعبحلجلتلنح مجدذ عحلدوحلدتحاريد حاتح دؽي حتس

ح %حلوح م يس تجيوح مالىحفيح م ر ت.ٖ٘ح–ح٘ٔتسس  تححلذلح ماليبحل حريوح

  Stages of Nodele Formationالبكتٌرٌة  مراحل تكوٌن العقد الجذرٌة

 -مرحلة غزو البكتٌرٌا للجذر: -5

وحرددبف  محلددت تحسعلددوحللدديحميدد ت ح شدد  ح مراسي يدد حتسا ث لدد حيددتوحسلددتاحجددذت ح م ردد تح مع ةدد -ٔ

  مجذت حلل حيسيححسجلعح ماثي حلوح مراسي ي ح معلتيبحر مل عحلوح مشعي  تح مجذ يب.

إذ حا  تح م يمتري ح ملسجلعبحيتوحجذت حلوح م تاح ملسة صحسلس سحر مشعي  تح مجذ يدبح -ٕ

تيؤتعححIndole acetic acid مةلي حتسلتاحربف  محلت تحلشجعبحمل لتحلثوحيلوحا تتوح

ذم حإميحمي ت حلعتوح لتح مشدعي  ح مجذ يدبحفديح مج  دعح مدذعحسلس دسحردنح مراسي يد حلدوحرليدبح

  مشعي  ح مجذ يبحت سيجبحذم حييتثحمه حإمست ءحفيح سج لح مج  عح ألة .

لدبحسرتاح مليا تر تحفيحؼمتح مشعي  تح مجذ يبحلوحل  لدبح إل ي د ءحييدثحسعسرد حلدذلح مل   -ٖ

إ عؾح ل بحفيح مشعي  تح مجذ يبحتين لتحاي  حلليحللليبح مؽمتحل حس  ملحجذت ح م ر تح

 مليلددوحمللددت تح مراسي يددبححPolygalacturonase مع ةددوحلددوحإ ددمياح مرددتميحجبلاسيددت ت يمح

   مبليلبحمةبلي ح مجذ حلل حيعلوحلليحسيلله حتينهوحللليبح مؽمت.
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ح

ح

لتحلر   حلوحا رتربححInfection thread حلات بحةي ح معتتىحس لتح مةبلي حت ةوح مشعي  -ٗ

سس اعحلوحررتميل  تحا رتليت  سيدبحلدوح مندليلتمحت مهيلنلندلتمحت مراسديوحس  ملد ح مةبليد ح

حCortex م ر سيبحتسيي حر مراس ي ح معلتيبحيةس سحةي ح معتتىحةبلي ح مرش  حثاحةبلي ح ملش  ح

اسي يد حيدتوحا تيدبحةبليد ح ملشد  حتيةس ديحةدي ح معدتتىح مذعحيس  احفيه حثاحسسجلعحةبليد ح مر

تيمت تحلعتوحإ لن احةبلي ح ملش  ح ملتجتتحره حراسي ي ح م يمتري يحلعحيتتثحس ةاحفيحلدذلح

ح مةبلي ح سيجبحساتيوح معلت .ح
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يةدد  حلددوح ميددماح متل ةيددبحملجددذت حف تلدد حسلسددتحإمدديحت ةددوح معلددت حيسددىحسلددتل حردد ملت تح -٘

 يددبحتسأةددذحل هدد ح ملددت تح ألمتسيددبح ملثرسددبحفدديح ددت  حايلدد وحالي يددبح ما رتليت  سيددبحت ملعت

يتلد حلدوحردتاح إل د ربحح٘ٔت ت سجح مسلثيوح مؽدذ ةييحتيدساحسادتيوح معلدت حفديحلدت حالحسلدوحلدوح

 تستجتحلت حاشا وحملعلت حلثوح مشاوح ما تعحت مري  تعحت ملنس يوحت مل  ص.

 حته حييثحستةوحفديح دت حاةد حيندلىح درعتح  جح معلت حيسؽي حشاوحةبلي ح م يمتري حت ةل -ٙ

تلتح م ت ح مذعحيساحفينحللليبحسثريتح م يس تجيوح مجتعحييدثحاوححBacteroid مراسي تيتح

تلدذلح مليا ترد تحل دتيبحع دي  حح مةبلي حفيحلذ ح م ت حسيستعحلليحإ مياح م يس تجي يدم.

ليادد تعحيحلسي اددبحرأندت  .حيظهدد ح مMesophilicؼيد حلسج ثلددبيحند مربحم ددرؽبحجد  ايح

ر مرية تحرشاوحل تعحري ل حيظه حر معلتح مجذ يبحرأشدا وحلةسل دبحلس  لدبحاتحؼيد حل سظلدبح

 T, Y, L, X, Vح)Bacteroides. 

 

ح

ح

ح

ح

ح

ح

حسةسلؾحالت تح معلتحلليح معت لوح آلسيب:ح -1

 .لتعحإ سش  حتستميعح مه لت  تح مل  م حرت ن بح م ر تح مع ةوحت مسيحسشجعحساتيوح معلت 

 ريوح معلتحلليح ت سجح مسلثيوح م تةيحملع ةو.لتىح مس  فسح 

 .ريعبح معبلعبحريوح ملسا فليو  

سعلوح مرلتمي تح مسديحسسادتوحلليهد ح معلدتح مجذ يدبحرت جدنحا فيدنحللدىحسثريدتح م يسد تجيوح مجدتىح

رلعتالتحتفي  حتيرتتحت  ي حإذ حل حمتيظتح س ةجحرعوح مسج  عح ميلليبح معتيدت ح مسديحاج يدتح

حلسيت ح ألل يايب.فيح متالي تح م
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 :Symbiosisمرحلة تبادل المنفعة 

رعتحسيدتوحةبليد ح م يمتريد حت ةدوح معلدتح ملسات دبحإمديح دت ح مراس تيدتحسردتاحل يلدبح ملعيشدبح .ٔ

 مسا فليدددبحاتحسرددد توح مل  عدددبحرددديوح ماددد ة يوح ملساددد فليوحييدددثحسلدددتاح مراس يددد حربلدددت تح م رددد تح

 رد تحإيسي ج سهد حلدوح ما رتليدت  تحت أللدبلححر م يس تجيوح مذعحسلتاحرسثريسدنحتسندسلتحلدوح م

ح ملعت يبحال ت حمل  عبح ألملبحمللي احرعلليبح مسثريت.

سلددتاحلددذلح مةبليدد حرسثريددتح م يسدد تجيوح مجددتعحلددوح  يددسحإ ددمياح م يس تجي يددمح ملتجددتتحفدديح .ٕ

ةبلي لددد حتسلدددتاح مةبليددد ح مليستيدددبحللددديح دددت ح مراسي تيدددتحردددبف  مح دددرؽبحيلددد  ءحسشدددرنح

تلددذ حيلعددعحتت  حل لدد حفدديحس ظددياحإ سشدد  ححLeg hemoglobinوحسنددلىح مهيلتجلددتري

  ألانجيوحفيح معلت حيسيحيسلاوح إل مياحلوحسثريتح ألمتتح مجتعحسيتحظ تؾحاللت ةيب.

يتلد حاتحااثدد ححٓ٘يندسل ح شد  ح مةبليد حفديحسثريدتح ألمتتح مجدتعحإمدديحفسد  حعدتحس دوحإمديح .ٖ

  ل حلوح م يس تجيو.تيستعؾحذم حلليح تاح م ر تحت تاح مس ربحتليست

ت معلت ح مراسي يبحسساتوحل ت حلوح منبلمبح ملسة  بحمل ر تح مع ةدوحالد حفديحي مدبح مندبلمبح مؽيد ح

لسة  بحفلتحالحييتثح مؽمتحتإوحيتثحفب نحالحي سش حفيحةبلي ح ملش  حتإذ حسات تح معلدت حلدوح

لادثح معلدت حتسحLeg hemoglobinنبلمبحؼي حلسة  بحالحيساتوحرهد حليلتجلدتريوحرلدتميح

 .Pseudo-noduleاي احثاحسسيلوحتسنلىحر معلت ح ما ذربححٓٔح–ح1لوح

 :Uncontrolled parasiteمرحلة الت فل 

ان ريعحلوحرت يبحسادتيوح معلدت حرعدتل حيسيدتوحح1سنسل حللليبح مسثريتحرا  ء حتف لليبحملت حيت ميح

 حمللبحت توح ملدت تح مؽذ ةيدبح مليا تعحلوحل يلبح مسا فوحتسر توح مل  عبحإميح ت ح مس  وحتذم

 مذعحييلدوح ملدت تح مراسي يدبححPectinaseإميح معلت حييثحيلتاح مليا تعحربف  محإ مياح مراسي يم

 مسيحسذيعح م  ييبح متن ىحمةبلي ح ملش  ح مسيحيتجتحره حلل حيؤتعحإميحإ  ج  ح معلدت حتةد ت ح

حشاوح مع تعح مل ي ح ملليمحمن. مليا تعحإميح مس ربح مم  ليبحل  حاة ىحرعتحسيتمبحإميح م

تييثحذم حللتل حفديحلتنداح إلملد  حاتحرعدتلحرلليدوح سيجدبحمت دتوحس ايدمح ألتاندي  تحت ةدوح

ا نجبح م ر تحإميحعلسه حتلذ ح مس ايمح مل س عحياتوحلتح ملنةتوحلوحسيلوح معلدت حتسيدتوحمت هد ح

حلوح ملتوح أليل ح مت تعحإميح ملتوح ألة  حاتح مر ي.ح

ح

ح
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 عداد لقاحات البقولٌات ملقاحات الراٌزوبٌا (:أوال : إ

يلاوحسع يؾحللليبحسللديحح مرلتميد تحر م  يمتريد حرأ هد حإ د فبحندبلالتحفع مدبحلدوح م يمتريد حإمديح

ردذت ح مرلتميدد تحعردوح مم  لددبحرؽد وحسشددجيعحسثريدتح م يسدد تجيوحسا فليد .حيعسردد حإ سد  ح ملل يدد تح

يح جحح إل ن وحلوحةبلمه حفيحإندسةت اح ما ة د تح مييدبح مة  بحر مرلتمي تحلوح مي التح ملليلبح مس

ح00ٙٔ متعيلددبحمؤلؼدد  وح مم  ليددبحفدديحرت يددبحلي تمسددنحييددثحرددتاتحاتمدديحلددذلح مليدد تالتحلدد اح

ربنددسةت احلددم  اح ليددبحل لدد  حللدديح ألجدد  حثدداحس ددت تح مليدد تالتحاةيدد  حييددثحانددسعللتحس رددبح

ر م  يمتري حالل ح.حتسم اح ملي  يوح مرلتميدبحلعللبحتللليبحر م  يمتري حثاحانسةتاح مريتح ملللحح

فيحلن ي تحت ندعبحتفديحل د  سحلس تلدبح مل د  ح مم  لديحلدوح معد ما.حتسندسعلوح مرلتميد تحفديح

اؼ  وحاثي  حتلس تلبحفهيحسندسعلوحاؽدذ ءحمئل ند وحتاعلدؾحملدتت عحتادذم حاأندلت حة د  ءح

تحت م ددلتغحت مةشددعحس دد ؾحإمدديح مس رددبحمسيندديوحة ددترسه حالدد حسنددسةتاحفدديحإ سدد  ح مميددت

حت ألمي ؾ.

ت معبلعبح مسا فليبحريوح مرلتمي تحت م  يمتري حسعسر حل لدبحتل يدت حلدوح  ييدبحميد ت حاليدبح مرد تسيوح

ح مرلتميحلوحةبلوحللليبح مسثريتح مريتمتجيحمل يس تجيوح مجتع.

ح-تسستعؾحاليبح م يس تجيوح ملثرتحفيح مس ربحرت ن بح مرلتمي تحلليحل حيلي:

حتح مرلتميح ملم تا. تاح م ر  -ٔ

ا  ء ح معبلعبح مسا فليبحريوحاوحلوح م يمتري حت م ر تح مرلتميح مع ةوحتييااحلذلح معبلعبحرعوح -ٕ

 - معت لوح مه لبحلثو:

  تاح منبلمبح مراسي يبح ملنسةتلب.ح-حا

 سة صح م ر تح مع ةو.ح-حع

 لتتح مراس ي ح معلتيبحلوح منبلمبح ملسة  ب.ح-حت

  مظ تؾح مريةيبح مليي ب. -ٖ

 تح م ر تح مرلتمي. ريعبح ل -ٗ

 ة تربح مس رب. -٘

 لت حلاثح م ر تح مرلتميحفيح مس رب. -ٙ

 رعوح معت لوح ألة ىح مسيحسؤث حلليحللليبح مسا فوحلثوح مايل تي ت. -1
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تسيتح مظ تؾح مل  يبحفدبوحاليدبحلد حيثردتحلدوح يسد تجيوحرلةسلدؾح مرلتميد تحندت ءحرلتميد تح

اجا/لاس  يحتلوح ملعد تؾحاوحرلتميد تحح0ٖٕح–حٓٗ أللبلؾحاتح مرلتمي تح مرذ يبحسس  تححريوح

  أللبلؾحسثرتحاليبحلوح م يس تجيوحاار حلوح ماليبح ملثرسبحفيحي مبح مرلتمي تح مرذ يب.

 مراحل إعداد لقاح الرٌزوبٌا:

 إنتاج اللقاحات:ح-حا

 يل حإ س  ح ملل حح مرلتميح مل حح م يمتري (حر مل  يوح آلسيبح:

 إختٌار السالالت الراٌزوبٌا الفعالة: -5

إوحإ ة  وح ش  ح م يمتري ح مل  فبحإميح مس ربحالل ححرل ت ح متعتحعتحيادتوح  جدعحإلد حمد لصح

الددت تح م يمتريدد حت مسدديحيس ددل ه ح مللدد حح مل دد ؾحاتحاوح منددبلمبح ملنددسةتلبحساددتوحؼيدد حل  نددربح

 تر مس ميحفبوحإةسي  ح منبلمبح مل  نربحيجعحاوحسسليمحر ألسي:

وح معلددتحتسثريددتح م يسدد تجيوحللدديح م ردد تحاتح م ر سدد تحلسة  ددبحاعحمهدد ح ملددت  حللدديحساددتي .ٔ

ح مرلتميبح ملنسهتفب.ح

 مه ح ملت  حلليحل  فنبح منبلالتح ألة ى. .ٕ

 ع ت  حلليحسثريتح م يس تجيوحرلعتوحل س عحسيتح مظ تؾح مريةيبح من ةت . .ٖ

 .سلسل ح مل رليبحمساتيوح معلتحتسثريتح م يس تجيوحفيحتجتتحس ايم تحلوح يس تجيوح مس رب .ٗ

ع رليبح م لتحت مسا ث حفيح مرية تح من ةلبحتاذم حع ت  حلليح مرل ءحلليح مي لوح ملنسةتاحر  سح .٘

  ما  ء حت م ش  .

 ع رلبحملرل ءحييبحلليح مرذت ح مللليب. .ٙ

ع ت  حلليح مرل ءحييبحسيتح مظ تؾح مريةيبحت م يمي ةيبحؼي ح ملت سيبحلثوح مج د ؾحت ميد    ح .1

للتيددبحت ملريددت تحت مس ايددم تح مع ميددبحلددوحرعددوح مع   دد حلثددوحت مسجليددتحتاددذم ح مللتيددبحت م

  ألمتل يتاحت مل ج يم.

 مه ح مل رليبحملهج  حت إل سل وحلوح ملتععح ألن نيحملل ححإميحلت ععحاة ى. .0

 ع ت  حلليح إليس  ظحرا  ءسه حفيح مسثريتحترثر سه ح مت  ثيح ت وحفس  ح مسةميو. .0

سا فليبحلعحلتىحت نعحلوح معت ةوح مرلتميبح ملم تلبحلدعح.حمه ح ملت  حلليح متةتوحفيحلبلعبحٓٔ

 إيس  ظه حرلت سه ح مع ميبحلليح مسثريت.
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 الحسسأث حر ملت تح مايل تيبح مسيحعتحسنسةتاحميل يبح مرذت ح.ح-ٔٔ

تسل سحا  ء ح منبلالتحرسلتي حاليبح م يس تجيوح ملثرسبحاتحرسلتي ح ش  حإ مياح م يس تجي يدمحتلديح

يددساحر  يلددبحؼيدد حلر شدد  حرت ندد بحسلددتي حتموح م ردد تحاتلددتتحتتموح معلددتحح دد سحلر شدد  يحات

ح ملسات بحلليح مجذت يحتلذلح م  سحلؤش  تحس سر حرا  ء حللليبح مسثريت.

 إكثار الرٌزوبٌا: -5

ايدد احللدديحريةددبحح٘ح–حٖيي دد ح مردد تئحرس ليددبح منددبلمبح ملةسدد   حاتالحفدديحا  ريددعحإةسردد  حملددت ح

سي دديوحإمدديحتت  سحة  ددبحسيسددتعحللدديحريةددبحاجدد  ح ملدد  يستوحلسة  ددبحثدداحس لددوحرعددتحلددت ح م

 (حت مسيحسس اعحلو:YEMتلنسةلصح مةلي  ح ملعللبح 

 جاحٔ.ٓ NaCl جاحٓ.ٔ مستخلص خمٌرة

 مس حٔ ل ءحلل   جاحٓ.ٓٔ مانٌتول

K2HPO4 ٓ.٘ت جبح مـح جاحpH ٙ.٘1ح–ح.ٓ 

MgSO4.7H2O ٓ.ٕجاحٕٓح–ح٘ٔ اج   جاح 

احس رححتت  سح مر تئحجد لم حمئلندسةت احييدثح°ٕ٘وح مسي يوحلليحاي احاة ىحلح٘ح–حٖترعتح

ح٘ٗسؽنوح مراسي ي حلوحلليح من ححتينسةتاح ملعلسح م  سجحار تئحييثحي لوحإميحلةل  تحندعبح

ج متو(.حت مريةبح ملنسةتلبحمس ليبح م  يمتري حفديحلدذلح مل يلدبحسةسلدؾحردبةسبلؾح م دتاححٓٔمس ح 

ريةددبحالددبلححلعت يددبحل دد ؾحإميهدد حلنددسةلصح مةليدد  حاتحح مل لددىحتإوحادد وح ألندد سحفيهدد حلددت

 مل  يستوحت منا تمحترعدتحسي دي حلدذلح مريةدبحسدتماحفديحلةلد  تحف تيدبحثداحسعلدايحترعدتحإسلد اح

احثداحس د ؾحلدم  اح مرد تئيحثداحيدتفعحسيد  حلدوح مهدت ءح°1ٕللليبح مسعلياحسر تح مريةدبحإمديحت جدبح

وحثلدتعح دؽي  حتي سشد حإمديحعد اح متلد ءحتسردتاح ملعلاحإميحت ةوحتل ءح مسةلي حييثحيتةوحةبل

ندد لبحترعددتحإ سهدد ءحلددت ح مسي دديوحفددبوحندد ةوح مسةليدد حييسددتعحسل يردد حححححححححح1ٕتت  حسةليدد حلددتسه ح

مسد (حح٘ٗةليبح/حلو.حتسنسةتاح ملم  اح من ةلبح م  سجدبحلدوح ملةلد  تح مند رلبح ندعبحح0ٔٓحxح٘

ند لبحترعدتحإ ل د ءحلدذلحح1ٕاي  حملدت ححمس حت مسيحسي وح0ٓٓٔار تئحملةل  تحاار حنعسه ح

حةليبح/لو(.ح0ٔٓحxح٘ ملت حلوح مسي يوحيلاوح مت توحإميح  سح معتتح مل لتعحلوح مراسي ي ح 
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ح–حٓٓٓٔترذم حيلاوحإاث  ح م يمتري حإل حفيحمج ج تحل حريوح ملةل  تح ماري  ح ملعللبح نعبح

مسدد (ح.حيجددعحاوحي  لدديحفدديحٓٓٔح–حٓٔمسدد (حإمدديح مددتت  سح مرنددي بحاتح مر  ليددوح نددعبححٕٓٓٓ

حس لياح ملةل  تح ألسي:

حنهتمبحسعلياح مرية ت. -ٔ

 ن لبح مسر يت. -ٕ

 نهتمبح مسلليححتتوح مسع وحملة   حيتتثح مسلتث. -ٖ

 إيست ءح ملةل حلليح ظ احملسهتيبحربنسةت احلت ءحلعلاح. -ٗ

 إختٌار الحامل المناسب : -3

 دت  حلدم  احراسي يدبحا  دتحس د ؾححرتءحإنسةت اح ملل ي تح مليا تريبح م   ليبحرب  فسه حفي

إميح مرذت ح ململعحسللييه حاتحا  تحس  ؾحإميح مس ربحلر شد  يحتاندسل حإندسةت احلعلدسحلدم  اح

 م يمتري ح ملؽنتمبحلوحلليحن ححريةبح ألجد  ح م دلربحإمديحاوحردتاحإندسةت اح مريدتحالد ت حي للدبح

ملدم  اح مندد ةلبحييدثحس سلدد حملليا ترد تحييدثحس تعددتحلدذلح أل دت احلددوح ملل يد تحلددوحمل يد تح 

 ملددم  اح مندد ةلبحإمدديح ميل يددبح مسدديحيتف لدد ح مريددتحمل يمتريدد حللدديح مرددذت ح مللليددبيحتلددوح  ييددبح

اة ىحفبوح ملت تح مي للبحسسليدمحربيست ةهد حللديحلند ححاريد حم لدتح م يمتريد .حتسعسلدتح ملل يد تح

تتحلددوح ملدت تح مي للدبحؼيدد ح مليا تريدبحل ميدبح م تليدبحللدديحإةسيد  ح مي لدوح مل  نددع.حتل د  حلد

 - مريتحاتحعتحيتةوح مريتحجمةي حفيحس ايره حتلوحلذلح أل ت ا:

ح مريتح مليستعحلليح ما رتو. -ٔ

 س ربح حفياح ر سي. -ٕ

ريتحاتحس عحل  ؾحإميه حاتحلتللبحرلدت تحاةد ىحلثدوحل يدتوح مر ندياحت ملدشحت مةليد  ح -ٖ

 ت منا .

  ليح م يوحلتلاحررعوح ملت تح مؽ يب. -ٗ

 تسحامي ؾحجتمح مه تحاتحل يتوحفتوح م تي .س ربح حلني -٘

تل   حلة مي حاة ىحلثوح مريتحت مس ربحاتح مس ردبحت م يداحاتح م يداحترعدوح ملؽدذي تحاتحعدت محح

ت مر ميددتححvermiculite مددذ  ح مل لددت  حاتح ملددتالسحاتحعددشح أل محتاددذم ح م ي ليايتميددتح

perliteم   ليبح  مالرتنت(ح ملجهم حتل يتوح ة ح م تن  تحاتحرعوح ألنلت ح مع تيبح ح
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لوح ملةل  تح مم  ليبحتاذم حل   بح مل عح مل يت بحت مسيحتجتحا هد حسادتوحل  ندربحالد ت ح

 ي للبحم يمتري حفتوح م تي ح.

ت مريتح ملنسةتاحاي لوحيجعحلع فبحل ت لحتة  ة دنحييدثحاوحإةسيد  لحيادتوحللديحاند سح

ترل ةهد حييدبحلليدن.حالد حيجدعحسج يدؾح مريدتحس ايرنح مايل تعحتت جدبحساد ث حندبلالتح م يمتريد ح

ت ي نحمي رححفيح دت  حلنديتسح د لاحتجد ؾحعردوحإندسةت لنحتيلادوحسج ي دنحسل لد حربندسةت اح

%حترعددتحسج ي ددنحت ي ددنحيددساح1احلددعحليسددتىح  ترددبح°٘ٙاحاتحل ددتح°ٓٓٔ مهددت ءح مندد ةوحل ددت

ريدتحعردوحت مليسدتىح م  دتريحملحpHلدش.حتيجدعح در حت جدبح مدـحٕٓٓسل ي لحفيحل ةوحنعبح

رت ند بحا رت د تح ما منديتا.حالد حاوحح1ح–حٙملريدتحلدوححpHإنسةت لن.حتل ت حس ر حت جبح مـح

%حرعتحإ  فبح م يمتري حتيعسر حلذ ححٓ٘ح–حٓٗ مليستىح م  تريح م ه ةيحملريتحيس  تححل حريوح

وح%حاتح ألاث حلٖٓ مليستعحل  نعحملعظاحا ت اح مريتح ملنسةتاحال حت جبح م  تربح ألعوحلوح

%حفهيحؼيد حل  ندربحمييتيدبح مةبليد ح مل لد  حللديح مريدتحؼيد ح ملعلداحالد حفديح مي مدبح مريدتححٓٙ

ح%حياتوحليسلو.حٓٙ ملعلاحف وحليستىح  تريح

 -إعداد اللقاح وتعبئته: -4

ينسةتاح مريتحاي لوحمل يمتري حفيحإ س  ح ملل ي تح مليا تريبحملرلتمي تحسيتحظد تؾحلعللدبحاتح

ت احي لدوح مريدتح مؽيد حلعلداحيللدوحييتيدبح م يمتريد حر يةدبح م لدتحلثدوحؼي حلعللبحييثحاوحإندسة

  يمتريد ح ملتريد حتفدتوح م دتي حري لد حيميدتحلدوحييتيدبحندبلالتح م يمتريد حند يعبح م لدت.حتسيدتح

رت ند بحا رت د تح ما منديتاحثداح م يدوححpH مظ تؾحؼيد ح ملعللدبحفب دنحرعدتحإجد  ءح در ح مدـح

ةليبح/حلوحلليح ألعوحلعح مريتح م  لاحح0ٔٓ مسيحسيستعحلليححت م ةوحيساحةل حلم لبح م يمتري 

ند لبحح0ٙح–ح1ٕ مج ؾحؼي ح ملعلاحثاحيس  حمي  جحتذم حر  تلحفيح رل تحلليح دت  يحملدت ح

ثاحيعرأحفيحااي سح مرتميح يثيلديوحلدعح در ح مليسدتعح م  دتريححا°ٕٙلليحت جبحي    حسل  عح

يحي مبح مللد حح ملعدتحربندسةت اح مريدتح ملعلداح%حلليحان سح متموح م  ع.حال حفحٓ٘ح–حٓٗلوح

فيلاوحسعلياح مريتحرل  تلحثاحسعرةسدنحفديحاايد سحلدوح مردتميحإيثيلديوحاتحعدتحيعلداحرعدتحسعرةسدنيحتفديح

 مي مددبح ألتمدديحيلاددوحإنددسةت اح ميدد    حفدديح مسعلددياحييددثحيلاددوحسعلددياح مريددتحر مرةدد  حربنددسةت اح

ل ت.حال حيلاوحإنسةت اح ميد    ح مج فدبحملدت حن حٖاحملت ح°ٕٔٔؾحلليحت جبحي    حي ألتستال

ا.حتلوح  ييبحاة عحفلتحتجتحاوحإنسةت احاشعبحج لد حفديح مسعلدياحيع ديح سد ةجح°ٕٓٔن لبحلليح

(حتإوحا  دتحلدذلح م  يلدبحالحةليدبح/حلدوحٓٔٙ x ٘جيت حلوحييدثح لدتح م يمتريد حللديح مي لدوح 

 مسديحس لدتح ريعيد حفديح مريدتحسلد تاححسؤتعحإمديحإاسلد وحللليدبح مسعلدياحييدثحتجدتحاوح مليا ترد ت

  ت.حالدد حتجددتحاي دد حا ددنحيلاددوحسعلددياح مريددتححٙٓٔ xح0.ٕح–حٗ.ٕج لدد تحاشددعبحج لدد حيسددىح
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%حٓٔ%حاتاندديتح يثيلدديوح ح0ٓ حEtoxربنددسةت اح مؽدد محييددثحالاددوحإنددسةت احلدد ت ح ألسددتاسح

CO2للديححند لبحٙٔيح0لللجد  اح/حمسد حملدت ححٓٓٓٔيح1٘ٓيحٓٓ٘(حفيحج تعحإف يلي حرلعتوحح

 مست ميحمسعلياح مريتحلليح م ؼاحلوحاوح مريتح مذعحلت لدوحرهدذلح ملد ت حاظهد حس  ع د حفديحالدت تح

 م يمتري ح مليللبحللين.حال حإذ حا وح مريتحنيعلاحرعتحسعرةسنحفيحااي سحلوح مردتميحإيثيلديوحفديلاوح

 مي    حييثح وحإنسةت احاعح  يلبحلوح  سح مسعلياح من رلبحفيل حلت ح م  سح مسيحسنسةتاحفيه ح

ل ت ح مرتميحإيثيليوحالحسسيلوح مي    حتي  وحإنسةت احاشعبحج ل حفيح مسعليا.حتلد ت حلد حسندسةتاح

لداحيسدىحسندلححح1ٙٓ.ٓح–ح0ٖٓ.ٓااي سحلوح مردتميحإيثيلديوحذ تحندل ح عيدسحيسد  تححلد حرديوح

 مي    .حرسر توح مؽ م تحت ةوحتة   ح مايسحتييااحؼلسح مايسحسل ل حلوح  يسحمي احا   فنحر

ترعتح مسعلياحيللدحح مريدتح ملعلداح ملتجدتتحفديحاايد سح مردتميحإيثيلديوح ملندتتتحتيدساحذمد حرت ند بح

%حثدداحينددتح مثلددعححٓٙح–حٓ٘ ميلددوحر ملم لددبح ملنددسةتلبحثدداحي فددعح مليسددتىح م  ددتريحردديوح

ملدت حاندرتليوحثداحسةدموحرعدتحذمد ححا°ٕٙرت ن بحش ي حال سحتسي وح ألايد سح مللليدبحل دتح

 .ا°ٗلليح

 .إختبار الجودةح-حع

يساحسليياح ملل ححلليحان سح معتتح م ع وحلوح م يمتري ح مبلملبحمسلليحح مردذ  ح مت يدت ح لدتتحةبليد ح

 م يمتري ح/حرذ  (حمساتيوحللتحفع مب.حتعتحات يح ماثيد حلدوح مرد يثيوحردأوح مللد حح مجيدتحيجدعحاوح

تلد حفدأعحر  د لجحإلةسرد  حةليبح/ردذ  حلدوحاجدوحسعليدتحجيدت.حتللحٓٔ٘ح–حٖٓٔييستعحسل ير حلوح

جتت ح ملل ححيجعحاوحيس لوح معتيتحلوح إلةسرد   تح ماليدبحت م تليدبحمادوحلدوح ملم لدبح مند ةلبح

عروحسلليحح مي لوحتاذم ح ملل حح م ه ةيحرعتح مس  يعحتعروح إلنسعل و.حف ملم لبحيجعحاوحيجد ىح

مسأادتحلدوحلدتاحإندسةت احندبلمبحلليه ح معتيتحلوح إلةسر   تح م تليبحملسع ؾحلليحنبلمبح ملل ححت 

ة  ةبحتاذم حملسأاتحلوحةلتح ملم لبحلوحاعحللتث تيحتلوحالثلبحلذلح إلةسر   تح م تليبح مسديح

 -سج عحلليح ملم لبح من ةلب:

حمللم لب.حpHت جبح مـ -ٔ

 .agglutinationإةسر  ح مسجل ح -ٕ

 .Gram staining رػحج  اح -ٖ

 ررستوحتاذم حريةبحاج  حلنسةلصح مةلي  . م لتحلليحريةبحاج  ح مجلتاتمحت مل  يستوحت م -ٗ

ال ح إلةسر   تح ماليبح مسديحسجد عحللديح ملم لدبح مند ةلبحفسجد عحرؽد وح مسعد ؾحللديحالدت تح

 مةبلي حتت جبحييتيسهد .حالد ح مللد حح م هد ةيحفيجدعحاوحيةسرد حاليد حعردوحإندسةت لنحتذمد حردأج  ءح
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ت مسأاتحلوحعلبح مسلتثحتيساحربندسةت احريةدبححإةسر  ح معتحر أل ر سحمسلتي حالت تح م يمتري ح ملتجتت 

اجدد  ح ملدد  يستوحتلنددسةلصح مةليدد  حتايلدد ح مات ؽددت.حالدد حيجددعحاوحسةسردد ح منددبلمبحلددوحييددثح

عت سه حلليح مؽمتحتساتيوح معلتحتذم حرسلليحح ر س تح  ليبحلليحريةبحة ميدبحلدوح م يسد تجيوحتفديح

 ظ تؾحلعللب.ح

حح-يستعؾحرل ءح ملل ححيي حلليح:

ح مسعرةب.ح  يلب .ٔ

 ل ت ح مي لوح ملنسةتا. .ٕ

 ظ تؾح مسةميو. .ٖ

   سح مستميعحت مريع. .ٗ

 – 63وتتراوح كمٌة النٌتروجٌن المثبتة تكافلٌآ بواس ة النباترات البقولٌرة مرا برٌن 

 كجم نٌتروجٌن للهكتار فً السنة وٌتوقف ذلك على: 633

وحيسددىحساددتوحللددتآح(اوحساددتوحلدد مالتح م يمتريدد حلدد مالتحلسة  ددبحمل ر سدد تح مرلددتميح مع ةددٔ

حجذ يبح ش ب.

(حاث  ح م س  تحفيح مس ربحيثر حللليدبح مسثريدتح مريتمدتجيحمدؤلمتتح مجدتىحألوحسدت ف ح م سد  تحٕ

ينرعح لتآحة  ي حاري آحينسهل ح ما رتليت  تح م  سجبحلوحللليبح مسلثيوح م تةيحمل رد تحتتوح

تيلوحلعدتوحسثريدتح م يسد تجيوححاوحس وحملراس ي حت ةوح معلتح مجذ يبحفسي له حلوحل ت ح م  عب

ح مجتىحريتمتجي .

(حلتاحست ف ح ملؽذي تح ملعت يبحلثوح ملتميرت اح مذعحيعلوحال  فسحإ ميليحإل مياح م يس تجي يدمحٖ

حتاذم ح مرت توححمتت لحفيحساتيوح معلت .

ح(حلتاحتجتتحإ  ء حا فيبحينرعحعلبح ما رتليت  تح ملسات بحلوح مسلثيوح م تةيحلل حيللوحلدوٗ

حاليسه ح مت  ت حملعلتح مجذ يبحلل حيللوحلوحللليبح مسثريت.

(ح دتاح م ردد تح مرلدتميحيددؤث حللدىحاليددبح م يسدد تجيوح ملثرسدبحفلي  دديوح مل  لدىحلثددوح مر نددياح٘

 ميج معحسثرتحاليبحاار حلل حسثرسنح ملي  يوح مرذ يبحلثوح م توحت مرنلبحتفتوح م تي حتيستعؾح

لاثهد حلدذلح م ر سد تحفديح أل وحت ظد احلجلتلهد ح مجدذ عحفاللد حذم حللىح م س  ح ممل يبح مسديحس

  مددتح ملددت حتادد وحلجلتلهدد ح مجددذ عحل سشدد حتلسعلددسحتلسجددتتحللددىحلددت  حلتندداح م لددتحم تتح

ح ماليبح ملثرسبحت معاسح ييح.
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ال حللت  حل حي وحملس ربحلوح م يسد تجيوح ملثردتحرت ند بح م ر سد تح مرلتميدبحفيعسلدتحللدىح  يلدبح

ي توحفبذ حعلعح ملي توح مرلتميحفيح أل وحانل تحاة  حفدبوحجليدعح م يسد تجيوحلع للبح مل

 ملثرتحي سلوحملس ربحال حإذ حاميوح ملي توحرعيتآحلوح أل وحفبوحاليبح م يس تجيوح ملثرتح مدذعح

ي سلددوحمددؤل وحياددتوحرللددت  حلدد حسةل ددنحلددذلح ملي  دديوحلددوحجددذت حتلدد حلليهدد حلددوحللددتحجذ يددبح

إمىحآة حللىحينعح ريعبحلجلتلنح مجدذ عحلدوحلدتحاريد حاتح دؽي ححتسةسلؾح ماليبحلوح ر ت

ح%حلوح م يس تجيوح مالىحفيح م ر ت.ٖ٘ح–ح٘ٔتسس  تححلذلح ماليبحل حريوح

 -ممٌزات التلقٌح بالراٌزوبٌا :

حيللوحإلسل تح مرلتمي تحلليح يس تجيوح مس رب. .ٔ

 يينوحلوحإ س جيبح مرذت . .ٕ

 يينوحلوح تليبح مرذت . .ٖ

نلت ح م يس تجي يدبح مايل تيدبحندت ءحفديح مرلتميد تحاتحلد حيليهد حلدوحتحلليح أليللوحلوح إللسل  .ٗ

  ملي  يوح.

 يللوحسا ميؾح إل س  . .٘

 يللوحلوحسلتثح مريةبح م  سجحلوح النسةت اح ملاثؾحمؤلنلت ح م يس تجي يبح ملعت يبح. .ٙ

 يميتحلوحة تربح مس ربح. .1

 انستخدام الحقلً للقاحات البقولٌات:

 ي تح م يمتري حرأ نحلر   حلوحإ  فبح  يمتري حفع ميبحإميحردذت حرلتميدبحاتحإمديحيع ؾح مسلليححرلل

 مس ردبحل دتح مم  لدبحتذمد حمسشدجيعحسثريددتح م يسد تجيوحسا فليد .حتيتجدتح  يلسد وحإلندسةت احملدد حح

ح- م يمتري حلليح ملنستىح مس ريليحلل :

 - رٌقة مباشرة: .5

اتوح ملل ححفيح ت  حلنديتسحس  رديحاتح ي ديحتفيه حيساحةل ح ملل ححلعح مرذت حعروح مم  لبحتي

 اتحيرير تحلات  ح ا  ت(.

 :Dustingالتعفٌر  -أ 

تلتحارن ح  يلبحملسلليححتفيه حيةل ح ملل ححلعح مرذت حلر ش  حعروح مم  لبحتما نحاعوحا  ء حلدوح

  م  سح ألة ى.



 164 

 :Slurry inoculation -ب 

ماديحسميدتحت جدبح إلمس د سحرديوح مللد حححيساحإ  فبح ملل ححالعلسحل ةيحاتحيةل حلعح مرذت ح ملرللب

ت مرذت .حتيجعحاوحسج ؾح مردذت حعردوح مم  لدبحتمادوحمديسحرد مسع وحم دتءح مشدلسح ملر شد .ح

تيلاددوحإنددسعل وحلدد ت حال ددلبحمميدد ت حإمس دد سح مللدد ححر مرددذت حرت جددبحااردد يحتلددوحالثلددبح ملددت تح

حCellofas Aت ح%حنددا حاتح م ددلػح مع ردديحاتحلدد ٓٔ مبل ددلبح مللاددوحإنددسةت له حليلددتوح

  ا رتانيحليثيوحنليلتم(.

 :Seed Pelletingتكوٌر البذرة   -ج 

يساحةل ح ملل ححلعحل ت حال لبحثاحيت عح ملةلت حيتوح مرذ  حتيؽلؾحررعوح ملت تح ملؽل بحلثوح

ا رت  تح ما منيتاحاتح ة ح م تن  تحاتح مسل حاتح مجرسحاتح مدتر وحاتح م يداح م شد حاتح مندتر ح

تح م ن ت ح ألة ىحاتح مر ست يتحتلع توح م ديوح ألةد ىحاتحاانديتح مسيسد  يتا.حفتن  تحاتحل ار 

الدد ح ملدد ت ح مبل ددلبحفيجددعحاوحساددتوحة ميددبحلددوح ملددت تح مي فظددبحتيلاددوحاوحسس ددلوحلددت تحلثددوح

  مجيبلسيوحاتح منا حتلت تحؼ تيبحاتح معنو.

ح-تسسليمحلذلح م  يلبحر ألسي:

ؤث حلليح م يمتري حت مسيحعتحساتوحلتجتت حفيحاؼل دبحيل يبح ملل ححلوح ملت تح من لبح مسيحس 

حرذت حرعوح مرلتمي تح.

 يل يبح ملل ححلوحظ تؾح مس ربح مؽي حلت سيب. 

 يل يبح م يمتري حلوحسأثي ح ألنلت ح ميل يب. 

 يل يبح م يمتري حلوح مل  فنبح مسيحعتحس شأحلوح مليا تفلت  ح مسيحسنست وح مس رب. 

 : inoculation-Preقا إستخدام البذور الملقحة ساب -د 

ييثحيلاوحسلليحح مرذت حرت ن بح مس ج حاتح مل سجحعروحريعه حاتحستميعه حلليح ملم  ليوحاعحإ ه ح

سل حر س  حسةميوحتمذم حيجعحإنسعل وحتنيلبحملسلليححس لوحإ  مبحفس  حييتيدبح مللد ححتيدساحذمد ح

 مظد تؾح مريةيدبح ملع اندب.حربتة وح م يمتري حسيتحؼبلؾح مرذ  حييثحيساحيل يسه حلوح مج  ؾحت

تالرتحاوحياسعحس  يخح إللت تحظ ل حلليحلرت تحاوحتفعبحلوح مرذت ح مللليبحرهدذلح م  يلدبحالد ح

يجعحسيتيتحس  يخحإ سه ءح م بلييب.حتلوحليتعحلذلح م  يلبحاوحرذت ح مرلتميد تحالحسهيدئح مريةدبح

ح م  ميبحم لتح م يمتري حلل حيؤتعحإميحلتسه حرلعتالتحاري  .
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 - رٌقة غٌر مباشرة : .5

تفيه حيساحإ  فبح ملل ححإميح مس ربحفيح ت  حن ةلبحاتحيريرد تحري لد حسدم اح مردذت حردتتوحسللديح.ح

 ح-تذم حسيتح مظ تؾح آلسيبح:

ل تحلع للبحرذت ح مرلتمي تحر ملريت تح ميش يبحت م   يدبح مسديح رلد حسل ديحللديح م يمتريد ح .ٔ

ح مت عيبحملل ح.ل تحسلليحح مرذت حإالحإذ حانسةتلتح م  سح

 ل تح مم  لبحفيحا   يح مل   سح مي   حت مج فب. .ٕ

ل تل حسيسدتعح مس ردبحللديحالدت تحاريد  حلدوح م يمتريد حؼيد ح م شد بحفديحسثريدتح م يسد تجيوح .ٖ

  مجتع.

فيحي مبح م لتح مجيتحملرلتمي تحفيحل  يله ح ألتمىحتلتاحساتي ه حملعلتح مجذ يبحفديح مل  يدوح .ٗ

  ملستن بحلوح م لت.

  -اح الفرانكٌا:لق -5

ت مسيحسنسةتاحالثرتحمؤلمتتح مجتعحلعح م ر س تح مرلتمي تحييدثحسندسةتاحاللد ححر مس ردبحمميد ت ح

حإ س جيبح م ر تح م  لي.

تستجتح ألمتالحفيح مل ت تحتيلتوح أل محت ألل اوح ملرللبحنت ءحفيح ألجدت ءح ملعستمدبحاتح ميد   ح

ليدت  سىحجيدتحتحإوحاد وحليست لد حلدوح م لد تحت ألمتالح ملج  بحر مشلسحل دت حر تسي ديحتا رت

حل س ع.

ت مددتت ح مهدد اح مددذعحسلعرددنحفدديحلددم  اح أل محلددوحييددثحسثريددتح ألمتتحانددل تحل ددتعحملس رددبح

تا ريتح ألمتالح آلوحس لىحفيحلم  احل ةيبحل  نربحإلندسةت له حاللد ححفديحلدم  اح أل محالد ح

حيلاوحس ليسه حفيحلم  اح أل محرعتحللليبح مشسو.

 -: ...المٌكروبات التً تثبت النٌتروجٌن الجوي ال تكافلٌاوعة الثانٌةالمجم

 ملددت  حللددىحسثريددتح ألمتتح مجددتىحالحسا فليدد حاعحتلددىححيتجددتح معتيددتحلددوح مليا تردد تح مسدديحمهدد 

حر ت لحي  حفيح مس ربحتالحسعسلتحللىح م ر تحفيحسجهيمحؼذ ةه حتل ه :ح

ح      التحلتيت حلوح م   ي ت.ح معتيتحلوح ماسي تلينيس تحت مةل ة حتاذم حنبل -ٔ

اج  سحلتيت حلوح مراس ي حتليحسلتاحرسثريتح م يس تجيوح مجتىحالحسا فليد ًحاعحفديحي مدنحيد  حح -ٕ

تس سشدد حلددذلح مراس يدد حفدديحا   ددىح ملتجددتت حرهدد ح ميشدد ةشحتلي  دديوح ميرددتعحا مددذ  حت مللددحح
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 يمتند ي حاثيد  حلدوححيبحفيتت أل محتع عح منا حتعتحتجتتحرألت تحاري  حفيح أل   يح مل 

  م ر س ت.

لسلد احلدوحااثد ح مليا ترد تح مسديحيظيدتحر  ديعحت فد حلدوح إلحAzotobacterتيعسر حجد سح

رهدذلح ملجلتلدبحلدوححةدذح مسدتف ح مشدتيتحفديح ملعلتلد تح ملسعللدبيؤحت مت  نبحتلعحلدذلحفيجدعحاال

رأ هد حلت ةيدبحيسلد ًححح مليا تر تح ملثرسدبحمل يسد تجيوح مجدتىحالليدبحتسسليدمحراس يد ح ألمتسترد اس 

ت جددبحلةتيددبحتل ددتح لتلدد حسعلددوحللددىحميدد ت حليسددتىححٖٓتلستندد نحفدديحإيسي جهدد ح مي   يددبح

لجا/ندداحلاعددع.حتسعسردد حا ددت احجدد سحٔسهدد ح مؽذ ةيددبحراليدد تحعددتحس ددتسر م يسدد تجيوح مالددىحرل  

Beigerinckiaحا تر تح ملثرسبحمؤلمتتح مجتىحسيتح مظ تؾح مهت ةيبحتسسليمحر لتليلوح ملح 

تسست جددتحفدديححٖفدديحاتندد  حلعي ددنحعددتحس ددوحفدديحرعددوح ألييدد وحإمددىحت جددنحيلت ددبحتعلتيددبح

  أل   يح إلنست ةيب.

  معتيتحلوح مراس ي ح مبللت ةيبح ةسي  ي .ح -ٖ

 ل   حاي  ح ماثي حلوح مراس ي ح مبللت ةيبح -ٗ

وحالداحلوحااث ح مليا تر تح مبللت ةيدبحسثريسد حمل يسد تجيوح مجدتىحافد  تحجد سح مالتندس يتي حتلدت

 C.acetobutylicum أل ت اح مس رعبحمهذ ح مج سحت مسيحسلتاحرسثريتح م يس تجيوح مجتىحتلى:

C. butyricum C. posteurianum 

ح.حثريتح م يس تجيوح مجتىسراس ي حسلتاحرعللينح مسلثيوح م تةيحت -٘

يتجدتحؼشد ءحلؽلدؾحح م ي معح مة   ءح ملم عنحتلدىحر تاد  يتتحند مربحم درؽنحجد  احتال -ٙ

تالحيتجتح ت لحليتتلحتييستىح مجت  ح مةلتعحللىحجلياتر تسيوحتستجتحلذلح م ي معحح  ءمؤلل

فدديح مليدد لح معذرددبحت مل ميددبحالدد حسندداوح أل   دديحتس سشدد حللددىح  دد سحت نددعحفدديح م ريعددبحتماددوح

الليسه ح ماري  حستجتحفيح ملم  اح أل محييثحسؽلد ح أل   ديحر مليد لحملدتلح تيلدبححتس دسجحيد الح

 عح مرلتج يوح مذعحير احفيح ألنت س.فيح ت لحلة 

 ألمتالححتيتجتحل ه حنسبحا ت احسلتاحرسثريتح ألمتتح مجتىحتلىح ؼاحإ ه ح ر س تحن ةندينح -1

 .A,سعدديشحسا فليدد حلددعح م ي مددعح ملثرسددبحمددؤلمتتح مجددتىحتسعسردد حانددل تحييددتعحلدد اححتاللهدد 

Caroliniana Azolla nilotica, a.Filicu A. mexicana ,A. microphylla,ح

حت جددنحلةتيددبحٖ٘ت جددنحلةتيددبحريددتحاع ددىحح0ٕح–حٕٓفدديحم  لددنح أل محتسيسدد  حإمددىححجحتسدد 

تلىحلرد   حلدوح م ر سد تحن ةندينحسيسدتىحللدىححح1-ٙتت جنح ميلت بحت مللتيبححسس  تححلوح

 .Anabaena Azollae م يلعح
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تىحسدت ف حلت بحت مللتيدبحمدؤل وحتلدير  نحل لبحسؤث ح معتيتحلوح معت لوح مريةيبحلوحت جنح م

 مع    ح ملعت يبحره حتت جبح مسهتيبحتؼي حذمد حللدىحلعدتوحتت جدنحسثريدتح م يسد تجيوح مجدتىح

السا فلي ًحييثحسسيااح مةت صح م ريعيبحت مايل ةيبحملتن حفيحلذ ح م تاحلوح مسيتالتح مليا تريبح

تذمدد حالرددتحلددوحفهدداحظدد تؾحت ريعددبح أل وحيسددىحيلاددوحإ دد فبح ملة ددعح مييددتعح مل  نددعح

 .مس ميح يلسح م  ةت ح مل جت حلوحإ  فبح ملة عتر 

 مٌكانٌكٌة تثبٌت النٌتروجٌن الجوي تكافلٌاً 

حسلتاح مليا ترد تحرسثريدتح م يسد تجيوح مجدتىحفديحةبلي لد حييدثحسندسةتلنحفديحر د ءحر تسدتربلما

تجيوح مةبلي ح مييبحتذم حرت ن بحإ مياح م يس تجي يمحتلذ ح إل مياحيلتاحرس  لوح إلسي تحريوح م يس 

ةوحجناح مليا تعحثاحسلثوحمر  ءحلت تحر تسي يدنحثداحسلدتتحةليدنح ت مهيت تجيوحتإ س  ح أللت ي حت

 مليا تعحتسسيلوحتر مس ميحية  ح م يسد تجيوحفديح دت لح د مينحمئللس د صحرت ند بح م رد تح

ح-:حال حفيح ملع تالتح مس ميب

 الت ي حN2+ 2H3         2NH3 يس تجيوحجتىح

ت أللت ي ح م  سجبحلذلحسثرتحت ةوحةلينح مليا تعحفيح ت لحر  ءحلت تحر تسي ينحت ةوح مليا تعح

 لاذ :ح

NH3 + glutamate  amino acids     biosynthesis 

 protein 

ليددنحسثريدتح أللت يد حللددىحت جدبح ميدد    حت م دؽ ح مجدتىح ملتجددتتحرعادسحإ سدد  حتلدذ حتسدساحلل

  أللت ي حايلي ةي حييثحسيس  حمت جنحي    حت ؽ حل س عيوحلعحلت لوحلن لتلحاة ى.

تسشس  ح مليا تر تح ملةسل بح مسيحسثرتح م يس تجيوح مؽ معحاث  ءح لتل حييثحسثرسنحفيحاجن له ح

 حسلدتتحلدذلح مراس يد حتسسيلدوحتي درححرد تسيوحةبلي لد حفديح دت لحتسيتمنحإمىحالت ي حترعتحذمد

 سدد  تحيلس دده ح م ردد تححت إل ددمياح ملنددةتوحلددوحذمدد حتلددتحإ ددمياححح دد مينحللددىحليةددنحالت يدد حات

 دددؽ حجدددتىححٕٓ.ٓ م يس تجي يدددمحتيلدددماحمدددذم حح دددؽ حؼددد معحجدددتىحينددد تىحاتحيلددد عحلدددو

ح.Clostridium ؽ حجتىحمليا تعح مـححٖٓ.ٓتحAzospirillium/ليا تر تح

تت  حسثري ي ًحفيحلذلح معلليبح مييتيبحفيح معتيدتحلدوح مليا ترد تححH2تسلععحذ  تح أليت تجيوحح

 ملثرسبحمؤلمتتح مجتىحالحسا فلي ً حاذم حتجتحاوحالدبلحح م شد ت حسثدر حسةليدسحا دمياح م يس تجي يدمح
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 سدد  تحتل اردد تحتر مسدد ميحالحيددسلاوح مليادد تعحلددوحإنددسةت اح م يسدد تجيوح مؽدد مع حتعددتحسلعددعح م

حيبحتت  ًحلش ره ً.ت م يس تجيوح مع 

سيس  ح مليا تر تح ملثرسبحمدؤلمتتحمع  د ح ميتيدتحت ملتمريدت يتاحأل هد حسدتةوحفديحس ايدعحإ دمياح

 ملتجددتت حفدديحةبليدد حاددوحح م يس تجي يددمحللدد حيعددتحذمدد ح دد ت  حم شدد  حلددذ ح إل ددمياح م يس تجي يددم

للىحإةسبلؾحا ت لهد حللد حيؤادتحسشد رنحردوحس د رسحح مليا تر تح ملثرسبحس اعحمل يس تجيوح مجتى

س  لبلتحإةسم وحؼ مح م يس تجيوحإمىحالت ي حفيحاوحلذلح ما ة د تحلدعح د ت  ححسدت ف حجمةيد تح

حبلملبحم ش  حإ مياح م يس تجي يمح ملنةتوحلوحسثريتحؼ مح م يس تجيو.م ح ATP  م  عب

 -(:bacteria Nitrogen fixingالبكتٌرٌا المثبتة للنٌتروجٌن الجو  م

تسلتاحرسثريتح يس تجيوح مهت ءححAzotobacter, Clostridium, Rhizobium spppلثوح

 ,Azotobacter مجدددتىح ملتجدددتتحر مس ردددبحتسجعلدددنحلس يددد ًحمل ر سددد ت.ححتسعددديشحا دددت اح مدددـح

Clostridiumفدديح مس رددبحلعيشددبحيدد  حتسلددتاحرسثريددتح يسدد تجيوح مهددت ءح مجددتىحفدديح ددت  حح

يعيشحر ت  حسا فليبحفيح ت  حللتححRhizobiumفيح مس ربحري ل ح م تاحل ار تح يس تجي يبح

مل ر س تح مرلتميبحييثحيثردتح يسد تجيوح مهدت ءح مجدتىحت ةدوحا ندجبححRoot nodules جذ يبح

حجذت حلذلح م ر س تحلر ش  .

ً بع  نماذج الكائنات الحٌة الدقٌقة المثبتة للنتروجٌن بٌولوجٌا و التً ٌستخدم العدٌد منها ف

حإنتاج لقاحات األسمدة الحٌوٌة

Free living Symbiotic with plants 

Aerobic Anaerobic Legumes Other plants 

Azotobacter 

Azospirillum 

Beijerinckia 

 Klebsiella

(some) 

cteriaCyanoba 

(some)* 

Clostridium 

(some) 

Desulfovibrio 

Purple sulphur 

bacteria* 

-Purple non

sulphur 

bacteria* 

Rhizobium Frankia 

http://helios.bto.ed.ac.uk/bto/microbes/cyano.htm#Top
http://helios.bto.ed.ac.uk/bto/microbes/cyano.htm#Top
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Green sulphur 

bacteria* 

 :Azospirillumاألزوسبٌرٌلالم 

ليادد توحجددت  لح ددلعيحندد معحمجدد  ايحلسيدد  ححٖليادد توحت تمددنححٔيلمت دديح ددؽي حنددلانح

 Micro بلجدد تيحلددت ةيح يلا ددنحلددوحسثريددتح م يسدد تجيوحسيددتحظدد تؾح مددـحرة ددلبحلددوح م

aerophilicايحيبلةلددنح°ٖٓح–حٕ٘اعحتجددتتح ألانددجيوحسيددتح ددؽ (يح ميدد    ح ملثلددىحلددوحح

ح متن ح ملسع توحفهتحين سحمليلت بحلثوح ألمتستر اس .

يثرددتحتعددتحتجددتحرألددت تحاريدد  حر أل   دديح مل دد يبحفدديح يمتندد ي حاثيدد حلددوح م ر سدد تيحتلددتح

 م يس تجيوح مجتىحرا  ء حسل  عحا  ء ح ألمتستر اس يحتسج ىح مت  ن تحإللا وح نسةت لنحالل حح

حي  ؾحملس ربحة  بحفيحلي  يوح م جيلي تحا مذ  حم فعح ملي تو.

 بكتٌرٌا األزوسبٌرٌللم تحت المٌكروسكوب

 

 

 

 

ح

ح

ح

  Azotobacterاألزوتوباكتر

 هد حسلدتاحرسثريدتح ألمتتح مجدتىحفديحظد تؾحلت ةيدبيحسسليدمحلدذلح ملجلتلدبحلدوح مليا ترد تحرأ

 Azotobacter ا ددددت اح ةيندددديبحتلدددداححٖييسددددتىحللددددىححAzotobacterتجدددد سح

chrococcumتلددددددددتحل سشدددددددد حفدددددددديح أل   دددددددديح مل دددددددد يبحيحAzotobacter 

agilis(Azomonas) Aotobacter indicum(Derxia)ح. 
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 خواص بكترٌا األزوتوباكتر:

ح1ح–ح٘بحملليا تردد تح مس رددبح ألةدد ىحتيسدد  تحح تمهدد حلددوحليا تردد تحاريدد  ح ميجدداحر م نددر (ٔ

ليا تليس حتشالنحشرنحا تعحاتحري يحتيتجتحل   ت حاتحفيححٗح–حٖليا تليس حتل  ه حريوح

حامت  ح ؼ مر (يحتلتحن معحمج  ا.

يلا هددددد حاوحسندددددسعلوح ملدددددت تح ما رتليت  سيدددددبح مرندددددي بححHeterotrophicليا ترددددد تح (ٕ

 مع ددتيبحال ددت حمل  عددبحللددىحإ هدد حؼيدد حعدد ت  حللددىحسيليددوحا منددا ي تحت مايددتوح أليلدد وح

  منيليلتمحاتح ملت تح مع تيبح ملعلت حر مس ربح مم  ليب.

 يثرتح ألمتتح مجتىحفيحتجتتحلت تحا رتليت  سيبحتياث حتجتتل حفيح أل   يح مم  ليب. (ٖ

 ا.°ٖٓح–حٕ٘ت جبح مي    ح ملبلةلبحمه حسس  تححريوح (ٗ

يحلد حلدت ح مدـحٙاعوحلوححpHتالحس لتحإذ حا  تح مـحح٘.0ح–حٙحلتحلوححpH ملتىح ملبلةاحلوح (٘

Azotobacter indicum0ح–حٖس لتحجيتآحفيحلتىححح. 

 ين سحجتآحم لصح م تن ت حفيميتحالت ل حرمي ت حس ايمحل   ح م تن ت . (ٙ

تجتتحل   ح ملتميرت احفيح مريةبحين لتحللىحميد ت حند لبحسثريدتح م يسد تجيوح مجدتىحتعدتح (1

 ليوح ملتميرت ا.ييوح م   تياح

 إنتشار األزوتوباكتر ٌتوقف على عدة عوامل أهمها:

ح(حست ف ح ملت تح مع تيبح مسيحسعسر حل ت ح م  عبحمن.ٔ

(حس ايددمحرعددوح ملعدد توح مه لددبحلثددوح م تندد  تحت مرتس ندديتاحت ما مندديتاحت ميتيددتحت ملتميرددت احٕ

مدبح ميلت دبح م  سجدبحاث د ءحتتجتتحا رت  تح ما منديتاحيند لتحللدىح لدتحلدذلح مليا ترد تحملع ت

حسيليله حمللت تح مع تيب.

ح(حلتاحتجتتحلت لوح مس  تحت مس  فسح مسيحسيتحلوحإ سش  ل.ٖ

ح

ح

ح

ح
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 بكتٌرٌا االزوتوباكتر تحت المٌكروسكوب

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ييتي حفيح مم  لبحلوح  يسحيثه حمساتيوح معلتح مجذ يبححتت  ًححRhizobiumتسلععحراس ي ح مـح

ي تحلثوح مرنلبحت م توحت مر نياحتسنس يعحلذلح معلتحاوحسللدوحاليدبح ملة در تحللىحجذت ح مرلتم

   م يس تجي يبح مل  فبحةبلوح لتحلذلح ملي  يو.

 -أعداد لقاحات األزوتوباكتر:

راثد  حفديححAzotobacter chroococcumس سش حاف  تحجد سح ألمتسترد اس حة  دبح م دتاح

   دديح مل دد  سح ملعستمددبحتلددوحري هدد ح أل   دديح أل   دديحفدديحل دد  سح معدد ماح ملةسل ددبحة  ددبحا

 مل  يب.حتال حلتحلع تؾحفب نحرج  عحعت سه حلليحسثريتح م يس تجيوح مجتعحر  يلبحالحسا فليبح

فهيحسنس يعحإف  مح ماثي حلدوح ملدت تح مل شد بحم لدتح م رد تحللد حيميدتحلدوحالليسهد .حتيدسيااحفديح

مسيحلوحالله حيلت بح مس ربحتلتعحإيست ةه حت جبحإ سش  ل حفيح أل   يح ماثي حلوح معت لوحت 

لليح مل ت ح مع تيبح مسديحسندسةتله حلدذلح مليا ترد تحال دت حمل  عدبحت ما ردتوح مبلملديوحمهد ح

ييثحا ه حليا تر تحؼي حذ سيبح مسؽذيبيحتاذم حستف حرعوح مع    ح ملعت يبح مه لبحلثدوحالدبلحح

ح م تن  ت.ح

م  احح ليدبحتإندسةت له حفديح دت  حملد ححراسيد عحتملتحساحلدموحلدذلح مليا ترد تحفديح دت  حلد

اتحإندددسةت له حالل يددد تحةلي دددبحلدددعححAzotobacterinل ددد تحسيدددتحلندددلىح ألمتسترددد اس يوح
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ليا تر تحاة ىحسيتحلنلي تحلةسل بحس سجحلوح م   سح مسج  عحتسنسةتاحفيحسللديحح مردمت حاتح

س ردبحتسينديوح لدتح م رد ت.حر ت  تح م رد تح ملعدت حملشدسوحتادذم ح مس ردبحرهدتؾحميد ت حة دتربح م

تسنسةتاح مريةبح آلسيبحمس ليبح ألمتستر اس ح مسيحيلاوحإندسةت له حفديحإ سد  ح مللد حح مراسيد عحللديح

ح ملنستعح م   لي.

 جاحٓ.ٕٓ نا تم

 جآ.ٔ (حk2HPO4فتن  تحرتس نيتاحث  ةيبح مل لتيبح 

 جاح٘.ٓ (MgSO4.7H2O)ار يس تحل ؼ نيتاحل ةيبح

 جاح٘.ٓ (NaCl)الت يتح تتيتا

 جاحٔ.ٓ (FeSO4)ار يس تحيتيتتمح

 جاحٕ.ٓ (CaCO3)ا رت  تحا منيتاح

 مس حٔ ل ء

 ٕ.1ح–حٓ.pH  1 عاح مـ

 -وٌتم تحضٌر اللقاح  بقا للخ وات التالٌة :

سعموحراس ي ح ألمتستر اس حلوح مس ربح مم  ليبحثاحس لىحلليح مريةبح من ةلبح من رلبحندت ءحفديح -ٔ

حلة ت يبح.ح ملةل حاتحفيحمج ج ت

س عح ملم لبحلليح مي لوح مل  نعح مذعحنرسحسعليلنحنت ءحر مي    حاتحرأشعبحج ل حتيدساح -ٕ

 %.ٓٗةل ح ملات  تحجيت حلعحي ظحت جبح م  تربحل تحلنستىح

ايد احللديحح٘ح–حٕي  تح مي لدوح ملشدرعحرد مليا تعحللديح دت  يحتيسد  حفديحيجد  حلعللدبح -ٖ

 ا.°ٖٓت جبحي    ح

 يحااي سحلوح مرتميحإيثيليوح ملعلاح.يعرئح ملل ححرعتحذم حف -ٗ

ح

ح
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 إستخدام اللقاح:

 تلقٌح البذور .5

ل دتحسللدديحح مرددذت حيجددعحإ دد فبحاليددبحل  نددربحلددوح ملدد ءحسا دديحمئلمس دد سح مللدد ححر مرددذت حتيلاددوح

إ  فبحل ت حال لبحلثوح م لػح مع ريحاتحليلتوح مندا حاتح ما ردتاسحليثيدوحندليلتم.حتي  دوح

ر ملت تح مايل تيبحا مل ه  تح م   يبحت ميش يبحال حيت يحرم  لدبححسلليحح مرذت حؼي ح ملع للب

 مرذت ح مللليبحفيح م ر حح مر ا حاتحتعتح مع  حمس  تعح مسع وحمت جبح مي    ح مل س عبح مسيح

 سؤث حلليحييتيبح ملل ححال حيت يحر م عحلر ش  حرعتح مم  لب.

 تلقٌح البادرات: .5

حٖٓح–حٓٔ مللمت حر مل ءحفيح دت  حلجي دبحند ةلبحملدت حتيساحرؽلسحجذت ح مر ت  تحفيح ملل حح

تعيلددبحالدد حفدديحي مددبح مردد ت  تح مسدديحسشددسوحلثددوح أل محت ما  ددعحت ملدد  ري حاتحي ددعح مللدد ححرعددتح

 ت عنحفيح مل ءحيتوح مجذت حال حفيحي مبحع عح منا حت مذ  ح م فيعبح.

 تلقٌح التربة: .3

 مردذت حتفديحلدذلح مي مدبحفب دنحيلادوحةلد ححسيتحظ تؾحلعي بحعتح لجأحإميحسللديحح مس ردبحردتالحلدو

  ملل ححلعح منل تح مرلتعحثاحي  ؾح ملةلت حإميح مس ربحثاحس تىحجيت .

 لقاحات ال حالب الخضراء المزرقة واالزوال: 

اتىح م لصح مي تحفيح م  عبحإميحمي ت حسا ميؾحإ س  ح ألنلت ح مايل تيبحة  بح م يس تجي يدبحل هد ح

 دد سحجتيددت حمسمتيددتحلددم  اح أل محرل دد ت حمل يسدد تجيوحل ة  ددبححللدد حادد وحت فعدد حملريددثحلددو

 مسا ميؾحة  بحتاوح أل محي لتحفيحل   سحلتيت حلوح مع ماحييثحيم احل نحن تي حيدت ميحل ةدبح

%حلددوح إل سدد  ح مالدديحلددوححٕٓلليدتوحلاسدد  حللدديحلنددستىح معدد ماحيتيلثددوحإ س جددنحلد حيلدد عحلددوح

%ح٘ٔ يوح ميرتعح م ي يبح م ةينيبحييثحيشؽوح ميرتع.حتفيحل  حفبوح أل محيعسر حلوحلي 

%حلدوح مليلدبح ماليدبحمئل سد  ح مم  لديحح0لوح ملند يبح ماليدبح ملم تلدبحتلدذلح ملند يبحسؽ ديح

حر إل  فبحإميحاوح أل محيعسر حلي توحس تي ح ةيني.

سنددةتاحلنسةل دد تح م ي مددعح مري يددبحت م ر سدد تحفددىحلجدد وح مسنددليتحتسؽذيددبح م ردد تحتلل لددبح

   دىحتعدتحاد وح   ىح ملترتء حتسينيوح مةت صح م ريعيبحت مايل تيبحفدىح ألت حفىح أل م يل ست

مدىحج  دعحرعدوح مشد ا تح مة  دبح مسدىحإملريتثحفىحل  حتت حفع وحت ي تىحفىحلذ ح ملجد وح
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ندلت حت ملة در تح سد  ح ملة در تح م ريعيدبحتسعسرد ح ألن للتحفدىحلجد وح مم  لدبح مييتيدبحإل

حح:سىلش عح مري يبحسسليمحر ألنسةل  تح م ي معحت أل مم  ليبح مليستيبحللىحل

 ح.ف احت مر  لاسي يمح مجذت حت أل -ٔ

 ح.ف ات  سحتلن يبح مت عبحت ألمي ت ح م لتح مة  ىحلسلثبلحفىحمي ت ح أل -ٕ

 ح.مل  حتسثريتح معلتحتل عحسن ع ح مثل  س ظياحلعتوح إل -ٖ

 ح.ان عح م ر س تحلل تلبحملظ تؾح مريةيبحؼي ح ملبلةلبإ -ٗ

 ح.  ربحر متيت وح مثعر  يببح إللل تل -٘

 ح.سينيوحةت صح مس ربح مايل تيبحت م ريعيب -ٙ

 ح.لست تحلتناح مي  تإسراي ح م  جحت -1

 ح.ل  وح م   يبحت مراسي يبحت م نيتمتجيبمي ت حلل تلبح م ر س تحمؤل -0

 ح.مي ت ح نربح ملت تح م ع مبحمل ر س تح م ريعيب -0

ح.ملثل  حسينيوح م   تح مسنتيليبحت ما  ء ح مسةمي يب -ٓٔ

ت م ي معح مة   ءح ملم عبحسعسرد حلدوح ما ة د تح مييدبح متعيلدبح ملد ت  حللديحسثريدتح م يسد تجيوح

 مجددتعحتسشدد  اه حفدديحذمدد ح المتال.حتملددتحتجددتحاوحلددذلح ما ة دد تحس لددتحرؽددم   حفدديح مل دد  سح

 مهد اح إلنست ةيبحتسيتح إلنست ةيبحتسنتتحفيحا   يح أل مح ملؽلدت  حر مليد لحيحتعدتحسأادتح مدتت ح

 مذعحسلتاحرنحفيحسجليعح م يس تجيوحتسمتيتح ر س تح أل محراليد تحاريد  حل دنحتذمد حل دذحند ت تح

تفديحاجددم ءحاثيد  حلددوح معد ماحللدد حاد وحت فعدد حملرد يثيوحملي تمددبحإ سد  حلنسي دد  تحة  دبحلددوح

ح م ي معح مة   ءح ملم عبحتاذم ح المتالحتإنسةت له حالل ي تحس  ؾحإميحيلتوح أل م.ح

-Blueب الخضررراء المزرقررة ال حالرر

Green Algae  

تلتحلر   حلدوحندبلالتحلدوح م ي مدعح مة د  ءح

 ملم عددبحذ تح ملددت  ح ماريدد  حللدديحسثريددتح ألمتتح

 مجتعحالحسا فلي حفديحيلدتوح أل محييدثحسثرسدنحفديح

متسيبحيلاوحمل ر تحاجن له حرسيتيلنحإميحل ار تحا

 إلندس  ت حل هد حتلدذلح م ي مددعحسلدتاحاي د حرددبف  مح
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ل لت  تحتلت تحل ش بحم لتح م ر تحتلدتحلسة دصحملي دتوح أل محفلد يحالد حإ هد حسميدتحلدوح

%حلعحسينيوح   تح ميرتعحلل حيدؤتعحإمديححٖٓ مل ت ح مع تيبحر مس ربحتيميتح ملي توحلوح

حاجاحامتتحمل ت و.ح٘ٔلت حريت ميحستفي حجمءحاري حلوح ألنلت ح ألمتسيبحتس

حندسةت اح ملل يد تح م يلريدبإف يليبحتث  ىحتتمبحفىح معد ماحرعدتح مه دتحفدىحاتوحتتمبحاتسعسر حل  ح

لليسهدد حفددىحسثريددتح م يسدد تجيوح مجددتىحتي لددسحلليهدد حللددتح م ي مددعح محألفددىحسنددليتحيلددتوح أل

حح. مة   ءح ملم عب

 ملم عبح مراسي ي حميتحاري حفيحرن  بحح- م ي معح مة   ءح سشرنحBlue - Green Algaeتح

جت  ل ح مةلتعحؼي ح م ريعيحلوحجهبحث  يبيحمذ حالحؼ  ربحاوح جدتح ةليسه حلوحجهبيحتفيحس ايع

ح.سؽذيب مريتمتجي حيلس ححس  ي ه حا تاحآة حلوح مراسي ي ح مذ سيبح م رعوحللل ء

  ملم عدب(ح م ر سد تحلدوحييدثحاوحةبلي لد حسيسدتعحللدىحلد ت ح- م ي مدعح مة د  ءح حالد حسشدرن

  مل دت ح ألن نديح- مالت تفيدوح مسديحسلدسصحاشدعبح مشدلسحلدعح ملد ءحمسادتيوحل ارد تح مندا ح

ح.مل  عب

لعدبحإل حاةبلي حل  ت حاتحلسج  ملم عبحفيح مل ءح معذعحؼ مر ًيحتستجتح-سعيشح م ي معح مة   ءح 

الليبح عس  تيبيحإذحاوح ألري ثح معلليبحسشي حإمدىحاوح تمهذلح ما ة  تح مييب. اتحنلنلبحلوح مةبلي 

 مهدت ءحفديح مس ردبحللد حيميدتحة دتربح أل وحتر مسد ميح إل سد  ح مه ح ملت  حللىحسثريدتح يسد تجيو

ح.راسي ي ح مسأمت  مم  ليحتليحرذم حسشرن

 لقاحات ال حالب الخضراء المزرقة: 

 ددتربحيلددتوح أل محتإ س دد احإ س جيسهدد حي جددعحر نددربحاريدد  حإمدديحا دد ء حت شدد  ح م ي مددعحإوحة

ح مة   ءح ملم عبح ملثرسبحمل يس تجيو.ح

تر إل  فبحإميحل حسلتاحرنح م ي معح مة   ءح ملم عبحلوحإلت تح م ر س تح مللليبحر م يس تجيوحح-اح

لي  تحتادذم ح معتيدتحلدوح مه لت د تح ملثرتحفب ه حسلتل حاي  حر ماثي حلوحلت لوح م لتحلثوح م يس 

ا الاني  تحت مجر يللي د تحت منديستاي ي  تحتلدذلح ملدت تحرج  دعح م يسد تجيوح ملثردتحس  لدسحلدوح

 م ي معحإميح متن ح مريةيح م  ليبحرنحإل حا ف  م تحاتح سيجبحملتتحاتحسيلوحةبلي حلذلح م ي مدعح

 م يميد ةيحاتح سيجدبحملسيلدوح مليا ترديحح.تسيلوحةبلي ح م يلدعحرعدتحلتسدنحإلد حسدساح سيجدبح مسي ديا

حييثحسنس يعحرعوح مليا تر تح ملي احرسيليوحجت ح مةبلي ح م يلريب.
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ايدد احري لدد ححٖح–حٕعددتحتجددتحاوحرعددوح م ي مددعح مة دد  ءح ملم عددبحيلاددوحاوحسسيلددوحفدديحةددبلوح

ح مرعوح ألة حعتحيل تاح مسيلوحملت حس وحإميحا رعبحان ريع.

 -ٌة : رق إنتاج اللقاحات ال حلب

 ٌتوقف إستخدام لقاح ال حالب الخضراء المزرقة كمخصب حٌوي علً العوامل اآلتٌة:

ح ما  ء ح مسثريسيبحمل يلعح ملنسةتاحالل ح.ح-اح

 إعس  تي تحإ س  ح ملل ح.ح-عح

 لتىحإلا  يبحي ظحتسةميوحت لوح ملل ح.ح- ح

 - رق إنتاج اللقاحات ال حلبٌة:

 -المزارع المعملٌة: -أ 

 ت اح م ي معح مة د  ءح ملم عدبح ملثرسدبحمل يسد تجيوحللديحسي ظحا توح ملم  احملةسلؾحا -ٔ

 رية تح ألج  ح مل ةلب.

 سي ظح  سح ملم  احاي  حفيحريةبحلنسةلصح مس رب. -ٕ

لدوحلدوحٓٓٔلوحسيستعحاوحل هد ححٕٓ٘س لىح م ي معحفيحتجتتح م تءحت ةوحتت  سحنعبح -ٖ

  مة ميبحلوح م يس تجيو.حFogg sريةبح

تإذ حاددد وححNaOHتححHClربندددسةت احلي ميدددوحلدددوحح٘.1ملريةدددبحل دددتححpHتس دددر حت جدددبح مدددـح

ج  ا/مسدد حفدديح ددت  ح سدد  تح ددتتيتا.ححٕ٘.ٓ مل لددتعحإ دد فبح يسدد تجيوحفي دد ؾحرلعددتوح

 لوحلوح مريةبح من ةلب.ٓٓٔج  احاج  ح/حح٘.ٔح–حٔتمسي ي حريةبح لربحي  ؾح

 -:Trough method رٌقة التنمٌة فً أحوا   -5

ندداح(حل دد تلبحلددوحامددت حح ميتيددتححٖٕحxاحٕسجهيددمحايددت وحللدديحليةددبح ددت  يح دديلبح  -ٔ

 ملجل ددوحتيلاددوحميدد ت ح ميجدداحينددعح إل سدد  ح مل لددتعحالدد حيلاددوحإنددسةت احس ادد تحرددتوح

  م ت  ي.

جاحنتر حفتن  تحتس  تححٕٓٓاجاحس ربحتسةل حجيت حلعححٓٔح–ح0  عحفيحاوحيتوحلوح -ٕ

 ر م ي يب.
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 مرةد يحالد حيجدعحناحتيعسلتحذم حلليحظ تؾح ملتععحتلعدتوحح٘ٔح–ح٘ي  ؾح مل ءحرعلسح -ٖ

 اوحياتوح متن حلسع تويحتإذ حا وحل   حت جبحلوح ميلت بحفسع توحربنسةت اح مجي .

ملل تلددبح ميشدد  تح مسدديحعددتحسسعدد وحمهدد ح م ي مددعح م  ليددبحس دد ؾحاعحلدد ت حل  نددربحالريددتح -ٗ

 .حBHBجاحماوح ي يبحاتحل اعححٕ٘%حيرير ت(حرلعتوحٖيش عحلثوح ما  رتفيت توح 

يلريبحلليحن حح مل ءح من اوحتسس  ح م ي يبحفيح مهدت ءحلدعحسع  ده حيساح ث ح ملم لبح م  -٘

 ا للبحملشلس.

إذ حسلدتح مم  لدبحفديحاشده ح م دديؾح ميد   حفدبوح لدتح م ي مددعحندياتوحند يع حتيا ديحلددوححححححححححححح -ٙ

اي احمسساتوح رلبحنليابحلوح م لت.حتإذ حا وحلعتوح مرة ح ميدتليحل ميد حفي د ؾح ملد ءحٓٔ-1

إ سه ءحفس  ح م لدتحتسادتوح رلدبح م لدتح مندليابحر مت جدبح ما فيدبحفيدساحتعدؾحلليحفس  تحيسىح

 إ  فبح مل ء.

رعتحذم حينلححملل ءح ملسرليحفيح م ي يبحر مسرة حا لبلحرت ن بحي    ح مشلسحثاحيساحسل يدعح -1

  رلبح م لتحإميح ع ةس.

 تحذم .سجلعح م ع ةسح م يلريبح ملج  بحتسةموحفيحااي سحمييوح إلنسعل وح ميلليحرع -0

سلؤلح أليت وحلد  حاةد ىحر ملد ءحلدعحإ د فبحاليد تح دؽي  حلدوح عد ةسح م يلدعح ملج  دبح -0

 الل ححإ  فيحتسنسل ح معلليبحال حنرس.

ل  تحيسىحيساحإنس م ؾح مس ربحلدوح ملدت تح مؽذ ةيدبحتل تةدذحيلادوححٗح–حٖتعتحسا  ح معلليبحلوح

 معلليب.إنسرت مه حرس ربحجتيت حلعحةل ه حر منتر حفتن  تحتسنسل ح 

اجدداحلددوححٓ.ٕح–ح٘.ٔت ميددتوح مت يددتحنددتؾحيع دديحرعددتحاددوحلدد  حلددوح مي دد تحلدد حللددت  لح

ح م ي معح مج فب.ح

 :Pit method رٌقة التنمٌة فً حفر  -5

الحسةسلؾحلذلح م  يلبحلوح  يلبح أليت وحإالحفيح ميجداحفلد حتردتالًحلدوحإندسةت احايدت وحاتح

عيلبحلوح مرتميحإيثيليوحمي ظح مل ءحثاحسساحس ا تحيساحللوحي  ح يلبحفيح أل وحتسر وحر رلبح 

 إلج  ء تحا ملسرعحفيح  يلبح أليت و.حتسسليمحلذلح م  يلبحرنهتمبحإج  ةه حتعلبحسا مي هد حلدعح

 إلا  يبحإنسةت له حلليحلنستىح ؽ  ح مم  ا.

هناك بع  انجراءات الترً ٌمكرن إسرتخدامها فرً ال ررٌقتٌن السرابقتٌن لتحسرٌن إنتراج الكتلرة 

 -ٌة من ال حالب ومن هذه انجراءات:الحٌو
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جداحيميدتحلدوححٕٓٓإ  فبح ش   ح مةشدعحاتحن ندربح أل محإمديح أليدت وحاتح مي د حرلعدتوحح-اح

إ سد  ح ماسلدبح مييتيددبح سيجدبحميدد ت حلند يبح مندد حح مدذعحسلس دسحرددنح م ي مدعحالدد ح  دنحينددهوح

ح م ي معح.لللي تح مي  تحتاذم حيللوحاتحيل عحلوحسجلعح ملميتحلوح مس ربحلعحلي توح

 جاح(حلليحج لسيوحاتحثبلثحج ل ت.حٕٓٓي  وحإ  فبحاليبح منتر حفتن  تح ح-عح

 ي  وحاي  حإ  فبح مس ربحلجما حتميسحل  حت يت .ح- ح

 :Filed Productionإنتاج اللقاحات ال حلبٌة حقلٌا  -ب 

ر ملل   بحر  يلبح أليت وحاتحر  يلدبح مي د حفدبوح  يلدبح ملل يد تح م يلريدبحسدساحللديحلندستىح

الدد حإ هدد حلددوح م دد سح مسدديحسنددسةتاحمئل سدد  حللدديح ملنددستىح مسجدد  عحتللتلدد حيددساح إل سدد  ححااردد 

 -ر  يلسيوحلل :

 -ال رٌقة األولً: -5

 -تيساحفيه حإ س  ح م ي معح مة   ءح ملم عبح ملثرسبحمل يس تجيوح رل حملة ت تح مس ميب:

بح مللس يددبحسيددتتحلندد يبحلددوح ميلددوح ململددعحم  لددبحردد أل محمئل سدد  ح م يلرددييحت ملندد ي -ٔ

حتالحسيس  حإميحإلت تحة ص.حٕآٗلي

 ناحلوحجليعح مجه ت.ح٘ٔسي  ح مل  لبح مليتت حريت جمحس  ريبحإ س  اح -ٕ

 ناحتيا  ح مؽل حمللي فظبحلليحلنستىح مل ء.٘.ٕسؽل ح مل  لبحر مل ءحرب س  اح -ٖ

اجدداحلددوح ملندد يبح ماليددبححححٕٔاعحلدد حللددت  لححٕجددا/حآٖٓي دد ؾح منددتر حفتندد  تحرلعددتوح -ٗ

 (.ٕاحٓٗ 

إذ حا وح ميلوح ملنسةتاحعتحملححعردوحذمد حر م ي مدعح ملد  تحإ س جهد حملدت حلتندليوحم  ليديوح -٘

للددديح ألعدددوحفدددبلحي جدددبحإل ددد فبحملددد ححجتيدددتحتإالحفس ددد ؾح ملم لدددبح م يلريدددبحرلعدددتوح

 .ٕآٗاجا/٘

ملل تلددددبح آلفدددد تح ميشدددد يبح مسدددديحعددددتحس دددديعح م ي مددددعح م  ليددددبحي دددد ؾح ما رتفيددددت وح -ٙ

 .ٕاحٓٗجاح/حٕٓ٘%يرير تح(حرلعتوح٘يا متاسح %يرير ت(حاتح الٖ 

فيح أل وح م ي يبحييس  ح م لتح مجيتحمل ي معحإميحيت ميحانرتليوحفيحجتحلشلسيحال حفيح -1

 ان ريعحسيتح  سح مظ تؾ.حٗح–حٖ م لييبحفبوح م لتحييس  حل حيل عحلوح
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م عد ةسحرعتحساتيوح رلبحنليابحلوح م لدتح م يلرديحسج دؾحالد حلديحفديح ميلدوحتيدساحسجليدعح  -0

  م يلريبح مج فبحتسةموحفيحااي سحمئلنسعل وحرعتحذم .

يلاوح إلنسل   حفيحللليبحي  تح م ي معحلوح  سح ملن يبحرتتوحسللديححجتيدتحلدوح  يدسح -0

 إل ت ح مؽل حر مل ءحتإ  فبح منتر حفتن  تحت ملريتح ميش عحر  سح ملعتالتح من رلب.

ميت(حفد وحلستند حإ سد  ح م يلدعحفديحيتح–إذ حساح إل س  حةبلوحاشه ح م يؾح لوح ر يوح -ٓٔ

.حتر نددسةت احلددذلح م  يلددبحفلددتحسدداحٕآٗاجددا/ححٖٓح–حٙٔ ملدد  ح مت يددت حيسدد  تححلدد حردديوح

 ان ريع.حٖ و/لاس  حفيحيتتتححٙ.٘ٔ مي توحلليحاليبحلوح م ي معحللت  ل ح

 ال رٌقة الثانٌة: -5

ة دصح ملدم  احيلاوحمللدم  ليوحاوحي سجدت ح م ي مدعحلدعحرد ت  تح أل محفديحلشد سلهاحييدثحي

سعتحإل س  حححٕاحٓٗلوح أل وحأللت تل حالشسوحمؤل محتي يؾحرج  ره حلن يبحححٕاحٕٖٓلن يبح

 م يلريحر  سح م  يلبح من رلب.حترعتحل ت ح متعتح مذعحس رححفينحر ت  تح أل محجد لم حملشدسوح

  لدبحلاسد  .حتيلادوحمح٘.ٔاجاحلوح م ي معح مج لم حمسللديحححٕٓح–ح٘ٔفب نحيساتوحل حللت  لح

 مسيحا  دتحلة  دبحإل سد  ح م ي مدعحتردذم حالححٕاحٓٗ أل محفيح ملشسوحتاي  حفيحلن يبح مـح

 ع عبحلوحا  نحربنسةت احلذلح م  يلب.حاعي لتح ملم  اح

جاحلوح م ي معح مة   ءح ملم عدبحمل دت وحتعدتحشدسوح أل محسدتف حلد حللدت  لححٓٓٔإوحإنسةت اح

تيدددت حامتتحمل دددت و.حتس ليدددبح م ي مدددعححٕٓح–ح٘ٔلدددوححاعاليدددبح المتتح مدددبلماححٕ/ٔح–حٖ/ٔ

امؾحفدت وحا محند تي ححٓ٘ مة   ءح ملم عبحفيحلن يبحفت وحسع يحاليبحلوح ملل ححسا يحمسلليحح

حرهذلح م ي مع.

  رٌقة إستخدام هذا النوع من المخصبات تتم كاألتً:

اتح مس ربحسةل ح ماليبح ملنسةتلبحلوحلذ ح ملة عح مييتعحجيت حلعحاليبحل  نربحلوح م لوح -ٔ

ح م  للبحتالحي  ؾحمهذ ح ملةلت حاعحانلت حاتحايل تي ت.

 ي ث ح ملةلت حللعح مم  لبحفتسحن حح مل ء. -ٕ

 لقاح األزوال:

ت مسيحس لدتحر شد  حفديحع دت تح م د ؾحليح ر تحن ةنيح ؽي حيعيشح  في حللىحن حح مل ءح

فدديح مل دد  سححت مردد  حت أل   دديح ملتيلددبحترجددت  حشددت  ئح أل هدد  يحتلدديحت نددعبح إل سشدد  

تالحياتوحرل  تلحييثحي سر حر تاحلوح م ي معحييدثحيلدتاحح إلنست ةيبحتاذم ح مل   سح ملعستمب
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ر تاحلوح ملعيشبح مسا فليبحلعح ألمتاليحتيعلوحللدىحسثريدتح ألمتتح مجدتعحتمدذم حييسدتعحللدىح

ح%حلوحتم ه ح مج ؾ.ٖٓح-ٕ٘ نربحل ميبحلوح مر تسيوحسس  تححريوح

ةله حللدديح يلددعحاة دد حلددم سحلثرددتحمل يسدد تجيوحذ تحس ايددعحةي دديحتسيسددتعح ألمتالحرددت 

ييستعحلليح مهيس تنينتحتيعيشح من ةسحت م يلعحفديحلبلعدبحسا فليدبحييدثحيلدتاح مند ةسح

ربلت تح م يلعحرل  ت ح م  عبحت ما رتوحال حيتف حمنح ميل يبحلوح مظ تؾح مريةيبحؼي ح ملبلةلبح

ةسحرجدمءحاريد حلدوح م يسد تجيوح مدذعحيلدتاحرسثريسدن.حتفيح  سح متعتحيلتاح م يلعحربلت تح مند 

اححٖٓح–حٕ٘ت جبح مي    ح ملثليحليححٖٓح–حٗٔتملتحتجتحاوح ألمتالحس لتحلليحت جبحي    ح

تيةسلددؾحلعددتوح لددتحح0ح–ح٘لددوححpH%حت مددـح0ٔح–ح0٘الدد ح م  ترددبح ملثلدديحفهدديحسل يردد حلددوح

 ألمتالحفديحلدت حسسد  تححلد حح ألمتالحينعح م تاحت ملتععحتاذم حظ تؾح م لت.حتي د لؾح لدت

اي احينعح م تاحتسندسةتاح ألمتالحاندل تحاة د حفديحا   ديح أل محييدثحس ديؾحح0ح–حٕريوح

اجداح يسد تجيوححٓٓ٘اليبحاري  حلوح م يسد تجيوح ملثردتحملس ردبحند تي حتراليد تحعدتحس دوحإمديح

ح/لاس  /ن ب.

ح

ح

ح

 

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح
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 فوائد األزوال: 

حالة عح يس تجي ىح ريعيحمللت سه حللىحسثريتح ألمتت.حسنسةتاحر ج ححفيح مم  لب -ٔ

 ل ت حؼذ ءحجيتحمئل ن و. -ٕ

 س ليبح ملي ل. -ٖ

 سلسصحايت  تح م تتيتاح مع ميبحلوح مل ءحت مسيحالحينس يعح م ر تحإنسةت له حلر ش  . -ٗ

 لتلدد حتسددتفي ح نددربحل ميددبحلددوححسع ددىحاليددبحاريدد  حلددوح ملدد ت ح مع ددتيبحت مجدد  ثياحمندد لب -٘

حح.متت أل

حح.ىحللىح نربحا فيبحلوح م تن ت حت مرتس نيتاسيست -ٙ

%ححٖٓمدىحإنل  حت مييت   تحت متت جوحييثحس وح نربح مر تسيوحسنسةتاحاعلؾحمسؽذيبح أل -1

 ح.لوح مل ت ح مج فب

 ح. ر تحلل تاحم لتح ميش ةشح م    حمن لبح لتل  -0

سؽذيدبحلليهد حعردوحتيتجتح معتيتحلوح معت لوح مسيحسؤث حللىح مس ايعح مؽدذ ةيحمدؤلمتالحتي  دححر م

سل اح  جه ح ل تحلل حالحيسعتىح معش يوحيتل (حيسدىحسادتوح  يدبحتل دي يبحتعليلدبح ألميد ؾ.ح

تيس دتسحليسددتىح ألمتالحلددوح مردد تسيوحت مددتلوحلدوح تلح مللددحيحتماددوحيةسلددؾح مس ايددعح مؽددذ ةيح

ي حلسد حل ردع(ح ألمتالحشده حٓٓٓٓٔمؤلمتالحربةسبلؾح م  توحت  يلبح مم  لبحتي سجحلاسد  ح 

اجدداحردد تسيوحةدد ا.حتيسدد  تححليسددتىح ألمتالحلددوحح1ٕٓ-ٓ٘ٗ ددوحلدد ت حج فددبيحتح0-ٙيددت ميح

%حتيسليدمحرليسدتىحجيدتحلدوح أليلد وح أللي يدبح ألن نديبحلد حلدت حٖٓ-حٖٕ مر تسيوح مة احريوح
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 ملنينيوحت مليثت يوحت مهنستيوحتللىحذم حفبوح ألمتالحؼيد حل  ندربحال دت حتييدتحملر تسي د تح

ييدت ح ملعدت ح ا أل   دع(.حتسيسدتىح ألمتالحللدىحليسدتىحاميد ؾحلد ة وح ندري ًحلعح مييت   تحت

ح%.ٕٓ%حللىحان سح مل ت ح مج فب(حري ل حسلوح نربح م ل تحإمىحٖٔ-ٔٔ 

 تؤثٌر األزوال علً حقول األرز: -أ 

 -ٌعتمد التؤثٌر النافع لألزوال فً حقول األرز علً ما ٌلً:

 صنف األزوال: -5

يادتوحإ س جهد حاف دوحلدوح ملندلت ححA.maxicanaلت حرد م تاحييثحتجتحاوحيلتوح أل مح ملند

 .A.filiculoidesر م تاح

 صنف األرز: -5

ييثحتجتحاوحرعوحا د  ؾح أل محسادتوحااثد حإندسج ربحملسللديححرد ألمتالحلدوحرعدوح أل د  ؾح

  ألة ى.

 نوع التربة:  -3

ييثحتجدتحاوحإ د فبح ألمتالحإمديحا  ديحل ة  دبح مة دتربحيع ديحؼلدبحفديحلي دتوح أل مح

 الليحل نحفيحي مبحإ  فبح ألمتالحإميحا   يحل س عبح مة ترب.

 المعامالت الزراعٌة: -4

ييثحتجتحاوح ألمتالح مل ل  حفيحملشسوحري مبحف تيبحت مسيحس  ؾحرعتح مس ليدبحإمديحيلدتوح أل مح

 سع يح س ةجحاف وحل نحفيحي مبحسيليله حلليح ر س تح أل محتس اه حمللتتحت مسيلوح م ريعي.

 األزوال: رق زراعة  -5

  سحلةسل بحيلاوحاوحسندسةتاحفديحم  لدبح ألمتالحإلندسةت له حاندل تحاة د حي د ؾححٖل   ح

 -إميحيلتوح أل محتلذلح م  سحلي:

س لىح ألمتالحفيحايت وح ؽي  حاتحفيحر  حالي توحف تعحثاحس لوحرعتحذمد حإمديحيلدتوح -ٔ

ح أل محييثحس  ؾحاتحسةل حر مس ربح مؽتعبحانل تح ة  حعروحشسوح أل م.

س لىح ألمتالحا ر تحليلوحلليح أل محتذم حر ش ل حلليحن حح مل ءحفيحيلتوح أل محترعتح -ٕ

 ينلححمه حر ملتتحت مسيلوح م ريعي.حاع لتل حسس  حمسسيلوح
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رالسدد ح م د يلسيوح مندد رلسيوحالي دتوحفدد تعحتلي ددتوححاعس لدىح ألمتالحر م ظدد اح ملدمتت ح -ٖ

 ليلوحلليح أل م.
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 -المٌكورٌزا:-5

تي ت حتجتت حفيح متن ح مليي حإالحللىحلل ربحشدتيت حح Fungus rootسع ؾحر م   ح مجذ ع

ن ت حت م يس تجيوحتاذم حيتوح مجدذت حتلوح مجذت ح م ر سيبحة  بحفيح أل   يح م لي  حفيح م 

 مس ربحييثحا نحيسةذحلدوح مسيحره ح نربحل ميبحلوح ما رتليت  تح ملين  حتالحيعسر حلوحف  ي تح

 دنحي مدبحلدوحسعد توحف يدت حرديوح م  د حتجدذ حا مجذت حت مسع يشحلعه حلت   حريةي حلبلةل حمنيحاعح

 م ردد تح م  عددييحفسلددتاحلددذلح م   يدد تحرعلددوح مشددعي  تح مجذ يددبحللددىحجددذت ح ردد تح مع ةددوحييددثح

سد تجيوحت ما منديتاحند ت حت م يتسن لتح م ر تحللىحإلس د صح ملد ءحت أللدبلحح ملعت يدبحلثدوح م 

يسي ج سه ح مؽذ ةيبح ملعلت حلوح أليل وح ألل يبحإت مرتس نيتاحت م ي سحت ميتيت.حتسأةذح م   ي تح

ت م يس لي ددد تح لثدددوحفيسددد ليوحع(حت ما رتليدددت  تح مبلملدددبحمسلثيلدددنحلدددوح مع ةدددويحتا دددوحاللدددبح

 د حسندلىحسع دىحجدذ حتلدوحلحrhizaسع ىحف د حتلل دعحح-mycoليات يم حلتحيت   يحييثحاوح

ح.ر م   ح مجذ ع

 تقسٌم ف ر المٌكورٌزا:

ح-سلناح مليات يم حلوحييثح ريعبح ملعيشبحلعح مع ةوحت مةت صح م نيتمتجيبحإمى:

 Ectomycorrhizae or Ectotrophicف رٌررررات تعررررٌش بررررٌن الخالٌررررا   -5

mycorrhizae or Ectophyte 

ليا تليس حال ححٓٗ-ٕٓحيتوحجذت ح مع ةوحر رلبحنلاه حmantleلذلح ملجلتلبحساتوحؼبلؾح

سلستح مهي  تح مت ةليبحتس لتحةبلوح ملن ف تحريوح مةبلي حلوحل  لبح ملش  حتستجتحلذلح ملجلتلبح

عس د تيبحلثدوح مدم وحت م د رت حتاشدج  ح مؽ رد ت.حتلدوحاج د سحفيحجذت حاثي حلوح ألشدج  ح إل

الثدوحجليدعححتلدىح.boletus, lactarius, amanita مليات يم ح مسيحسسردعحلدذلح ملجلتلدبح

ا ت اح مليات يم حمه حتت حل احفيحسيني ح م ن ت حمل ر ت.حتيسليمحلذ ح م تاحربلا  يبحس ليسدنحللدىح

حريةبح   ليب.

 ,Ectoendmycorrizaeف رٌررررررات تعررررررٌش برررررررٌن وداخررررررل الخالٌررررررا العائرررررررل -ٕ

Ectoendotrophic, Ectoendophyte   

يدي حر مةبليد حتسسةللهد حاي د حإمدىحتلذلح ملجلتلبحساتوحاعوحنلا حفيح مجت  حلوح من رلبحتلىحس

ت ةله حتعتحتجتحاوحلي  تحلذلح م   ي تح ملتجتتحت ةدوح مجنداحسسيلدوحتسادتوحل دت حملا ردتوح

 ن ت .تت م 
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 ,Endomycorrhizae, Endotrophicف رٌرررات تعرررٌش داخرررل الخالٌرررا العائرررل -ٖ

Endophyte or VAM ح

 ث حلدعحتجدتتحجدمءحل هد حةد   حليحف  ي تحسةس سحجذت ح م ر س تحتستةوحمت ةوح مةبليد حتسساد

 سشد  ح مجذ حللسدتحفديح مس ردبحتلدىحس سشد حلدعحاثيد حلدوح معد ةبلتح م ر سيدبحييدثحا هد حت ندعبح إل

عس د تيبحتلدىحااثد حإ سشد   ًحلدوح%حلدوح م ر سد تحة  دبح م ر سد تح إل0ٓتيلا ه حإ  ربحيدت ميح

ؼذ ةيدبح د  ليبحردوحييسد  حح أل ت اح ألة ىح من رلب.حتلىحسسليمحرأ ه حالحيلاوحس ليسه حللىحريةدب

تتجدتحاوححGlomus, Gigaspora, Acaulosporaمجذت ح ر س تحيينيتلوحالاحاج  نده ح

 مجذت ح ملعتيبحر م   حسسليمحرسؽي ح  يؾحفيح ملتوحإمىح ملدتوح ألة د ح مل د  ح سيجدبحإلفد  مح

ح م   ح رؽ تحة  ب.

شددداوحيندددلىحفددديحجدددذت ح مع ةدددوحتجدددتتحس ددد احشدددجي ىح محVAMالددداحلددد حيليدددمحف  يددد تحح

Arbascularتاتليدددبح يتي دددبلت(حVesicular نددداتلدددوحل ددد حجددد ءح ألحesicular V

Arbascular Mycorrhiza (VAM) تماددوحآلوحرعددوح ألج دد سحلددوحف دد ح ملياددت يم حح

 AMحـ مت ةليحس لتح ملت  حللىحساتيوح ألتليبح  ميتي بلت(حفديح مجدذت حتمدذم حياس ديح آلوحرد

FungiرتالحلوححVAM fungiبحعتحساتوحري  تيبح مشاوحتايي   حعتحساتوحلنستي  حاتح.ح ألتلي

ذ تحف تصحتستجتحريوحةبلي ح ملش  حاتحردت ةله حتلدىحلس دلبحرهي د تح م  د حتسعلدوح ألتليدبح

سة  حإمدىححResting sporesاأل  ءحسةميوحتفىحجذت ح مةبلي ح ملن بحسسيتوحإمىحج  ثياح

ح مس ربحل تحسيلوح مجذت .

ليبحسر توح ملدت تح مؽذ ةيدبحرديوحادوحلدوح م  د حت مع ةدوح  ما رتليدت  تح مس  اح مشجي ىحيلتاحرعل

لي يبحت م يس لي  تحلوح م ر تحمل  د حت م تند  تحت مع   د ح ملعت يدبح ألةد ىحلدوحت أليل وح أل

 م   حمل ر ت(حتلىحستجتحر ملش  حتسساتوحرعتحلت حاي احلوحؼمتح م   حمجت  ح مع ةوحتسسيلوحرعتح

حساتوحرتالحل ه حس  ل تحشجي يبحجتيت .انرتليوحاتحثبلثبحمي

ح

ح

ح

ح

ح
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لي دد تح م  دد ح ملس ددلبحرجددذ ح م ردد تح مع ةددوحت مللسددت حر مس رددبحرعيددت حلددوح مجددذت حسعلددوحاشددرابح

ييددثحس سلدوح مع   دد ح مؽذ ةيدبحلددوح مس ردبحإمددىحح root hairsإ د فيبحلدوح مشددعي  تح مجذ يدبح

ل  د حت ةدوحجدذ ح مع ةدوحتل هد حإمدىحاجدم ءح م رد تح ألةد ى.حتعدتحتجدتحاوح مس  ل تح مشدجي يبحم

لس  صح مع    ح مؽذ ةيبحإ مهي  تح مة  جيبحمل   حذ تحا  ء حاللىحلوح مشعي  تح مجذ يبحفيح

ة  بحفيح أل   يح م لي  حفيح مع   د حح uptake rateلس  صحاللىحإلوح مس ربحترن لبح

عدوحندلا حلدوح مشدعي  تحايوحتذم ح  جعحإمىحاوحلي د تح م  د حن ت حت م يس تجت مؽذ ةيبحلثوح م 

لس د صحل  تحلل حيميدتحلدوح مند حح م دتليحمليه د حللد حيند لتل حللدىح إلحٓٔ مجذ يبحرلعتوح

لسد حفديحجد  احت يدتحلدوح مس ردبححٓٙااث حتاذم حفبوحلي  تحف  ح مليات يم حعتحيسجد تمح تمهد ح

ر مس ميحمه حعت  حاللىحللىحإي  بحلند يبحاارد حترهذ حفهيحا توحراثي حلوح مشعي  تح مجذ يبحت

لوح مس ربحلل حيؤتىحفيح م ه يدبحملدت  حاللدىحللدىحإلس د صح مع   د ح مؽذ ةيدبح مسديحيعد  ىحلدوح

 root depletionنس م ؾح مع  د حإن ت ح اعحسميتحل  لبحت ل ه ح م ر تحة  بحل   ح م 

zone ند تحتسلسدتحمعدت حند سيلس  تحفديح(.حتلي  تح م   ح مة  جيدبحسيلدوحجد  ثياحلةسل دبح ملل

   مس ربح مليي بحر م ر ت.

 : AM fungiالعوامل المإثرة فً انصابة بف ر المٌكورٌزا الداخلً  

  Effect of soil pHتؤثٌر رقم حموضة التربة  -5

لددتتحلددوح ألريدد ثحااددتتحاوحاللددىحا دد ء حم  دد ح ملياددت يم حفدديحسيندديوح ملي ددتوحا  ددتحل ددتح

pH=7.5تحاوح شدد  حف دد ح ملياددت يم حياددتوحاف ددوحل ددتحتاريدد ثحاةدد ىحتجددتحpH=6.5ح

ليوحإمىح عاحيلت بحعلتعحاتحل ةوحملسع توحلوحي.حاعحاوحف  ح مليات يم حٖ.ٗتاف وحلوحل تح

ح متن ح مي ل ى.

 Effect of soil water contentتؤثٌر المحتو  الر وبى للتربة  -5

يدسح مهي د تح مللسدت حفديح مس ردبحتجتحاوح مليات يم حيلا ه حلوحسيلوح مج  ؾحت ملل تلدبحلدوح  

لس دد صح.حتعددتحتجددتحاوح معددتتىحر  دد ح ملياددت يم حيميددتحلددوحعددت  حاددوحلددوحللدد حيميددتحندد حح إل

 ر س تح مل وحت مللححت مذ  حتفتوح م تي حت مر وحت مر نياح أليل حت م ل دوحللدىحلل تلدبحجهدتح

ح مج  ؾحتسيللنحلل   بحر م ر س تحؼي ح ملعتيب.

  of salinityEffectتؤثٌر الملوحة  -3

ف دد ح ملياددت يم حيظهدد حفدديحلعظدداحا ددت اح أل   دديحتعددتحتجددتحا ددنحيست جددتحر أل   دديح ملسددأث  ح

ر مللتيبحتالحيسأث حر مللتيبحلل   بحلعح م   ي تح مل ل  حفيحس ربحؼي حلسأث  حر مللتيبحتعتحتجتح
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مؽيد حلعتيددبحا دنحيند لتح م ر سدد تحلثدوح مر ددوحت م ل دوحللددىحسيلدوح مللتيدبحلل   ددبحلدعح م ر سدد تح 

حر مليات يم .

 organic matter Effect ofتؤثٌر المادة العضوٌة  -4

تجددتحاوحميدد ت ح ملدد ت ح مع ددتيبحر مس رددبحسددؤتىحإمددىحميدد ت ح لددتحف دد ح ملياددت يم حتة  ددبح ملدد ت ح

ح مع تيبح م  مجبحسميتحلوحلعتوحإ  ربح م ر س تحر   ح مليات يم .

  temperature Effect ofتؤثٌر حرارة التربة  -5

تجتحاوحاللىحعدت  حم  د ح مليادت يم حللدىحإ د ربحجدذت ح م ر سد تحرميد ت حت جدبح ميد    حيسدىح

احتتجتحاوحاف وحلدتىحم  د ح مليادت يم حإليدت ثحاللدىح ندربحإ د ربحمجدذ ح م رد تح مع ةدوح°ٖ٘

حا.°ٖٓح–حٕٓياتوحل حريوح

 Effect of light intensityتؤثٌر انضاءة  -6

ليات يم حفيحإ  ربحجدذت ح م ر سد تحتلدذ حعدتحي جدعحإمدىحاوحتجتحاوح مظوحيللوحلوحا  ء حف  ح م

ل تحلنستىح إل  ء ح مل  نعحيدسلاوح م رد تحر مليد احرعلليدبح مسلثيدوح م دتةيحر دت  حجيدت حللد ح

يؤتىحإل س  ح ما رتليت  تح مسيحييس جه حف  ح مليات يم حمل لتحتمي ت ح ما  ء حفيحإ  ربح م ر تح

ح مع ةو.

 :AM fungi ا الداخلٌة أهمٌة ف رٌات المٌكورٌز

ند ت حت م يسد تجيوحت مرتس نديتاحتلوحالاحاتت  ح مليات يم حلتحميد ت ح ندس  ت ح م رد تحلدوح م  -ٔ

تاذم ح معتيتحلوح مع    ح م دؽ ىحللد حيدؤتىحإمدىحميد ت ح لدتح م رد تح مع ةدوحتسينديوح إل سد  ح

 لل   بحلعح م ر س تح مؽي حللليبحر   ح مليات يم .
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ن ت حت م يس تجيوحفيحيديوحتجدتتحت مليات يم حفيح أل   يح م لي  حر م  سش  حاوحإتعتحتجتح -ٕ

لنستي تحل ميبحلوحلذلح مع    حي  يرنحر ءح لدتحلثدوحلدذلح م   يد تح تلدذ حعدتحيادتوح  جدعح

ندد ت ح ملسدد ححر مس رددبحاتح ملعددتالتح مع ميددبحلددوح إل دد فبحتإمددىحاوحل ددتح ملنددستي تح مع ميددبحلددوح م 

 فدديحل  لددبح مجددذ (ح مسدديحسددؤتىحح حلنددستىح م تندد تميريت تحر م ردد تمل ندد ت حملس رددبحيددؤتىحمميدد ت

لي يدبحت مندا ي تح مسديحم لصح   ذيبح ألؼشيبحت لصحإفد  مح أليلد وح مع دتيبحت أليلد وح أل

لديحل ددت ح مؽددذ ءحمل  د حت لددتلحتإ ردد تحجد  ثياح م  دد (.حتعددتحتجدتحاوح ملياددت يم حسميددتحتسرلددػح

ي حلوح ملت تح ما رتليت  سيبحة  بحفيح م س  تح مسيحيست ءح مجذت حللىحلةمتوحارإاع  لحل تح

لدوحذمد ححسعلعحلللي تح مسلثيوح م تةيحييثحاوحلذ ح م  د حيعديشحلعيشدبحسا فليدبحلدعح مجدذت ي

ند ت حسادتوحؼيد حلجتيدبحتمادوحسظهد حتيس ححاوح معتتىحر مليات يم حفديح أل   ديح مؽ يدبحر م 

ن ت حتن ت ح لوحالاحال  وح لصح م تالليسه حفيح أل   يح مسيحيظه حره حال  وح لصح م 

يل   حاتحمتوحا جت  يحللىح م ر تحلدعحيدتتثحاسلتوح م ر تحر ملتوح ألة  ح مؽ لسحلعحظهت ح

 ر ءحفيح م لت(.

أثرر تلقرٌح األر  المعاملرة بسرماد  بعنروان 5998فً رسالة ماجستٌر أبو السعود 

التسرررمٌد عضرروي بف ررر المٌكررورٌزا علررى نمررو ومحصررول  الق ررن وعالقررة ذلررك ب

 الفوسفاتً.

لددتفتحلددذلح مت  نددبحإمددىح نددسع  وحسددأثي ح ملياددت يم حت مسنددليتح م تندد  سيحت ألنددلت ح مع ددتيبح

 نل تحعل لبح مل  مو(حللىح م لتحت إل س جيدبحت مليسدتىحلدوح مع   د ح مؽذ ةيدبحملي دتوح مل دوح

إلندا ت يب.حتعدتحساحس  يذحلذلح مسج ربحرلم لدبحاليدبح مم  لدبح ند ر حر شد (حج لعدبح ح(.1ٓ جيم ح

 دوح/حفدت و.حتا  دتححٕٓيح٘ٔيحٓٔنسةتلتحلنستي تحلدوح مسندليتح مع دتعحالد حيلديح د  يحا

اجداحفتند  تح/حفدت وحتذمد حر ندسةت احندل تحح0ٓيحٓٙيحٖٓلنستي تح مسندليتح م تند  سيح د  يح

ح%حفتن  ت(.٘.٘ٔنتر حفتن  تح 

 -وٌمكن تلخٌص النتائ  المتحصل علٌها كما ٌلً :

 - ر المٌكورٌزا :(  العدو  بف أ

اوح م   تح مسيحعينتحةبلوح ملتناح  توح مجذ يح توح من سيحلتتح ألت  سيحتموح مجذ ح -ٔ

 مجدد ؾيحتموح مندد سح مجدد ؾيحتموح ألت  سح مجدد ؾيح مددتموح مالددىحمل ردد ت(حم تتحلع تيدد ح سيجددبح

  معتتىحر   ح مليات يم .
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ألفد اح مة د يبيحلدتتح م   تح مسديحعدت تحفديح ه يدبحلتنداح مي د تح  دتوح م رد تيحلدتتح  -ٕ

 ألف اح مثل يبيحلتتح ملتمح ملس سحيحلتتح ملتمح ملسن ع يحلتتح ملدتمح مالدىيح ملي دتوحمل رد تحيح

  ملي توحملرلت يح ملي توحملهاس  (حا وحمه حمي ت حلع تيبح سيجبح معتتىحر   ح مليات يم .

 ,Fe, Mn, Zn(حت م دؽ ىح حN, P, K, Ca, Mgم تحس ايدمحادوح مع   د ح مارد ىح  -ٖ

Cu. حمي ت حلع تيبح سيجبح معتتىحر   ح مليات يم) 

حم تح م تن ت ح ملس ححر مس ربحمي ت حلع تيبح سيجبح معتتىحر   ح مليات يم . -ٗ

اجداحح0ٓ دو/حفدت وحلدوح مندل تح مع دتعيحح٘ٔتللتل .....حيلادوحاوح ت دىحربندسةت احلعدتوح

حم .فتن  تح/حفت وحلوح منتر حفتن  تيحتاذم ح معتتىحر   ح مليات ي

تؤثٌر المٌكورٌزا والبكتٌرٌا المذٌبة  بعنوان 5335أبو السعود  دكتوراه وفً رسالة

 للفوسفات علً تغذٌة بع  محاصٌل الخضر بالفوسفور

اج يتحلذلح مسج ربحرهتؾحت  نبحإنسج ربح ر تح مجم حملتىح يسحلوح م تند ت حفديحتجدتتحاتح

لعتالتحفتن ت حتلىحح٘تساحإنسةت اححلتاحتجتتحف  ح مليات يم .حساحس ليبح م ر س تحفيحا ص

(61, 88, 130, 162, and 218 mg P-CAL kg soil-1)ن لبححٙٔفيحؼ ؾح لتحلعحح

%.ح0٘ت جبحلةتيبحميبلحت  تربح ندريبحح٘ٔت جبحلةتيبحمليتاحتحٕٓن ل تحإظبلاحتح0 تءحت

رعدتحلا   حفيحس لياحع  ل تحلشت ةيبحا للدب.حتعدتحسداح مي د تحللدىحلد سيوححٕٔتساحانسةت اح

ح.لا   تحل تحاوحي  تحٙيتاحرعتحشسوح مر س تحرلعتوححٓ٘تحٕٗ

ساحسلتي حاوحلوح مل ت ح مج فبحمل ر تحتس ايمح م تن ت حفديح م رد تحتادذم ح دتوح مجدذ حت دتوحت

حلي  ح م   حتذم حل تحاوحي  ت.

(حا  دتحااثد حا د ء حفديحإندسةت احM49 م س ةجحات يتحاوح م ر س تح مللليدبحر  د ح مليادت يم ح 

م تن ت حلوح م ر س تح مؽي حللليب.حتاذم ح توح مجذ حمل ر س تح مللليبحر   ح مليات يم حا  دتح 

ااث ح تالحلوح م ر س تح مؽي حللليب.حتلدذلح م سد ةجحسؤادتحاوح م ر سد تحذ تحا د ء حمل تند ت حااثد ح

ح س  حجذ ح تيوحييثحاوح توح مجذ حلؤش حجيتحما  ء حإلس  صح م تن ت .إللت  حللىح

حج ربحاة ىحر  سح م ن مبحتفيحس

اج يتحلذلح مسج ربحرهتؾحت  نبحإنسج ربح ر تح مجم حملتىحت نعحلوح م تند ت حفديحتجدتتحاتح

لعتالتحفتن ت حتلىحح٘نسةت احإلتاحتجتتحف  ح مليات يم .حساحس ليبح م ر س تحفيحا صحتساح

(20, 39, 69, 169, and 332 mg P-CAL kg soil-1)ند لبححٙٔفيحؼ ؾح لدتحلدعحح
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%.ح0٘ت جبحلةتيبحميبلحت  تربح ندريبحح٘ٔت جبحلةتيبحمليتاحتحٕٓن ل تحإظبلاحتح0تءحت 

لا   حفيحس لياحع  ل تحلشت ةيبحا للبح.حتعتحسداح مي د تحللدىحلد سيوحرعدتححٕٔتساحانسةت اح

حلا   تحل تحاوحي  تححٙيتاحرعتحشسوح م ر س تحرلعتوححٖٗتحح0ٕ

يمح م تند ت حفديح م رد تحتادذم ح دتوح مجدذ حت دتوحساحسلتي حاوحلوح مل ت ح مج فبحمل ر تحتحس ا

 لي  ح م   حتذم حل تحاوحي  ت.

%حر م نددربحمل ر سدد تحٖٕل ددتح ملنددستىح ملدد ة وحلددوح م تندد ت حادد وح مدد لصحفدديح م لددتحرلعددتوح

%حل دتح0٘ مللليبحر   ح مليات يم .للىح معاسحاد وح مد لصحفديح م ر سد تح مؽيد حللليدبحر ندربح

تلددذ حيددتوحللددىحاوح م ر سدد تح مللليددبحااثدد حا دد ء حمل تندد ت حلددوحح  ددسح ملنددستىحلددوح م تندد ت .

 م ر س تح مؽي حللليب.حتاذم ح م ر س تح مللليبحر مليات يم حااث حلل تلبحمللنستي تح مل ة  بحلوح

ح م تن ت حلل   بحر م ر س تح مؽي حللليب.

عبح معانيبحل حرديوح توح مهي  حم   ح مليات يم ح ل تحرمي ت حلعتالتح م تن ت حتلذ حيريوح معبل

 م تن ت حت توح مهي  .حلي  حف  ح مليات يم حمه ح مللت  حمؤللست تحر مس ربحت لس د صح م تند ت ح

تمدذم حيلاددوحإ جدد احميدد ت حا دد ء حإلس دد صح م تند ت حمل ر سدد تح مللليددبحردد م   حإمددىحعددت  حلي دد ح

تندد ت حيددتوح م  دد حللددىح إللسددت تحتإلس دد صح م تندد ت .ييثحاوحلي دد تح م  دد ححسنددس مؾح م 

ح.حRhizosphere مجذ حتس لصحس ايمح م تن ت حفيح م   سحيتوح مجذ ح

اج يتحلذلح مسج ربحرهتؾحت  نبحإنسج ربحاوحلوح مر وحت ما  تحملسلليححر   ح مليات يم حل تح

لعتميوحلوح م تن ت .حسلتحلذلح مسج ربحسيتحظ تؾحلش رهبحملسج ربح من رلب.حتماوحساح مي  تح

سداحسلدتي حادوحلدوححلا   تحل تح مي د ت.حٗنسةتاحايتاحلوحشسوح م ر س تحتح0ٙمل  حت يت حرعتح

 مل ت ح مج فبحمل ر تحتحس ايمح م تن ت حفيح م ر تحتاذم ح دتوح مجدذ حت دتوحلي د ح م  د حتذمد ح

حل تحتعتحي  ت.

ر   ح مليات يم حااث حا  ء حفيحانسةت اح م تن ت حلل   بح مللليبحاظه تح م س ةجحاوح م ر س تح

ر م   .ح م نربحل حريوح توح مجذ :ت متموح مج ؾحمل لتح مة  عحم ر تحللليبح ر س تح مؽي حر م

 مر وححم تتحسيتح ملنستىح مل ة وحلوح م تن ت .حللدىح معادسحاد وح رد تح ماد  تحتلدذ ح

يتوحللىح عؾحعت  ح رد تح ماد  تحللدىحإلس د صح م تند ت .حا  دتحإندسج ربح رد تح مر دوح

 مللليبح ح مليات يم حاار حممي ت حلعتالتح م تن ت حلل   بحر م ر س تحت ما  تح مؽي حللليبحر  

حر   ح مليات يم .
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لددوحت عددعح م سدد ةجح مندد رلبحيلاددوحاوح ت ددىحربنددسةت احف دد ح ملياددت يم حسيددتحظدد تؾح لددصح

ح م تن ت حييثحاوح م   حيميتحلوحا  ء ح م ر تحمبلنس  ت حلوح م تن ت .

ح

 م ر س تحلوح إل  ربحر معتيدتحلدوح أللد  وحتذمد حلدوححملليات يم حتت حل احفيحيل يبحجذت  -ٖ

ح  يس:

 ل  فنبح ما ة  تح ملل  بحللىح مؽذ ءح ملستف حر مس رب. 

 رت ن بحإ س  حلتتحلوح مل  ت تح مييتيب. 

 . مليات يم حسينوحلوحسؽذيبح م ر تح مع ةوحلل حيؤتىحممي ت حلل تلسنحمرعوح مليا تر ت 

لدوح مع   د ح مؽذ ةيدبح فديح دت  حندهلبحت د ميبحيلادوححسعسر ح لصحليستىح مس ربحح مم  ليدب

نس  ت حل ه ح(حلوحالاح معت لوح مسيحسؤث حلليح لتح م ر س تحتللديحعدت سه حمل ر تحإلس   ه حت إل

فيحلل تلبح ملنرر تح مل  يبحتر مس ميحللىحإ س جيسه يحتفىحلذ ح م تتحيدساحإ د فبح ألندلت حإمدىح

شد  حاوحسادتوحل   د ل حفديح دت  حندهلبح مدذتر وحرلد ححنت ءح مع دتيبحاتح مايل تيدبيح مس ربي

حنس  ت حل ه .حيلاوحجذت ح م ر س تحلوحإلس   ه حت إل

ت ؼاحتجتتحلعظاح ملنرر تح مل  يبحفيح مس ربحفب نحيتجتحاي  ح معتيتحلوح ما ة  تح م  فعبحفديح

فدديح ظدد اح مس رددبحل هدد ح م   يدد تحتاللهدد حف دد ح ملياددت يم يحت مسدديحسسعدد يشحلددعحجددذت ح م ر سدد تح

سا فلييحفسأةذحلوح م ر س تحل   ح ما رتوحللىح دت  ح ما رتليدت  تح ملتجدتت حفديحإفد  م تح

 مجذت حاتحلوحةبلي ح مرش  يحتفىح  سح متعتحسلتاحر لوح مع    ح مؽذ ةيبحلوح مس ردبحإمدىحجدذت ح

 ح م ر س تيحالد حسيلدىحسلد ح مجدذت حلدوحله جلدبح معتيدتحلدوح ملندرر تح مل  ديبحمهد .حتستجدتحسلد

 م   يدد تحفدديحجليددعحا ددت اح أل   دديح مم  ليددبحر نددعحلس  تسددبيحتلددىحعدد ت  حللددىح مددتةتوحفدديح

لبلعبحسا فليبحلعحؼ مريبح م ر سد تح م  عيدبيحندت ءح ملي  ديوح ميلليدبحت مة د حتاشدج  ح م  اهدبيح

حتاذم ح ر س تح ممي ب.ح

فران الجرذور أع  بف رٌرات ٌقوم ف ر المٌكورٌزا بحماٌة جذور تلرك النباترات مرن انصرابة

 والذبول، وذلك عن  رٌق :

نددسهبل حف  يدد تح ملياددت يم حملا رتليددت  تح ملتجددتت حفدديحإفدد  م تحجددذت ح م ر سدد تيحللدد حإ -ٔ

 لست ءحمجذت ح مع ةويحتر مس ميحفشلنحفيحإيت ثح إل  رب.يؤتىحإمىحفشوح ما ةوح ملل وحفيح إل
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 مشدددعي  تح مجذ يدددبححإيددسبلوحف  يددد تح ملياددت يم حمللدددتةوح  ملنددسلربلت(ح ملتجدددتت حللددىح -ٕ

 مل ر تيحتر مس ميحس عؾحلوحف  بحؼمتح ما ة  تح ملل  بحملجذت .ح

ل  فنبحف  ح مليات يم حملا ةوح ملل وحلليح مؽذ ءح ملتجتتحر مس ربحلل حيؤتعحم عؾحعت  ح -ٖ

  ملنرعح مل  يحلليحإيت ثح إل  رب.

 سد  حلدتتحلدوحيعلوحف  ح مليات يم حاي ة ح دتحاتمديح دتح ما ة د تح ملل  دبحلدوحةدبلوحإ -ٗ

  مل  ت تح مييتيب.

 مليات يم حسينوحلوحسؽذيبح م ر تح مع ةوحلوحةدبلوحإلدت تلحر مع   د ح مؽذ ةيدبح مسديحييس جهد ح -٘

 لل حيؤتعحممي ت حلل تلسنحمعتتحلوح مليا تر ت.

رتء حتيؤتىحإاث  حتإ س  حف  ي تح مليات يم حرالي تحاري  حسا ىحمسلليحح مس ربح مم  ليبيح

بح مييتيدبحت مم  لد تح مليليدبحتلشد سوح مة د حت م  اهدبحثداح ميلدوحرل   سح مم  لد

ح مل ستححإمى:

 تع يبح م ر س تحلوح إل  ربحر ألل  و. -ٔ

 مي ت حعت  ح م ر س تحللىحلل تلبح آلف ت. -ٕ

 يل يبح م ر س تحلوح إل  ربحر م يل ستت حتمي ت حعت سه حللىحسيلوح إل  رب. -ٖ

  د ح مؽذ ةيدبح ملتجدتت حر مس ردبيحيسدىحتمدتحا  دتحنس  ت ح مل تىحمل ر س تحلدوح مع سيليسح إل -ٗ

ندد ت ح ملتجددتتحفدديح ددة ح م تندد  تحتلس دد صح مجددذت حمهدد يحلثددوح م إر يةددبح مددذتر وحي ددععح

 تاذم ح مرتس نيتاحت ما منيتا.ح

لس دد صح ملدد ءحلددوح مس رددبيحتر مسدد ميحميدد ت حعددت سه حللددىحسيلددوحإميدد ت حعددت  ح م ر سدد تحللددىح -٘

  مع شحت لصحلي لح م ع.

 -ئد السابقة تحقق األهداف التالٌة:والفوا

ح-:ستخدام المبٌدات والم هرات الف رٌة األمر الذي ٌساعد علىإتقلٌل  -5

 سلليوحسال بح إل س  يحتر مس ميحمي ت ح مع ةتح العس  تع. 

  ملن للبح م ع مبحفيحيل يبح مريةبحلوح مسلتثح م  سجحلوحإنسةت اح ملريت تح. 
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سرتعمال المرواد ال بٌعٌرة فرً إو المجهزة سرٌعة الرذوبان ستخدام األسمدة الكٌماوٌةإترشٌد  -5

 التسمٌد

ألوحف د ح مليادت يم حعد ت ححلثوح ة ح م تن  تح يتجتحل نحالي تحاريد  حرلد جاحاردتح   دت (

حلس   ه حت لله حمجذت ح م ر س ت.حإللىحسيليوحسل ح ملت تحفيح مس ربحت

حتلذ حين لتحللى:

يسي جد تحل د  سح مستندعحإحيبح ملجهم حت مل  عبحمنتستفي حالي تحاري  حلوح ألنلت ح مايل ت 

  مم  ليح مجتيت يحتاذم حملس تي .

ندسةت اح دة حإنس  ت حر ملت  تح م ريعيبح ملتجدتت حفديحل د حفديح مسندليتح مم  لديحلثدوح إل 

 م تن  تح مة احرتتوحسجهيملحتسيتيلنحإمىح ت  حنهلبح مدذتر ويحللد حيند لتحللدىحميد ت ح مع ةدتح

  لي.عس  تعح مم  إل

مي ت حة دتربح مس ردبحلدوح  يدسحسندهيوحسيتيدوحت لدوحل   د ح مس ردبحشديييبح مدذتر وحإمدىح 

ف  ي تح مليات يم حلل حي سجحل دنح مي دتوحللدىح ر سد تححت ةوحجذت ح م ر س تحلوحةبلوحلي  ت

حعتيبحة ميبحلوح إل  ر تح مل  يبيحتر مس ميحذ تحإ س جيبحل ميبحال حت تل .

 ءحيلوحفيحي مبحتجتتح مليات يم حل نحفيحي منحلتاحتجتتل حترذم حتجتحاوحإيسي  ح م ر تحملل -ٗ

حفيح مسؽلعحللىحفس  تح مج  ؾ.

تجتحاوحف  ح مليات يم حين لتح م ر تح مع ةوحللىحسيلوح مللتيبحلل   بحلعح م ر س تح مل لد  ح -٘

 رتتوحلتتىحر   ح مليات يم .

 soil تحلجلعددبحيينددوحلددوحةددت صح مس رددبحتيميددتحلددوحسهتيسهدد حلددوح  يددسحساددتيوحيريردد -ٙ

aggregate لل حيؤتىحإمىحسينيوحر  ءح مس ربحتذم حلوحةبلوح رد ح ميريرد تحرهي د تح م  د حح

 اتحلوح  يسحإف  محلت تحنا يبحسؤتىحإمىحمياح ميرير تحلعحرع ه .

يدتوحل  لدبححpH م   حين لتح م ر س تحللىحسيلوحعلتيبح مس ردبحلدوح  يدسحإ لد صح عداح مدـح -1

لدد وحل ددتيبحللدد حيندد لتحاي دد حللددىحسينددي ح مع   دد حت نددس  ت ح مجددذت حلددوح  يددسحإفدد  محاي

  م ر تحره .

لدددددذ حر إل ددددد فبحمعدددددتتحلدددددوح ألتت  ح ألةددددد ىح ملاسشددددد بحيدددددتيث حفددددديح ملع مجدددددبح مييتيدددددبح

Bioremediationحمللتث تح مس رب.ح

ح
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 مٌكانٌكٌة عمل المٌكورٌزا:

حتلى:حتسشلوحللىحثبلثحة ت تحAM fungiليا  يايبحللوحف  ح مليات يم حة  بح

ندد ت حتل   دد حؼذ ةيددبحاةدد ىحلددوح مس رددبحرت ندد بح مهي دد تح مة  جيددب.حتلددوحتلس دد صح م إ -ٔ

(حلل حيؤتىحممي ت حن ححmuحٗح-ٕ ملع تؾحاوح مهي  تح مة  جيبحمل   حسسليمحر ؽ حع  ل ح 

لس  صحتاذم حسلاوحلذلح مهي  تحلوح متةتوحفيح م   ؼ تح م يلبح مسيحي ععحللىحجذت ح إل

  تح مجذ يدبح مت دتوحمهد .حالد حرة دتصحللليدنحإلس د صح مهي د تحملع   د ح م ر تحاتح مشعي

 مؽذ ةيبحفذم حلوحةبلوحإ بلسحايل وحل تيبحتلت تحلةلريدبحتإ دبلسحإ دمياح م تند  سيم.ح مدذعح

ندد ت ح مع ددتعحتجعلددنحفدديح ددت  حؼيدد حل ددتيبحيلاددوحمل ردد تحتيندد لتحرددتت  حللددىحلعت ددنح م 

 نس  ت حل ه . إل

ند ت حي سلدوحت بحةبلوح م   حإمدىحت ةدوحجدذ ح م رد ت.حتعدتحتجدتحاوح م إ سل وح مع    ح مللس -ٕ

 .polyphosphatesةبلوح م   حلوح مة   حإمىح مت ةوحفيح ت  ح

إ سلدد وح مع   دد ح مؽذ ةيددبحلددوح م  دد حإمددىح م ردد تحلددوحةددبلوحلت عددعحسردد توح مؽددذ ءح  مس  لدد تح -ٖ

حpolyphosphatesمددـحح(ح مسدديحسلددتاحفدديح مرت يددبحرعلليددبحسيلددوحلدد ةيarbuscules مشددجي يبح

 ن ت حؼي حل تعحييثحس للنحإمىحت ةوحةبلي حجذ ح م ر تح مع ةو.تتسيتمنحإمىحف

ح

ح

 

ح

ح

ح

ح

ح
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 تواجد ف رٌات المٌكورٌزا الداخلٌة فى األراضً المصرٌة:

سلععحف  ي تح مليات يم ح مت ةليبح مسيحسعيشحت ةوحةبلي ح مع ةوحتت  حل ل حفيحا   ىحيتوحح

تن حتا   ىح مل   سح مج فبحف مظ تؾح مريةيبح من ةت حفيحلذلح أل   يحلوح مري ح ألريوح ملس

ن ت حلدعحسدتف حت س  احت جبح ميلت بحت نربحا رت  تح ما منيتاحت ملت  حللىحسثريتح م إييثح

 ميدد    حت م ددتءحسشدداوحلت لددوحلشددجعبحم لددتحلددذلح م   يدد تحتسع يشدده حلددعح م ردد تح مع ةددو.ح

   ي تحسلثدوحتنديلبحفع مدبحمسلليدوح مساد ميؾح ملندسةتلبحفديحإ سد  حتر إل  فبحإمىحذم حفبوحلذلح م

حانلت حفتن  سيبحذ ةرب.

تعتحات يتح مت  ن تح مسيحاج يتحةبلوح من ت تح ألةي  حللىح أل   يح مل  يبح مل م لبح

وحف  يد تح مليادت يم حإند ت ح مليند (حت ة د وح ندرنح م إ تلىحذ تح عاح ميلت بح مل س عحت

االؾححٓٔح-1يحجليعح أل   يح مسيحت ندتحراث فدبحس دوحفديح ملستند حلد حرديوح مت ةليبحستجتحف

.حتعدتحس  تيدتح ندربح إل د ربحرهدذلح م   يد تحفديحجدذت ح م ر سد تحنج ثتلبحماوحايلتحج  احس ر

%حتذم حينعح تاح م ر تح م  ليحت مل  لبح مل م احره حتت جدبحة دتربححٓ٘ح-ٕٓ م  ليبحريوح

%حفددديح أل   ددديح ميتيثدددبححٓٔإ ة  دددتح م ندددربحألعدددوحلدددوحح مس ردددبحتظ تفهددد ح مريةيدددب.حتعدددتح

حنس بلحح مل م لبحألتوحل  ح. إل

 -ستخدام التكنولوجٌا الحدٌثة فً إكثار ف رٌات المٌكورٌزا الداخلٌة:إ

الحيلادوحح–وحف  ي تح مليات يم حتر د بحة  دبحف  يد تح مليادت يم ح مت ةليدبحالوح ملع تؾح

 مت  ن تحت ملعلتل تح مسيحسداح مست دوحإميهد حالادوحسيتيدتحس ليسه حللىحريةبح   ليبحتلوحةبلوح

حح-: م  سحت متن ةوح مسيحنيساحإاث  حف  ي تح مليات يم حره حتلى

 -ال رٌقة التقلٌدٌة: 

تسنلىحلذلح م  يلبحلم  اح أل يصحتس ي د حلدذلح م  يلدبحفديحسجهيدمحريةدبحم  ليدبحل  ندربح

لعحلتت ل حرلل حححٕٓعرةسه حرأ صحلل سح س ربح لييبح ح لوح حفي لتاليتح حريسلتس(يحثاحس

ف  ي تح مليات يم حثاحم  لسه حر  ؾح ر سيحل  نعح يشيشبح منتت و(حلعح ملي فظبحلليه حفيح

لا وحلعمتوحرعيت حلوحاىحل ت حسلتثحف د ىحاتحيشد عحاتح يلد ستتىح  دتربحلجهدم (حملدت ح

 مليات يم حمستةوحلعهد حح شه يحيساحةبلمه حإ  ربحجذت ح ر س تحيشيشبح منتت وحر   ي تحٗح-ٖ

فيحلبلعبحسا فليبحلات بح ميت بلتح مشج يبحت ةله يحثاحرسادتيوح ألايد سح مج ثتليدبحت مجد  ثياح

فدديحل  لددبح م يمتندد ي حيددتوح م ر سدد ت.حرعددتل حيددساح مددسةلصحلددوح ملجلددتاح مة دد عحمل ر سدد تح

حره .ححتسج ؾحر مجذت حتس يويحترذم حساتوحلعت حمعتتىح ر س تحاتحس ربحم  ليبحاة ى
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 -مزاٌا هذه ال رٌقة:

   يلبحنهلبحتيلاوحسجهيمحالي تحاري  حلوح ملل ححفيحلن يبح ؽي  . -ٔ

 الحسيس  حإمىحسجهيم تحلعلت حفيحا س  ح ملل ح.ح -ٕ

 ملل حح م  سجحسنسل حييتيسنحملدت ح تيلدبحس دوحإمدىحلد ليويحفلدتحثردتحاوحا ندعح  يلدبحمي دظح -ٖ

 بحم  ليب.حاوحساتوحفيحس رح–ف  ي تح مليات يم ح مت ةليبح

 بع  المركبات العالمٌة المنتجة بتلك ال رٌقة: 

حل سجحال ياي.حBio-Vamح-ٔ

حل سجحل ميمع.حMycogoldح-ٕ

حل سجحل ميمع.حMyco Blendح-ٖ

حل سجحل ميمع.حmyco turfح-ٗ

حل سجحل ميمع.ححMyco Organikح-٘

 Hydroponic Culturues ملم  اح مبلا  يبح  مل ةيب(ح

 لبح ميتيثبحينسةتاحفيحلت حل   سحلوحرلت وح مع ماحمسبلفىحليتعح مس ربحاتحتلذ ح م ظ احلوح مم 

ملي توحللىحل سجحم  ليحللىحت جبحل ميبحلوح م ظ فبحت مجتت يحتيلادوحإندسةت احلدذ ح م ظد اح

تيلدماحم سد  ححلوح مم  لبحملي توحللىحمل ححند ةوحييسدتىحللدىحجد  ثياحف  يد تح مليادت يم ي

حح-:ه  حمئل س  حر م  يلبح مسلليتيبحإالحاوحمهذلح م  يلبحلت حلم ي حتل  إل س  حلت حلن تيبحسل ير

نسةت لنحلوحةبلوحشرا تح م عح ميتيثبحفيحإ مي توحللىح ملل ححفيح ت  حن ةلبحيلاوحلوحح-ا

ح أل   يح مجتيت حت م ي  تيب.ح

حٓٔس دوحإمدىححنهتمبح للنحتست تمنحآلوحا س  ح ملل حح من ةوحياتوحل مي حفيحاث فبح مج  ثياحعدتح-ع

حشج  ح ينعحيجله (.حٓٓٙ-ٕٓٓرليتوحج ثتلبحفيح ملس يحتلذلح ماليبحا فيبحملع للبحلوح

 بع  المركبات العالمٌة المنتجة بهذه ال رٌقة : 

Bio Grow Blend Liquidت يجدتو(حيا حBio Grow Liquid CustomيحBio 

Grow Tablets حشج  حعروحم  لسه حتلتحلجهمحللىحليةبحاع  صحيلاوحإ  فسه حفيحي  ح أل

ح
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 Aeroponic Culturesالمزارع الهوائٌة 

تلددذ ح م ظدد احلددوح مم  لددبحيددساحفدديح دد  تيسحة  ددبحلددوح م يردد جبلسحيددساحرددت ةله حتفددعح مليلددتوح

 مؽذ ةيحللىح مجذت حلوحةبلوح ظ اح م معحر  يلبحلعي بيحتالحساتوح مجذت حت ةوحس ربحاتحفيح

 ددد تتسيحتيدددساحلدددتت ل حر   يددد تح مليادددت يم ح مليلدددتوح ملؽدددذىيحتمادددوحسادددتوحفددديحفددد  غح م

شهت حيسىحيساحسا ث ل حيتوحجذت ح م ر س تيحتساتيوحلتتحل ةوحلوححٗح-ٖنسل   ل حملت حلوحإت

ندسةت له حإ مج  ثياحيساحرعتل حسج يؾحسل ح مجذت حلت ةي حت ي هد يحتسجهيملد حفديح دت  حيلادوح

حح-تلوحلليم تحلذلح م  يلب:

  مج  ثياحفيحي مبحجيت حتل ميبح مييتيب. مي توحللىحإلت تحل ةلبحلوح -ٔ

 ملل حح م  سجحرهذلح م  يلبحياتوحمنحعت  حسةمي يبحل ميبيحييدثح  دنحلتجدتتحلدعحا ندجبحجدذت ح -ٕ

  م ر س تح مع ةلب.

 بع  المركبات الحٌوٌة األخر  لف رٌات المٌكورٌزا الداخلٌة: 

Endonet, Bionet, Agbio – Endos, Rutopie + MTM 

مدىحا ندعح د سحإلاثد  حف  يد تح مليادت يم ح مت ةليدبحفديح دت  حج فدبح ردتت  حالاوح مست وحإ

تاع  صحتارنتالت(حت ت  حن ةلبيحلدعحإ د فبحرعدوح ملدت تح م ريعيدبح مسديحسميدتحلدوحعدت سه ح

 مسةمي يبيحتفدىح  دسح متعدتحسميدتحلدوح شد  ه حتند لبحإ ر سهد حتتةتمهد حفديحلبلعدبحسا فليدبحلدعح

تحنليتح مل ار تح م  سجبح ل مسىحف ا(ح ظ  حأل ه حسيستىحللدىحجذت ح مع ةوحفيحي مبحتجتتليحتع

لجلتلبحلوحاج  سحتا ت اح مليات يم ح مت ةليبيحتلىحذ تحف ةت حل ميبحل تحإنسةت له حلعحا ت اح

 ر سيبحلتيت .حتساحللوحس اير تحلسعتت حلدوح ملد مسىحفد احسدسبلةاحلدعحلةسلدؾح ألند ميعح مم  ليدبيح

ح مع تيبحت ملس ت  .

 -مالتً فام:صور ال

 مالتً فام سائل -5

حٓٓٓٔييسدتىحللدىححٖنداحٔلدتحل ادعحييسدتىحللدىحلعلدسحجد  ثياحف  يد تح مليادت يم حتادوح

ندسعل منحملع للدبح مس ردبح ملتجدتتحرهد ح م ر سد تيحاعحرعدتحإج ثتلبيحتلذ ح مل ادعح مند ةوحي  دوح

ح مم  لبحتاث  ءحل يلبح م لتح مة  ع.ح

ح
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 مالتً فام بودر -5

%يحتلذ ح م دتاح0ٓللىح ت  حرتت  حع روحملذتر وحفيح مل ءحر نربحسميتحلوحتلتحل اعحج ؾح

 ش(حتر مس ميحيلاوحس ريسح ملع للبحرهذ ح مل اعحح–لعح ظاح م عح ميتيثبح س لي ححنسعل منإيلاوح

جاحييستىحللىححٔفيحلن ي تحاري  حلوح  يسحإ  فسنحلوحةبلوح ألنلت حإمىحلي لح م عحتاوح

حج ثتلب.ححٓٓٓٔ

 ً فام المحببمالت -3

%حتييستىحاوحج  احللىححٓٗتلتحلر   حلوحيرير تح ؽي  حسذتعحفيح مل ءحر نربحسميتحلوح

ج ثتلبحلوحج  ثياحف  ي تح مليات يم يحتس لححلعحةل د تح ملشد سوحتريةد تححٓٓٓٔااث حلوح

ح ألعللبحم ت سجحم  ل تح أل نجب.

 5مالتً فام األقراص -4

حٓ٘ٔجداحسل يرد حتييسدتىحللدىحلد حيميدتحلدوححٔ هد حتلتحلر   حلوحاع  صح ؽي  حيدموحادوحل

ج ثتلبيحتينسعلوحلعح مم  لبحر مرذ  حلر ش  حتة  بح مرذت حذ تح أليج احح ماري  ح نري حلثدوح

  ملتري ححت م   تمي .ح

 5مالتً فام األقراص -5

جد  ايحتييسدتىحللدىحح٘تلتحلر   حلوحاع  صحلستند بح ميجداح ندري ًيحيدموحادوحل هد حيدت ميح

حنسعل منحلعحشسبلتح ر س تح ممي بحتشسبلتحتللوحاشج  ح م  اهب.حإتلبحسل ير يحتي  وحج ثحٓٓ٘

 3مالتً فام األقراص -6

حٕٓٓٓجد  ايحتييسدتىحللدىححٕٓتلتحلر   حلدوحاعد  صحاريد  ح ميجداحيدموحادوحل هد حيدت ميح

ج ثتلبيحتيندسعلوحل دتحم  لدبحاشدج  ح م  اهدبحفديح ميلدتوح ملندستيلبحلدوح  يدسحت دعنحفديح

حمم  لبحان وحجذت ح مشج  حل تحم  لسه .حجت  ح 

 مالتً فام الكبسوالت -7

ندسعل منحلدعحإتفىحلذلح م ت  حلوح مل اعحساحت عح مل اعحت ةوحارندتالتحجيبلسي يدبحمديلاوح

ح٘ٗ ألشددج  ح ماريدد  حلددوح  يددسحللددوحفسيدد تحيددتوحجددذاح مشددج  حررعددتحل  نددعحتم تيددبحليددوح

لس  صحعي  تح مجذ يبح مسيحسلتاحرعلليبح إلنايحيسىحسبللسح مارنتالتح مشحٖٓت جبيحتللسح

حح.ارنتالتحينعحيجاح مشج  حتلل ل ح0ح-ٙملشج  يحتسيس  حاوحشج  حإمىح
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  رق إعداد بع  المخصبات الحٌوٌة المنتجة علً ن اق تجاري.

 إعداد لقاحات المٌكورٌزا:

رددبحتإ س جيددبح ظدد  حإمدديح مددتت ح مهدد اح مددذعحسلعرددنحف  يدد تح ملياددت يم حفيلدد حيسعلددسحرة ددتربح مس 

 ملي  دديوحتعددتحاج يددتحليدد تالتحجدد ت حإلنددسةت له حالل يدد تحليا تريددبحييددثحسندد لتحللدديح

إلس  صح مل ءحت أللبلحح ملعت يبحة ت  حالبلحح م تن  تحال حسلتاحرأتت  حاة ىحاثي  حنرسح

 إلش   حإميه حتلوح ملع تؾحاوحف  ي تح مليات يم حاتح مجذت ح م   يبحسلثوحي مبحسع توحف يت ح

ريوحا ت احلعي بحلوح م   ي تحتجذت حرعوح م ر س تح م  عيبيحتحمداحيثردتحإمديح آلوحإلا  يدبح لدتح

ج  ثياح مليات يم حة  بح مت ةليبحلليح مرية تح م   ليبح ألل ح مدذعحيندرعح دعتربحاريد  حفديح

نس دبلححت مسديحيلادوحاوحسسيندوحة دترسه حسلليحح أل   يحرهد حة ت د ح أل   ديحيتيثدبح إل

لل ي تح ألة ىح ملع تفبحلثوح ملل ي تح ملثرسبحمل يس تجيوحت مسيحسيستعحلليح ملثرس تح محرب  فب

 مسا فلينحت مبلسا فلينحتاذم حمل ي تح مراس ي ح ملذيربحمل تند  تحتمادوحل دتح م ؼردبحفديحسللديححلدذلح

 وحندرسحا أل   يحر   ي تح مليادت يم ح ظد  حأللليسهد حف ديحلدذلح مي مدبحيجدعحاوحي لدوحإميدنح

سهدد حر ر سدد تحل دد ربحردد مليات يم حييددثحس سلددوح مس رددبحتلدد حسيللددنحلددوحجدد  ثياح م  دد حرت عددعحم  ل

اجداحس ردبحسل يرد حمادوحفدت ويحتمادوحعدتحي شدأحلدوحذمد ح دعتر تحٓٓٗ و/لاس  حاتحلد حيعد توحٔ

سسرلددت حفدديحإلا  يددبح لددوح ماثيدد حلددوح مللتثدد تح مريتمتجيددبحملس رددبحلثددوحرددذت ح ميشدد ةشحتاددذم ح

لوحلنرر تح ألل  وحنت ءح مراسي يبحاتح م   يبحاتح م ي تنيبيحتملسؽلعحلليحح م يل ستت حتؼي ل 

لذلح م عتر تحفب نحيلاوحس ريبح م ر س تح مع ةلبحم   ي تح مليات يم حتل ت حل تحجلدعحلي  ديوح

 دنحيدساح دماح ملجلدتاحب مر وحت مذ  ح مؽ يبحر   ي تح مليادت يم حت مسديحندتؾحسندسةتاحاللد ححف

 س تحثاحسلصح مجذت حتل حلليه حلوحس ربحسللعحلعحس ربحلوح  سح ميلوحثاحس لوح مجذ عحمهذلح م ر

ا   حلعح مس ربح ملنسةتلبحالل حح  لوحج  ثياح م   حتاذم حاجم ءح مجذت ححاعمسلليحح ميلوح مجتيتح

  م ر سيبح مل  ربحر   ي تح مليات يم .

 ربة:التفاعالت بٌن ف ر المٌكورٌزا واألحٌاء الدقٌقة األخر  بالت

 البكترٌا المثبتة لألزوت بحالة حرة: -5

يشددجعحإ دد ربحجددذت ححAzotobacter , Azospirillumتجددتحاوحسللدديحح مرددذت حرراس يدد ح مددـح

 مع ةوحر   ي تح مليات يم ح ملتجتت حا بلحفيح مس ردبحتلدوحجهدبحاةد ىحتجدتحاوح مسللديححر  د ح

ثرسدبحمدؤلمتتحالد حا دنحاتىحإمدىح مليات يم حيشجعحلدوح شد  حإ دمياح م يس تجي يدمحفديح مراس يد ح مل

مي ت حالت تح مراس ي حر مس ربحتذم حألوحف  ح مليات يم حمه ح ملت  حللىحإ س  حلت تحلشدجعبحمل لدتح
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اتحيسىحمي ت حس ايمح مه لت  تحر مع ةوحتعتحي عاسحر مس ميحللىح ش  ح مراس يد ح ملثرسدبحمدؤلمتتح

ح-رتنيلسيوحلل :

 مي ت حإلت ت تح م تن  ت. .ٔ

 لنسل  حأليت  تح أللت يتاحلوحال اوح مسثريتحلل حي يوحلوح ش  ح إل ميا. إلم مبح م .ٕ

تتجتحاوح مراس يد ح ملثرسدبحمل يسد تجيوحر دت  حيد  حسميدتحلدوحلندستي تحإ د ربح مجدذت حتإ سد  ح

ندسةت احلدذلح مراسي يد حللس  دبحر  د ح مليادت يم حإ مج  ثياحرت ن بحف  ح مليات يم يحادذم حل دتح

حن ت حلوح مس رب.تلس  صح م يس تجيوحت م إوحالل ححاتىحممي ت حلعت

 بكترٌا الرٌزوبٌا: -5

 مليات يم حمه حسأثي حل احللىح م ر س تح مرلتميبحييثحا ه حسدتف ح م تند  تح مدبلماحملي دتوحللدىح

ح.سعليتحجيتحتمي ت ح ش  ححإ مياح م يس تجي يمحتاذم ح لتحتإ س جيبح ملي تو

ال دتحسدأثي  تحح Rhizobium +  Mycorrhizaeاشد  تح مت  ند تحإمدىحإوح مسللديححردـح

تلذ حللىحلتتحلوح م ر س تح مرلتميب.حتتجدتححRhizobium إيج ريبحر ملل   بحر مسلليحح مل   تحرـح

لس د صح مع   د حإند ت حردوحشدجعت حتاوحلذ ح مسدأثي حمديسحفلد حللدىحادوحلدوح م يسد تجيوحت م 

حلس  صح مع    ح مؽذ ةيب.إح ألة ى.حتمذم حف مسلليحح ملمتت حذتحلتىحإيج ريحاتنعحلوحييث

 مذٌبات الفوسفور: -3

%حٓٙح-ٓ٘لوح مراسي ي ح مه لبح ملذيردبحمل تند  تحييدثحسلثدوححArthrobacterيعسر حج سح مـح

 ,Flavobacteriumلوح مليا تر تح ملذيربحر مس ردبحتاي د حل د  ح معتيدتحلدوح ألج د سحلثدوح

Streptomycesتلوح م   ي تحلثدوححAspergillus, Penicillum, Rhizopusسادتوحح

حع ت  حللىحإذ ربح م تن  ت.

 .Bacillus megaterium varتة  دددبح دددتاحيندددلىحح Bacillusتل ددد  حجددد سح

Phosphaticumيعتحلوح أل   ؾح مراسي يبح مه لبح ملذيربحمل تن  تحر مس ردبحتسجعلدنحليند حح

.حر إل دد فبحر مس ردبحتلدتحلرد   حلدوح مندل تح مييدتعح ملعد تؾحر نداح م تند ت يوحاتح م تند  سيو

حمذم حف وحلذلح مراس ي حيلا ه حسينيوح لتحتس ت ح مجذ حتمي ت حلعتوحإلس  صح مل ءحت ملع تو.

تجتحاوح مليا تر تح ملذيردبحمل تند  تحس د مح معتيدتحلدوح أليلد وح مع دتيبحلدوحري هد حيد لوح

 ت  ح م ت لي حت م يتل  ي حت مةلي حت مر تريت يد حت مناندي ي حت مجلياتميد حتلدذلح أليلد وحعد

حللىحإذ ربح م تن  تح ملعت يح مؽي حذ ةع.



 213 

ت مدذعحيعلدوحح keto gluconic acid 2ات ححرعوح مر يثيوح أللليبح مة  دبحميد لوح مدـح

يسلد وحساتي دنحملدت تحلعلدت حاتحلةلريدبحلدعحرعدوحإللىحن لبحإذ ربح م تن  تحتي جدعحذمد حإمدىح

تند  تحييدثحاوحللليدبح مةلدعحلدذلح ما سيت  تحلوح ما منديتاحت ميتيدتحللد حيند لتحللدىحإذ ردبح م 

ن ت حليند حتذ ةدعحمل رد تحتلدذ حتن ت حلعحاوحلوح ما منيتاحت ميتيتحفيجعوح م تسل عحس  لوح م 

ند ت ح مدذ ةعحتيادتوحتيس ححجت حفيح أل   يح مل  يبحة  بح ما منديتاح مدذعحيس  لدوحلدعح م 

ح تر تح مس رب.فتن  تحثبلثيحؼي حلين .حتعتحتجتحاوحلذ ح مي لوحس  ملحاثي حلوحليا

ند ت حتسينديوحتف  ح مليات يم حت مليا ترد تح ملذيردبحمل تند  تحيلعرد وحتت حلد احفديحإذ ردبح م 

ند ت حسلددتاحربذ ردبحرعدوحايت دد تحتلس   دنحرت ند بح م رد تيحييددثحاوح مليا ترد تح ملذيردبحمل إ

جدتحاوحلس   ده حت للهد حإمدىحت ةدوح م رد ت.حتادذم حتب م تن  تحتسلتاحلي  تحف  ح مليات يم حر

ح مليا تر تح ملذيربحمل تن  تحسميتحلوح نربحإ  ربح مجذت حر   ح مليات يم .

تعددتحات دديتح معتيددتحلددوح ألريدد ثحاوح إل دد فبح ملمتتجددبحراددوحلددوح ملياددت يم حت مليا تردد تح

ند ت عحر م رد تحلدوح إل د فبحت ملذيربحمل تن  تحا  تحاف وحفيح م لتح مة  عحت مليسدتىح م 

حىحيتع. مل   ت حماوحل هاحلل

   5335وفً رسالة دكتوراه لـ أبو السعود 

اج يتحلذلح مت  نبحرهتؾحت  نبح ش  حاوحلوح مليات يم حت مراس ي ح ملذيربححمل تن ت حت معبلعبح

ح.(and 218 mg P-CAL kg soil-1 61)ري هاحل تحلنستييوحمل تن ت ح

حٓ٘ تحمل  حت يدت حرعدتحسلتحلذلح مسج ربحسيتحظ تؾحلش رهبحملسج ربح من رلب.حتماوحساح مي ح

لاد   تحل دتح مي د ت.حسداحإ د فبح مراس يد ح ملذيردبحمل تند ت ححٙيتاحلوحشسوح م ر س تحتاندسةتاح

سداحسلدتي حادوحلدوح ملد ت ح.ح(200g powder/ 100 L water)لدوح/حا ديصححٓ٘رلعدتوح

 مج فبحمل ر تحتحس ايمح م تن ت حفديح م رد تحتادذم ح دتوح مجدذ حت دتوحلي د ح م  د حتذمد حل دتح

حتعتحي  ت.

ل تح ملنستىح مل ة وحلوح م تن ت يحإ  فبحف  ح مليات يم حت مراس يد ح ملذيردبحمل تند ت حلعد ًح

اتتحممي ت حلع تيبحفيح لتح م ر تحتس ايمح م تن ت حفديح م رد ت.حالحيتجدتحإةسبلفد تحلع تيدبحفديح

 حت مراس يد ح لتح م ر تحت توح مجذ حت م تن ت ح مللسصحل حريوح مسلليححراوحلوحف د ح مليادت يم

 ملذيربحمل تن ت حتل حريوح مسلليححر   ح مليات يم حفل .حتمذم حيلاوح ملدتوحاوحف د ح مليادت يم ح

حمنح مسأثي ح ألار حلل   بحلعح مراس ي ح ملذيربحمل تن ت .
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مخصرررربات حٌوٌررررة تحترررروي علررررً البكتٌرٌررررا المذٌبررررة والممعدنررررة للمركبررررات  -5

 الفوسفاتٌة:

 ح ألل   حتلتاحستف ح ملي لح مجيدت حملم  لدبحتادذم حلدوح آلثد  ح منديةبحيسأث حاثي حلوح مع ماحر ت 

سسليدمحلعظداحتذترد وح أللدبلحح ملس ندربحفديح مس ردبحاللد حسلدتحإ د فبح مليد لحاث د ءح مد ع.ح  سيجدب

تااث (حتاذم حربيست ةهد حللدىح ندربحل ميدبح pH 8  مهيت تجي ي  رب س  احت جبح ألسح أل   ي

إوحإ س د احلليد سح مللتيدبحفديحلدذلح أل   ديحتتجدتتحلدذلح م ندربحت.ح ما منيتا جت حلوحا رت  ت

 حتتفد ح مع   د ح مارد ىحت م دؽ ىحيا رت  تح ما منيتاحيؤث حسأثي حنلري ًحللدىحسيند  مع ميبحلو

 ملهلبحت م د ت يبحمسؽذيدبح م ر سد تحللد حيدؤث حاي د حللدىحة دتربح مس ردبحتر مسد ميحللدىحا د ء ح

ح إل س  ح مم  لي.ح أل   يح مم  ليبحتحلوحثاحللىح

 ملهلبحم لتحتمسؽذيبح م ر س تحفيحجليعحل  يلنحتلتح يعسر حل   ح م تن ت حلوح مع    ح مار ى

 م سد تجيوحلدوحييدثح أللليدب.حيدساحإ د فنح م تند ت حإمدىح مس ردبحفديح يعسرد ح مع  د ح مثد  يحرعدت

فتن  تح مثبلثيحح م تن  سيبح مؽي حل تيبحلثوح منتر حفتن  تح ألي تعحت منتر   ت  ح ألنلت 

ح.ح ة ح م تن  ت

ت ؼاحستف حل   ح م تند ت حفديحاؼلريدبح أل   ديح مم  ليدبحفديح معد ماحفديح دت سنح مع دتيبح

%حستجتحفيح ت  حؼي حلس يدبح0٘يت ميح ت مؽي حل تيبحإالحاوح نربحاري  حلوحلذ ح م تن ت 

ثرسدنحتؼيد حذ ةردبحمسيتوح م تن ت حإمىح دت  حل تحؼي حع رلبحمئللس  صحرت ن بح م ر س تحتذم 

فيح مس ربحتؼي حل يت حر م ندربحمل ر سد ت.حتيدساحلدذ ح مسيدتوح سيجدبحإسيد تح م تند ت حلدعح ما منديتاح

لع يدد ًحفتندد  تح ما مندديتاح مثبلثدديحفدديح مس رددبح مل لتيددبحاتح سيجددبحإسيدد تح م تندد ت حلددعحل  دد عح

 ديبحللد حيجعدوح ندربح مس ردبح ميل  ميتيدتحتح ألمتل يدتاحلع يد ًحفتند  تح ميتيدتحت ألمتل يدتاحفدي

ح مس ربحتؼي حلستف  حمل ر س ت.ح اري  حجت ًحلوحلذ ح م تن ت حفيح ت  حؼي حذ ةربحفي

ندد  سيحتذمدد حتر مسدد ميحفددبوحللددىح ملددم  ليوحاوحيلتلددت حرب دد فبحاليدد تحاريدد  حلددوح منددل تح م ت

للد حح ملذ عحتحستفي حل   ح م تند ت حمل ر سد ت مسعتيوحلذ ح م لصح مشتيتحفيحس ايمح م تن ت 

 مسلتثح مريةيح سيجبح إلنسةت اح ملساد  حمؤلندلت حت مدذعح يؤتعحإمىحمي ت حفيح مسا ميؾحتاي  ًحإمى

 ت سنح مؽي حذ ةربحت مؽي حل يت حل تحرتءحإ  فسنحفديح ل حيلرثحاوحيسيتوحجمءحاري حجت ًحل نحإمي

حيعسر حللليبحلال بحل تي ً.  مس ربح ؼاحسا   حإ  فسنحلل 

لدوحراسي يد حتف  يد تحتلديح مسديح يح مم  ليبحا ة  تحييدنحتعيلدبح  فعدبسعيشحفيحلعظاح أل   

مل ن ت حييثحسلعدعحلدذلح ما ة د تح مييدبحتت  ًحلهلد ًحجدت ًح سع ؾحر ما ة  تح مييبح متعيلبحت ملذيرب
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 ملثرتحت مؽي حذ ةعحت مؽي حلستف حت مؽي حع روحمئللس  صحرت ند بح م ر سد تح فيحإذ ربح م تن ت 

ع رلدنحمئللس د صحللد حيدؤتعحإمديحميد ت حسدتف حل  د ح م تند ت ح مدذ ةعحفديحذ ةردبحت إمىح دت  

  مس رب.حتر مس ميحفبوحتجتتحلذلح ما ة  تح متعيلبح ملذيربحمل تن ت حيميتحلوحة تربح مس ردبحتلدو

ح إل س  ح مم  ليحمللي  يوحتذم حلوح  يسحمي ت حذتر  يبح م تن ت .ح

حphosphate dissolving bacteria(PDB) مراسي يد ح ملذيردبحمل تند ت  تحلوحالاحا دت ا

تلوحالاح م   يد تحح Pseudomonas, Bacillus, Enterobacter ليح مسيحسسرعحج س

 ,Penicillium, Rhizopus  ملذيردددبحمل تنددد ت ح ملندددسةتلبحلددديح مسددديحسسردددعحجددد س

Aspergillius وحاري  حلدوح أليلد  سلتاحلذلح ما ة  تح مييبح ملذيربحمل تن ت حربف  محالي تح

 مع تيبحعليلبح متموح مجمةيحلثوح ألتان مي حت م يتل  ي حت مجلتات ي حت منان ي حت منسي ي ح

إمىحمي ت حس ايدمح م تند ت ح ملدذ عحفديح وحإف  محلذلح أليل وح مع تيبحفيح مس ربحيؤتعييثحا

س دد لبلتح إليددبلوحت إلنددسرت وحلددعح لددوح  يددستح مليلددتوحلددوح  يددسحميدد ت حي ل دديبح مس رددب

سلدتاحلدذلح أليلد وح مع دتيبحر دماحت تذمد حمسي يد ح م تند ت ح مؽيد حلدذ ع.حة ى أل مع    ح

ندسرت وحت إليدبلوحتذمد ح سيجبحس د لبلتح إل ن ت حلوحفتن  تح ما منيتاحت ميتيتحت ألمتل يتات م 

ند ت حإمديح دت  حت ألمتل يدتاحتلدوحثداحسيتيدوح م تحل   ح ما منديتاحت ميتيدتحبم مإلوح  يسح

H2PO4 )فتند  ت ثتذ ةردبحفديح دت  ح أل
-, H2PO4

 مسديحيندس يعحاوحيلس ده ح م رد تحتح ( 2-

ند ت حردبف  محإ دمياحانديتحفتند  سيمحتإ دمياح ماد ميوحتمل  اذم حسلتاحاي د ح ما ة د تح مييدبح ملذيردب

لس د صحن ت حتسيتيلنحإمديح دت  حع رلدنحمئلتإميحمي ت حذتر  يبح م  فتن  سيمحت مسيحسؤتعحاي  ًح

ند ت حت مسديحالحسلدتاحردبف  محايلد وحت ما ة د تح مييدبح ملذيردبحمل حل   حرعدوتحتلوحعروح م ر س 

لوح  يسحإ س  ح مر تست  تح مل  يربحمعلليبح مسد  سحللد ححن ت تسلتاحربذ ربح م  ل تيبحتحماو

حن ت .حتذتر وح م  يؤتعحإمي

حمي ت حة ترسه حيعتحلوتحن ت حفيحلج وحسينيوحةت صح مس ربتنسةت اح مراسي ي ح ملذيربحمل إإوح

 م تند  سيبحلدوح  يدسحإذ ردبح ايدتحالداح م د سح ملندسةتلبحيدتيث حلدوحاجدوحميد ت حا د ء ح ألندلت 

لس د صحتلذ ردبحفديح مس ردب.حمئل لس  صحإميح ت  حع رلنن ت ح مؽي حذ ةعحت مؽي حع روحمئلت م 

يدؤتعحإمديحسينديوحة د ةصح مس ردبحللد ح ند ت حفديح مس ردبح مل لتيدبتمي ت حذتر  يدبحل  د ح م ت

ا دنحل دتحميد ت حذتر  يدبح م ند ت حتإ ة د وح لدوح ملعد تؾتي ت ح إل سد  ح مم  لدي.ححيؤتعحإميحم

  حتس درححلس يدبحي مارد ىحت م دؽ ىحس درححااثد حسيند ت جبحعلتيبح مس ربحفبوحاؼلريبح مع   د 

يعدتحسينديوحة دتربحييدثح مس ربحتمي ت حة دتربح مس ردب.ح مل ر س تحلل حيع يحمي ت حس ايمل حفي

ح. ملنسةتلبحممي ت ح إل س  ح مم  لي  مم  ليبح مس ربحلوحالاح م  س
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تلددوحاشدده ح ملة ددر تح مييتيددبحت مددذعحي ددلححمجليددعح أل   دديحت ملي  دديوحتييسددتعحللدديحح

تلتحذتحا  ء حل ميدبحفديحإذ ردبححBacillus megaterium var, Phosphaticumحراسي ي 

مس ربح مم  ليبيحلل حيؤتعح م تن  تحؼي ح مذ ةربحر مس ربحلل حيعلوحلليحمي ت حسيني ح م تن  تحر 

 -إميحسيليسح معتيتحلوح ملم ي حلثو:

عس  تيبحمللدم  اح سيجدبحإ%حلل حيع يحعيلبححٓ٘ة وحلعتوح مسنليتح م تن  سيحإميحيت ميحح -ٔ

%حلددوحاليددبح ألنددلت ح مل دد فبحملس رددبحللدد حيعددتتحردد م  عح ملدد تعح ملر شدد حلددوحسددتفي ححٓ٘سددتفي ح

 عس  تعحل احجت .إ ألنلت حتلذ حج  عح

نسةت احلذلح ملة ر تحيؤتىحإميحة وحلعتوحسلتثح مريةدبحت مل دسجح مؽدذ ةيح ملد  تحإ س جدنحإح -ٕ

 .نسةت اح ألنلت ح مايل تيبإ سيجبح مسلليوحلوح

 يميتح إل س  حال ًحتجتت . -ٖ

  س  احنع ح مل سج.إ -ٗ
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 -رٌة:المخصبات الحٌوٌة المتداولة فً الساحة المصبع  

 المٌكروبٌن

 لماذا المٌكروبٌن؟     

اتعح إلن  ؾحفيحإنسةت اح مايل تي تح مم  ليبحفديح معلدتتح مل  ديبحإمديحسدتلت حتسلدتثح مس ردبح

ت مليد لحت مؽدذ ءحللد حيدتعحراثيد حلدوح مددتتوحإمديحس ريدسح ظداح مم  لدبح مع دتيبح إليي ةيدبح مسدديح

بحتسددتفي ح مؽددذ ءحمل ردد تحتلا فيددبح آلفدد تح متعيلددبحمسة دديعح مس رددحنينددسع وحفيهدد حر ما ة دد تح مييدد

حره . ما ل بح

يعسر ح ملة عح إليي ةيح"ليا تريو"حات  حفع مبحفيحلج وح ظاح مم  لبح مع تيبح إليي ةيبحييثح

ااددتتح مريددتثح معلليددبحف لليسددنحفدديحميدد ت ح مة ددتربحملس رددبحتسيندديوح لددتح ملي  دديوحتميدد ت ح

حلعت ي.حإ س جيسه حإمىحج  عحة وحلعتالتح مسنليتح م

 -فوائد المٌكروبٌن:

 متعيلبح مسيحسميتحلوحة تربححنساتوحلوحلجلتلبحلوح ما ة  تح مييلة عحإيي ةيحل اعحيحح -ٔ

 ح. مس رب

يثرددتح ألمتتح مهددت ءح مجددتعحتييددتوح م تندد  تحت مع   دد ح م ددؽ ىحإمدديح ددت  ح دد ميبحح -ٕ

 ح.إللس  صح م ر ت

 يميتحلوح نربحإ س  ح مر ت  ت.ح -ٖ

تحتعدت سه حللديحإلس د صح مع   د ح مؽذ ةيدبحتسيلدوح مظد تؾحؼيد حيميتح لتحجذت ح م ر س ح -ٗ

  مل  نرب.

يللدوحلددوحلعددتوحإ دد فبح ألنددلت ح ألمتسيددبحت م تند  سيبحت مع   دد ح م ددؽ ىحرلدد حالحيلددوحلددوحح -٘

ٕ٘.% 

 يل تاحرعوحال  وح م ر س تح ما ل بحر مس رب.ح -ٙ

 يلتعح لتح م ر تحتيميتحلي تمنحال حت تل .ح -1

 مريةي.ييتحلوحلشابلتح مسلتثح ح -0
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 -ستخدام المٌكروبٌن:إ رٌقة 

ينسةتاح مليا تريوحلر ش  حلعح مسل تعح من رسحلع للسه حر ملريت تحت مل ه  تح م   يبحتفيحح -ٔ

 ي مبحإ  فبح ملريت تحرلع فبح ملم  احسس  ح مسل تعحملت حيتل وحثاحي  ؾحإميه ح مليا تريو.

حييظ حسع وح مليا تريوحملي    حت تءح مشلسح ملر ش .ح -ٕ

 مس حلوح مل ءح مت فئحتسللعحجيت ًحيسىحسل اح مذتر و.ٕسذ عحليستي تحايسح م لػحفيحح -ٖ

س دد شحاليددبح مسلدد تعح مبلملددبحمم  لددبح م ددت وحفددتسحادديسحربلنددسي ح ظيددؾحتس ددتىحردد مليلتوحح -ٗ

 تسللعحجيت حسس  حملت حن لبحفيحلا وحظليوحرعيتحلوح مشلس.حةو من 

 ل تعحتسللعحجيت حعروحم  لسه .ي سحح مايسح ماري حتس ش حليستي سنحفتسح مسح -٘

 الحسنسةتاحلة ر تحييتيبحاة ىحلعح مليا تريو.ح -ٙ

 ي  لىح عح أل وحرعتح مم  لبحلر ش  .ح -1

 لت ح م بلييبحشه يوحلوحس  يخح إل س  .ح -0

اجداحإلد ح مسلد تعحذ تححٓ٘يميتحتم ه حلوححينسعلوح مايسحلعح مسل تعح مسيحالح-ملحوظة هامة:

  نعحلعح ميجاحت متموحلدعحلبليظدبحرل حيسحبي  لىحل  ل بح ماليح ميجاح ماري حت متموح ماري 

    حلوحمي ت ح ملة عح إليي ةيحلعح مسل تعحاتحرعتح مم  لب.ح نحالا

ح-:البٌوجٌن

لددتحلردد   حلددوحلة ددعحإييدد ةيحفعدد وحينددسةتاحمجليددعح ملي  دديوح ميلليددبحت مرنددس  يبحت مة دد ح

ححتس جعحفع ميسنحتالليسنحإميحإيست ةنحنس بلجليعح أل   يحت أل   يحيتيثبح ألحتينسعلوحفي

للدديحالددت تحل ميددبحلددوح مراسي يدد ح ملثرسددبحمل يسدد تجيوحت مسدديحسعدديشحفدديح مل  لددبح مليي ددبحرجددذت ح

 م ردد تح  م يمتندد ي (حالدد حس دد محرعددوح ملددت تح مل شدد بحملجددذت حللدد حيندد لتل حللدديحإلس دد صح

ح مع    ح مؽذ ةيب.

 -فوائد إستخدام البٌوجٌن:

%ح رلدد حماليددبحٓ٘ح–حٕ٘بح منددل تح ألمتسدديح ملعددت يحمل ددت وحر نددربحية ددوحلعددتوحإ دد فح -ٔ

ح مريتجيوح مل  فب.

ح%حلعحسينوح   تح ملي تو.٘ٔح–حٓٔمي ت حاليبح ملي توحح -ٕ

 يتا.حٕٓح–ح٘ٔ مسراي حفيح  جح ملي توحلوحح -ٖ
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 يينوحلوحةت صح مس ربح م ريعيبحلعحمي ت ح م لتح مة  عحمل ر ت.ح -ٗ

  ميتحلوحسلتثح مريةب.ح -٘

 لوحسا   ح إل  فبحاث  ءحفس  ح م لتح مة  عحعروح م عحلر ش  .حالح   ح -ٙ

 -ستخدام: رٌقة ان

 -و المشتل فً الخ وات التالٌة:أور سواء كانت الزراعة فً الحقول تتلخص عملٌة تلقٌح البذ

 .سذ عحليستي تحايسح م لػحفيحاتعحل ءحت فئح -ٔ

س دتىحرد مليلتوححلا وحظليوحثاحست عحاليبح مسل تعح مبلملبحمل ت وحلليحع عبحربلنسي حفيحح -ٕ

 تسللعحجيت حيسىحسجؾح مرذت .

 ي سحح مايسح ماري حتي ش حفتسح مسل تعحتيللعحجيت حعروح مم  لبحلر ش  .ح -ٖ

 سم اح مسل تعحفيح أل وحثاحس تىحلر ش  ح.ح -ٗ

يلاوحسا   ح إل  فبحإميح مس ربحرعتح معميسحلوح  يسحةل حليستي تح مايسحلعحؼري حلوحح -٘

عحتي  ؾحر مل عحلوحجدذت ح م رد تحللديحللدسحل  ندعحعردوح مد عحلر شد  حفديح م ليحاتح مس  

 اتوح م ه  حتاة لحرعيت حلوحي    ح مشلس.

ح-حتٌا ات ضرورٌة:إ

نددسةت لنحفدديحلادد وحردد  تحظليددوحرعيددتحلددوح ميدد    حتاشددعبح مشددلسحإي  لدديحي ددظح مللدد ححميدديوح

ح ملر ش  .ح

حيلاوحإ  فبحلة عح م ن ت يوحلعح مريتجيو.ح -ٔ

  سه ءحفس  ح م بلييب.إنسةت اح ملل ححرعتحإحيجعحلتاح -ٕ

 -رٌالٌن:ٌالس

 مسنليتح مييتعحمللي  ديوح م جيليدبحت مندا يبحت مميسيدبحس ريليد حمني ندبحتم   ح مم  لدبحر ألةدذح

رأيددتثح ألندد ميعح معلليددبحت مسا تمتجيدد ح ملس ددت  حفدديحس ليددبح مم  لددبحلددوحاجددوحميدد ت ح إل سدد  ح

حلليح مريةبحلوح مسلتثحت ميتحلوحإنسةت احح ألنلت ح ملعت يب. مم  ليح اني حتافلي حلعح مي  ظح
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 مهيةبح مع لبحم  تتسح ملت م بح مم  ليبحس  يذحلش تل تحإ س  ح ملة ر تح مييتيبحتل ه ححسر ت

لشدد تاح منددي ي ميوحتلددتحلردد   حلددوحلة ددعحييددتعحييسددتعحللدديحاا ددأح منددبلالتحفدديحسثريددتح

ح ألمتتح مجتع.

 مدذ  (حح- أل مح- مشدعي ح–ندليتح مييدتعح ملي  ديوح م جيليدبح  مللدححتينسةتاح مندي ي ميوحفديح مس

حر ج ح منا .ح–لر تح مشلس(حح–ت منا يبحت مميسيبح  منلناح

 -رٌالٌن:ٌفوائد الس

 %حلوح ملل   تح منل تيبحمل ت و.ٕ٘-ٓٔيللوحلوحالي تح ألنلت ح ملعت يبح ألمتسيبحرللت  ح -ٔ

  ميتحلوحسلتثح مريةب.ح -ٕ

  رب.يميتحلوحة تربح مس -ٖ

 سينيوحةت صح ملي توحلعحمي ت حت  يبحفيح إل س جيب.ح -ٗ

 سلتاحلذلح مراس ي حربف  محرعوح ملت تح مل ش بحم لتح م ر تحترعوح مل  ت تح مييتيب.ح -٘

لس د صح م رد تحملع   د حإفيميتحلدوحا د ء ححيعلوح مني ي ميوحلليحمي ت ح ملجلتاح مجذ عح -ٙ

  مؽذ ةيبح ملستف  حر مس رب.ح

 -لسرٌالٌن:كٌفٌة إستخدام ا

 اتعحل ءحت فئ.ٕسذ عحليستي تح مايسح م ؽي ح  م لػ(حفيحح -ٔ

ست عحسل تعح م ت وحللديحل د شحربلندس حفديحلاد وحجيدتح مسهتيدبحرعيدت حلدوحاشدعبح مشدلسحح -ٕ

  ملر ش  .

لرددت ح مللدد ححللدديححيةلدد ح مليلددتوح م ددلؽيحللدديح مسلدد تعحتيللددعحجيددت حثدداحرعددتحندد لبحس ثدد ح -ٖ

 يعحرعتحسللييه حلر ش  حثاحس تعح أل و. مسل تعحلعح مسلليعحم ل وح مستم

 سم اح مسل تعحرعتحسللييه حلر ش  حثاحس تعح أل و.ح -ٗ

فيحي مبح أل محييس  ح م ت وحإميحاينيوحلوح ملل ححينسةتاحإيت لل حلعح مسلد تعحفديح ملشدسوحح -٘

 ل تح مم  لبحت ألة حلعح مشسبلتحفيح أل وح ملنستيلب.

 -مالحظات هامة:

ح تءح مشلس.سي ظح معرت حرعيت حلوحح -ٔ
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نددسةت احل هدد  تحف  يددبحيددساحةلدد ح منددي ي ميوحر مسلدد تعحرعددتحإ دد فبح مل هدد  تحإفدديحي مددبحح -ٕ

حريتليوحلليح ألعو.

 الحيةل ح مني ي ميوحلعحاعحلة عحييتعحاة .ح -ٖ

تررؤثٌر التلقررٌح بالبكتٌرٌررا المثبتررة للنٌتررروجٌن مالسررٌرٌالٌن( علررى نمررو القمررح ومحتررو  

 العناصر المغذٌة 

ر ددتربحاليددبححٖٕٓٓ/ٕٕٓٓ ددصحللددىح ردد تح مللددححةددبلوح ملتندداح مشددستعحاج يددتحسج رددبحاح

 مم  لبحج لعبح ممع ميسحرهدتؾحسدأثي حت  ندبح ملة در تح مييتيدبح  مندي ي ميو(ح مليستيدبحللدىح

 ما ة  تح متعيلبح ملثرسبحمل يس تجيوحت ألنلت ح م يس تجي يدبح مايل تيدبح ندل  تح أللت يدتاحت سد  تح

تاذم حليسدت لحلدوح مع   د ح ملؽذيدبحفديحح0ٙتوح مللحح  ؾحنة ح أللت يتا(حللىح لتحتلي 

سج رسيوح ألتمىحربنسةت احا   يح لليبحلدوحلم لدبح مة د   ح مة  دبحراليدبح مم  لدبحت مث  يدبح

نسةت احا   ىح ي يبحلوحل  لبح إلر  ليليبحلي فظبح مش عيبحتايستتحاوحسج ردبحللدىحثبلثدبحبر

م يسد تجيوحتلندستىحإ د فبح م يسد تجيوحييدثحسداح مسللديححلت لوح  مسلليححر مني ي ميويحل د ت ح 

جداحندي ي ميوححٗٔاجداحيردتعحتل س دعححٔجاحني ي ميوحمادوحح1رثبلثحلعتالتح    يحل ة وح

اجاحيرتع(حتساحإ  فبحنل تح م يس تجيوحللىح دت  حندل  تحالت يدتاحت سد  تحالت يدتاححٔماوح

اجدداحس رددبحللددىحتفعسدديوححٔ/حللليجدد  اح يسدد تجيوححٖ٘ٔيح٘ٓٔيح1٘فددىحا رددعحلعددتالتح دد  يح

يتاحلوحح٘٘ت مسج ربحل لليبحا للبح معشت ةيب.حتعتحاظه تح م س ةجحل حيلي:حم تحتموح م ر س تحرعتح

 مم  لددبحميدد ت ح  ي ددبحفدديحي مددبح مسللدديححر منددي ي ميوحفدديح أل   دديح م ي يددبحري لدد حا  ددتح مميدد ت ح

يدد ت حلع تيددبحنددت ءحفدديحي مددبحلع تيددبحفددىح أل   دديح م لليددب.حر م نددربحملي ددتوح ملددشحفلددتحم تحم

 مسلليححر مندي ي ميوحفلد حاتحلدعح مسندليتح مايلد تعحرد م يس تجيوحتاد وحسدأثي ح مسدت ةوحرديوح مدثبلثح

لت لوحلع تعحلتجعحفيح أل   يح م لليبحتر م نربحمل يس تجيوح مللدسصحندت ءحفديح أل   ديح

 ح ألار حفديح أل   ديح م ي يدب.ح م ي يبحاتح م لليبحفلتحا  تح ممي ت حل ميبح ملع تيبحتا  تح ممي ت

حلس  صح م يس تجيو.حإيتح مت  نبحسأثي  ًحلع تي ًحللىحتعتحاث ح مست ةوحريوح معت لوح مثبلثبحس

 الرٌزوباكترٌن

ر سد تح ممي دبحتس جدعحلة عحييتعحفع وحينسةتاحلعح ملي  ديوح ميلليدبحت مة د حت م  اهدبحت 

 ح ملثرسدبحآلمتتح مهدت ءح مجدتعحت مسديحسندست وحيست ةنحلليحالت تحل ميبحلوح مراس يإفع ميسنحإميح

حح.جذت ح م ر تحت مل  لبح مليي بحره حرا  ء حل ميبحةبلوحفس  حيي  ح م ر ت

ح
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 -ٌحقق الفوائد األتٌة:

%حمل ر سد تحؼيد ح مرلتميدبيحٕ٘ستفي حاليبح منل تح آلمتسديح مايلد تعح مللد   حمل دت وحر ندربحح -ٔ

 %حمل ر س تح مرلتميب.0٘

 توحلعحسينيوح تليسن.مي ت حفيح ملي  -ٕ

 سيني حإلس  صح م ر تحملع    ح مؽذ ةيبح مار ىحت م ؽ ىحلوح مس رب. -ٖ

 مي ت حلل تلبح م ر تحألل  وح مجذت .ح -ٗ

 سلليوح نربح مسلتثح مريةيح م  سجحلوحإنسةت اح ألنلت ح مايل تيب.حح -٘

   -ستخدام: رٌقة ان

 -المشتل فً الخ وات التالٌة: تتلخص عملٌة تلقٌح البذور سواء كانت الزراعة فً الحقل أو

 سذ عحليستي تح مايسح م ؽي حفيحاتعحل ءحت فئحتسللعحجيت حيسىحسل اح مذتر و.ح -ٔ

س  تحاليبح مسل تعح مبلملبحمم  لبح م ت وحثاحس تعحرد مليلتوح مند رسحتسللدعحجيدت حرعيدت حلدوحح -ٕ

  مشلس.

 سم اح مسل تعحلر ش  .حي سحح مايسح ماري حتي ش حفتسح مسل تعحتيللعحجيت حعروح مم  لب.حثاح -ٖ

س تعح أل وحرعتح مم  لبحلر ش  حلليحاوحياتوحلعتوحستفسح ملي لحفيح ميلوحر ية حتادذم حح -ٗ

 ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححس تعح مشسبلتح ي حة ي  حرعتحشسله حلر ش  .ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح

 -إحتٌا ات ضرورٌة:

  سه ءحفس  ح بلييسنح شه يوحلوحس  يخح إل س  (.إنسةت اح ملل ححرعتحإيجعحلتاحح -ٔ

 ي  ليحي ظح ملل ححمييوحإنسةت لنحفيحلا وحر  تح ي  وحإنسةت اح مثبلجبحملي ظ(.ح -ٕ

ع للدبحرد مل ه  تح م   يدبحيةلد ح مللد ححر لدوح ظيدؾحةل د حفيحي مبحل حإذ حا  تح مسل تعحلح -ٖ

 لسج  ن حتين نعح ملةلت حر توح مة حاتحرجت  ح مشسبلتحثاحسؽ يحر مس  عحتس تعحلر ش  .

%حلددوحاليددبح منددل تح آلمتسدديح مايلدد تعح1٘ر م نددربحمللي  دديوح م جيليددبحت مة دد حي دد ؾحح -ٗ

%حلددوح منددل تح٘ٔ مرلتميددبحفي دد ؾحح مللدد   حمل ددت وحللدديحثددبلثحتفعدد تحالدد حر م نددربحمللي  دديو

  آلمتسي.

ح
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 النٌتروبٌن

%حلدوحٖ٘لة عحييتعحملعظاح ملي  يوحسلتحلعظاح ملي  يوح ميلليبحت مرند سيوحردأاث حلدوح

حيسي ج سه حلوحل   ح ألمتت.إ

 -مزاٌا النٌتروبٌن:

حي لححملعظاح ملي  يو.ح -ٔ

حي لححمجليعحا ت اح أل   ي.حح -ٕ

 ييستعحلليحراس ي حلثرسبحمؤلمتت.حح -ٖ

 %حلوحاليبح ألنلت ح ألمتسيب.حٖ٘يتف حيت ميحح -ٗ

 يميتحإ س جيبحؼلبح م ت وحمي ت حلؤات .ح -٘

 يينوحلوح   تح ملي تو.حح -ٙ

 ي فعحلوحلنستىحة تربح مس رب.حح -1

 ييليح مريةبحلوح مسلتث.حح -0

 -مع مراعاة األتً:

 سي ظح معرت حرعيت حلوح مي    حت مايل تي تحت ملريت تحتاشعبح مشلس.ح -ٔ

 ش  حرعتح إلنسةت ا.ح عح أل وحلر  -ٕ

 لتاحةل ح ملة عحرأعحلة عحاة حاتحانلت حاتحلريت ت.ح -ٖ

 - رٌقة انستخدام:

 مس حل ءحت فئحتسللعحجيت حيسىحسل اح مذتر و.ح٘.ٔسذ عحليستي تح مايسح م ؽي حفيحح -ٔ

س  تحاليبح مسل تعح مبلملبحمم  لبحفت وحثاحس تىحر مليلتوح من رسحتسللدعحجيدت حتسسد  حملدت حح -ٕ

حلا وحرعيتحلوح مشلس.ن لبحفيح

 ي سحح مايسح ماري حتي ث حفتسح مسل تعحتيللعحجيت حعروح مم  لبحلر ش  .ح -ٖ

يلاوحسا   ح إل  فبحرةل حليستي تح مايسح ماري حرؽري حلوح مس  عحتإ  فسنحيتوح م ر س تححح -ٗ

 رعتح مة رشبحتس تىحثاحيؽ ىحرعتح إل  فبحمللن يبح مل  ؾحإميه حلر ش  .
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 الفوسفورٌن

تعحي لححمجليعح ملي  يوحييثحيعسر حل   ح م تن ت حايتح مع    ح م ةينيبحفيحلة عحيي

سؽذيبح م ر تحتيي وح م ر تحللىحإيسي ج سنحلدوح م تند ت حلدوح  يدسح ألندلت ح م تند  سيبح مسديح

س  ؾحملس ربحاتح سيجبحمسيليوح ملت تح مع تيبح ملةسل ب.حتييستىحلة عح م تند ت يوح مييدتعح

ت ملست جددتحفدديحح-ت حفدديحسيتيددوحفتندد  تحثبلثدديح ما مندديتاح مؽيدد حليندد للددىحراسي يدد ح شدد بحجدد

ندسةت اح مل ادمحمؤلندلت ح م تند  سيبحإمدىحفتند  تح مل  يبحرس ايم تحل ميبح سيجدبحمئل أل   يح

تندد ل وحلدد حسساد ث حلددذلح مراسي يدد حتس سشدد حفددىحل  لددبحجددذت ححايد تىح ما مندديتاح مليندد حمل ردد ت.

 ت م  ت عحاث  ءحل  يوح لتح م ر تح ملةسلؾ.ح م  مححن ت ت م ر تحتسلتلحر م 

 سفورٌنوفوائد الف

 سينيوحةت صح مس رب.حح -ٔ

 مي ت حؼلبح ملي  يوح مللليب.حح -ٕ

 سة يوحلعتالتحإنسةت اح ألنلت ح م تن  سيبح ملةسل ب. -ٖ

  رٌقة انستخدام:

 س تىح مسل تعحثاحسةل حجيت حرليستىح مايسحعروح مم  لبحلر ش  .حح -ٔ

ايلتحج  ا(حلوح مس ربح م  للدبحاتح م لدوححٓٔةل حليستىح مايسحرؽري ح فيحي مبح ألشج  حيح -ٕ

 ةل  حجيت حتيت عحساريش حيتوحجذاح مشج  .ح

 ي  وح م عحلر ش  حللعح مم  لبحفىحي مبح مم  لبح مع ي .حح -ٖ

  مرذت ح ملع للبحر مل ه  تح م   يبحيلاوحلع للسه حرلل حح م تن ت يوحتسؤتىح  سح م س ةج.حح -ٗ

 ل حح م تن ت يوحلعح معلتيوحألمتت  ح م  ةت .حيلاوحةل حمح -٘

 ي لححمل حح م تن ت يوحمجليعح ملي  يوح ميلليبحت مرنس  يبحت ر س تح ممي ب.حح -ٙ

 سي ظحااي سح م تن ت يوحرعيت حلوح تءح مشلسحفيحلا وحجيتح مسهتيب.حح -1

اتححيست جتح ملة عح مييتعح م تن ت يوحفيح ألنت سح مل  يبحرلنلىح م تند ت يوحملحوظة:

ح م تن  سيو.

 البلوجرٌن
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لة عحييتعحيجهمحة ي  حم ر تح أل محتيعسرد حل  د ح م يسد تجيوحلدوح مع   د ح م ةينديبح

 مسدديحييس جهدد ح ردد تح أل م.حتيلددتاح ملة ددعح مييددتعح"حرلددتج يوح"ح مليسددتىحللددىح م ي مددعح

س ردبحرعدتح مة   ءح ملم عبح مل ت  حللىحسثريتح م يس تجيوح مجتىحفيحاجن له حثداحإفد  ملحفديح م

حسيلله .ح

 :فوائد البلوجرٌن

 %.ححٖٓ-ٕ٘ستفي حجمءحلوح ألنلت ح م يس تجي يبحسلت حريت ميحح -ٔ

 سينيوحةت صح مس ربح م ريعيبحت مايلي ةيب.ح -ٕ

 %.حح٘ٔح-ٓٔمي ت ح ملي توحر نربحسس  تححل حريوح -ٖ

 سلليوحاليبح م يس تجيوح مل لتت حلوحا   ىح أل محر مسرةي .ح -ٗ

 يةي.حسلليوح نربح مسلتثح مر -٘

  :انستخدام  رٌقة

ايلتححٓٔسةل حليستي تح معرت حجيت حللىحاليبححل  نربحلوح مس ربح م  للبحاتح م لوحيت ميح ح -ٔ

 ج  احيا ىحفت   حت يت .ححٕٓٓج  ا(حتالحسنسةتاحفيح مةل حاعحلت تحاة ىحتساتوحلرت ح مايسح

 حاث دد ءحندداتوحي ثدد ح مةلددي حللددىحندد ححليدد لح ملندد يبح ملة  ددبحمددذم يحي  لددىحاوحيددساحذمددح -ٕ

ح م ي ح.ح

 انحتٌا ات الضرورٌة

لتاحي ظح ملل ححرج  دعح مايل تيد تحاتح ألندلت ح ألمتسيدبحرعيدت حلدوح ميد    حتاشدعبح مشدلسح -ٔ

  ملر ش  .ح

 يجعحإ  فبح منل تح ألمتسىحللىحتفع تحرتالحلوح متفعبح مت يت .ح -ٕ

 ي  لىحلتاح  ؾحلي لح أل محن يي حإالحرعتح مسلليححرأنرتا.حح -ٖ

 تون  –ي الترا

ايتح ملة ر تح مييتيبح مجتيت ح ملنست ت ح مسيحرتاتحسظه حفيح منتسح مل  عحتسة عحي ميد ح

ملسجدد  عحتلدديحسعسردد حل ددت  حإلثدد  ءح مس رددبحر   يدد تح ملياددت يم حت مسدديحسلعددعحتت  حف ةلدد حفدديح

سددتلياح لددتح م ردد تحتميدد ت ح ما دد ء ح إل س جيددبحتاددذم حميدد ت حة ددتربح مس رددبحتسيندديوحةت  دده ح

ح- ريعيبحت مايل تيبحلوحةبلوح مليا  ياي تح مس ميب: م



 217 

سلتاحلي  سه حرعلوح مشعي  تح مجذ يبحمل ر تحلل حيميتحلدوحلند يبحند حح ملجلدتاح مجدذ عح -ٔ

 تيتلاحعت سنحلليح إللس  ص.

 ميل تح م تن  سيمح مسيحسميتحلوحجه ميبح م تن  تح مع تيبحمل ر تحلوح  يسحإبف  محسلتاحر -ٕ

   حع رلبحمئللس  صحرت ن بح م ر س تح مللليب.لعت سه حمس رححفيح ت

سشجعحجذت ح م ر تح مع ةوحلليحإف  مح أليل وح مع تيبحتثد  يحاانديتح ما ردتوحللد حيميدتح -ٖ

 لوحذتر وح م تن  تح ملعت يبحؼي ح مذ ةرب.

ند ت حاد م يس تجيوحت مار يدتحتلس د صحل   د حاةد ىحرةدبلؾح م إمه حسأثي حل شد حللديح -ٗ

 ل ج يمحت م ي سحتؼي ل .ت مذ  حت ما منيتاحت م

 لس  صح مل ءحتسيلوح مج  ؾحتاذم ح مللتيب.إ مليات يم حلوحعت  ح م ر تحلليححسميت -٘

 سلتاحرب س  حلت تحل ش بحم لتح م ر ت. -ٙ

 سميتح مليات يم حلوحنل ح مجت ح مةلتيبحملش  ح مجذ . -1

 سن لتحلليحسةليصح مس ربحلوح ملع توح مثليلبحت مللتث تح مريةيبح ألة ى. -0

ستوحال ت حملليات يم حلعح ألنلت حح–نسةت احس ايم تحلةسل بحلوحلة عح مس  عحإوحيلا -0

ح مع تيبح م   ليبح ح مالرتنتح(حلل حي يتحفيح إلنسؽ  ءحلوح ماثي حلوح ألنلت ح ملعت يب.

 EM1المخصب الحٌوي 

EM1إةس   حماللسيححEffective Micro-Organismsاعح ما ة  تح مييبح متعيلدبح م ع مدبيحح

 متعيلددبححنتحلردد   حلددوحلنسي دد ح ريعدديحييسددتعحللدديحلجلتلددبحلست فلددبحلددوح ما ة دد تح مييددتلدد

 م  فعدبحتمهد حتت ح شد حتفعد وحفديحسينديوحة دتربح مس ردبح مم  ليدبيحتلدتحلنسي د حآلدوحلدوح

 م  ييبح م ييبحييثحاوح أليي ءح متعيلدبح ملتجدتت حردنحؼيد حلعتمدبحت  ثيد ًيحتالحييسدتعحللديحاعح

حي ةيبح    .لريت تحاتحلت تحايل

اوح ما ة  تح مييبح متعيلبح مل يت ح م ش بح ملتجتت حرنححEM1ت م ا  ح ألن نيبحمللة عح مييتعح

 متعيلدبححنسعلوحلليحسينيوح   تح مس ربح مم  ليبحر ت  ح ريعيبحييثحسلتاحسل ح ما ة  تح ميي

حرلجلتلبحلوح متظ ةؾح مل يت حمة تربح مس ربيحت مسيحيلاوحإيج مل حفيل حيلي:

إف  محا ميل تحسلتاحرسيليوح ملت تح مع تيبح ملعلت حتلعت بح مع   د ح مؽذ ةيدبح ملتجدتت حرهد ححح-ٔ

اعحسيتيله حلوح م ت  ح مع تيبحؼي ح مذ ةربحإميح م ت  ح ملعت يبح مذ ةربح مسديحيندس يعح م رد تح

حإلس   ه حت إلنس  ت حره .
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ملتجدتت حفديح مس ردبحلثدوحإذ ردبحالدبلححإف  مح أليل وح مسديحسلدتاحربذ ردبح مع   د ح ملعت يدبح حح-ٕ

 م تندد  تح م ددة عحؼيدد ح مذ ةرددبحتسيتيلهدد حإمدديحالددبلححفتندد  تحذ ةرددبيحتاددذم حسي يدد حل  دد ح

ح مرتس نيتاحتؼي لحلوح مع    ح مل سر بحرلع توح مس ربح مم  ليب.

ندداحيت لددوح ميتيددتحب مسدديحسعدد ؾحرحChelating Agentsإفدد  محرعددوح ملددت تح ملةلريددبححح-ٖ

Siderophoresمسيحسين حمل ر س تحإلس  صحل   ح ميتيت.ح  

 اانت حل ار تح مار يتحؼي ح مذ ةربحتسيتيله حإميح ت  حذ ةرب.حححح-ٗ

سثريتحامتتح مهت ءح مجتعحلل حيميتحلوحليستعح مس ردبحلدوح م يسد تجيوحتادذم حسلثيدوحثد  يححح-٘

 مع تع.حاانيتح ما رتوحرت ن بح مراس ي ح ألتستس تفيبحلل حيميتحلوح ما رتوح 

لوح  يسحسجليعحيرير تح مس ربحر ر ه حلدعحرع ده ححSoil Structureسينيوحر  ءح مس ربححح-ٙ

رت ندد بحةيددت حلي دد تح م   يدد تحت ألاسي تليندديس تحاتحم ددله حرت ندد بحلددت تح ددلؽيبحممجددبح

  متعيلبيحلل حيميتحلوحت جبح مسهتيبحفيح مس رب.حنس  مل ح ما ة  تح ميي

فيح مس ربح مم  ليبحتلتحس ايعححHumus متعيلبحلليحساتيوح متتر وححنسن لتح ما ة  تح مييحح-1

لعلتحمدنح ريعدبحؼ تيدبح د سجحلدوحسيلدوح ملدت تح مع دتيبحتلدتحيدؤتعحإمديحميد ت ح مندعبح مسشدرعيبح

Water Holding Capacityت منددعبح مسر تميددبح ما سيت يددبححCation Exchange 

Capacity ت ملددت  ح مس ظيليددبحملس رددبححBuffering Capacityالدد حيعسردد حلةددموحمللددت تحح

  مؽذ ةيبحفيح مس ربيحلل حيينوحلوحة تربح مس ربحرتجنحل ا.

 إف  محل ظل تح م لتح م ر سيبح ألل ح مذعحين احلوحلعتوح لتح م ر ت.حححح-0

 إف  محل  ت تحييتيبحسثر ح لتحرعوح مليا تر تح ملل  بحمل ر ت.حححح-0

ما ة د تح مييدبح متعيلدبح مل يدت حس د فسح مليا ترد تح مل  ديبحإلت تح مس ربحرألت تحتفي  حلدوح حح-ٓٔ

حتسيتوحتتوح ش  ه حتإ  رسه حمل ر ت.ح

 قتصادٌة اآلتٌة:ٌعود بالفوائد ان 1EMستخدام المخصب الحٌوي إ

ييدددددددتحلدددددددوحإندددددددسةت اح مايل تيددددددد تح مم  ليدددددددبححEM1إندددددددسةت اح ملة دددددددعح مييدددددددتعحح-ٔ

 Agrochemicalsي د ًحس لدتح مس ردبحس تلهد ح مييدتعحتر مسد ميح(ح مسيحسعسر حلال بحمللدم  احتا

يسي ج سنحل هد حتس سشد ح أللد  وحت آلفد تحتسيسد  حإمديحإتالحيجتح م ر تححنسستلت حلثوحلذلح مس ر

الي تحاري  حلوح مايل تي تحتلذ حالنحيللوحلوحتةدوح ملدم  احلدذ حر إل د فبحإمديحلد حسندررنحلدوح

حسلتثحملريةب.
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ساتوحان احفيح م لتحتر مس ميحسع يحلي توححEM1تعح ملي  يوح ملع للبحر ملة عح مييح-ٕ

حلرا حتسلوح م س  ح مسيحياتوحفيه ح م ر تحلع وحمئل  ربحر ألل  وحت آلف ت.ح

يلاددوح مي ددتوحللدديحإ سدد  حلدد ميحتذتحجددتت حلليددم حفدديح م عدداحتيسيلددوححEM1ربنددسةت احح-ٖ

  مسنتيسحتلذ حيت حتةبلحمللم  ا.

 تؼ يبحتيلاوحم  لسه حااث حلوحل  حفيح مع ا.يجعوح مس ربحة ربححEM1إنسةت احححح-ٗ

فدديحتجددتتح ملدد ت ح مع ددتيبحيللددوحلددوح معل مددبيحف مس رددبح مللليددبحر ملة ددعححEM1إنددسةت احح-٘

(حتساتوحللليبح معميدسحايند يحPhysical Structureيسينوحر  ةه ح م ريعيح حEM1 مييتعح

بلسح مع   دد حفدديح ددت  حتسسينددوحاي دد حةت  دده ح مايلي ةيددبحت مييتيددبحتيندد لتحاي دد حللدديحإ دد

 لين  حمللي توح م  لي.

لسلد تحللديحلةل د تح ملم لدبحفديح مسندليتحلذ ح ملة عح مييتعحفب دنحيلادوح إلحلعحإنسةت اح-ٙ

 مذعحيعلوحللديحسيللهد حفديحفسد  حع دي  ح ندري ًحتيعد تححEM1ييثحسع لوحلذلح ملةل  تحرليلتوح

 ةل  تحتل حسنررنحلوحسلتثحملريةب.حستتي ل حفيح مس ربحل  حاة ىحتذم حرتالحلوحي سحلذلح مل

فب نحرعتحذم حسلوح مي جبحإميحسا   حإ  فسنحييثحاوححنملس رحEM1لعحإنسل   حإنسةت احل ت حح-1

(حتفدديحلددذلح مي مددبحي دد ؾحفدديحLiving Soil حنلددذلح ما ة دد تحسسادد ث حذ سيدد ًحتس ددرحح مس رددبحييدد

ححفس  تحلسر لت حمللي فظبحلليحسعت تحلذلح ما ة  تحفيح مس رب.

 علً أنواع الكائنات الحٌة الدقٌقة اآلتٌة:    EM1وٌحتوي المخصب الحٌوي 

  Photosynthetic Bacteriaالبكترٌا الممثلة للضوء  -5

سشلوحلدذلح مراسي يد حلجلتلدبحلسر ي دبحلدوح أل دت احذ تحعدت  تحفنديتمتجيبحل ميدبيحتللديحندريوح

ت اح م ددتءحال ددت حمهدد ح ملددت  حللدديحإنددسةح.Rhodopseudomonas SPP ملثدد وحفددبوح

مل  عددبحتإنددسةت احثدد  يحااندديتح ما رددتوح مجددتعحاتحلددت تحل ددتيبحاةدد ىحلثددوحإفدد  م تح مجددذت ح

ال ت حملا رتوحمر  ءحةبلي ل حسيدتح مظد تؾح مبللت ةيدبيحالد حا هد حسندس يعح م لدتحاي د حسيدتح

ح مظ تؾح مهت ةيبحتفيحؼي عح م تءحتفديحلدذلح مي مدبحسندسةتاح ملدت تح مع دتيبحلثدوح أليلد و

 مع تيبحت مايتالتحت ما رتليت  تحال ت حمل  عبحت ما رتوحلع ً.حف بلحلوحذم حفبوح معتيدتح

لوحسل ح مراس ي ح مللثلبحمل تءحمه ح ملت  حاي  حلليحسثريتحامتتح مهت ءح مجتع.حتلليحذم حفبوح

عددت  حلددذلح مراس يدد حللدديح م لددتحسيددتحظدد تؾحريةيددبحلسر ي ددبحتإ س جهدد حمعت لددوح لددتحلةسل ددبحلثددوح

يل وح أللي يبحت أليل وح م تتيبحت منا ي تحيشجعح لدتح م رد تحتي شد حلجلتلد تحاةد ىح أل

حؼي ل حلوح مراس ي حت م   ي تح مل يت حذ تح مسأثي ح إليج ريحلليحة تربح مس رب.ح
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ح Lactic Acid Bacteriaبكترٌا حام  الالكتٌك  -5

 يحتيددؤتعحساددتيوحيدد لوحلددذلح مراس يدد حمهدد ح ملددت  حللدديحسيتيددوح منددا ي تحإمدديحيدد لوحالاسيدد

فدديح متندد ح مليددي ح أللدد ح مددذعحيندد لتحللدديحإذ رددبح مع   دد ححpH مبلاسيدد حإمدديحة ددوحت جددبح

 مؽذ ةيددبح مؽيدد حذ ةرددبيحر إل دد فبحإمدديحذمدد حفددبوحيدد لوح مبلاسيدد ح  نددنحيندد احلددوحسيلددوح ملددت تح

 ح مع تيبح ملعلت يحتاي  حمنحسدأثي حلثدر حعدتعحيلد تاح لدتحرعدوح م   يد تح ملل  دبحلثدوحف د

ح م يتم  ياحتيؤتعحذم حر مسرعيبحإميحإةس  ءح م يل ستت .ح

  Yeast الخمائر -3

سنس يعح مةل ة ح م لتحربنسةت احلت تحل تيبحلةسل بحنت ءح م  سجبحلوحإف  م تح مجذت حاتح مسديح

س  مل حراس ي حاة ىحلثوح مراس ي ح مللثلبحمل تءيحت سيجبح لتح مةل ة حسلتاحليح ألة ىحربف  مح

تعيلدبحاةد ىححنلتحلةسل بحلثوح أليل وح أللي يبحت م يس لي  تح مسيحس يتح لدتحا ة د تحييدلت لوح 

لثدوحراس يد حيد لوح مبلاسيد حت ألاسي تلينديس تيحتس د مح مةلد ة ححEM1فيح ملة دعح مييدتعح

حاي  حرعوح مه لت  تحت إل ميل تح مسيحسن احلوحلعتوح لتح م ر ت.ح

   Actinomycetesكتٌنومٌسٌتس األ -4

 متعيلبحمه حس ايعحةي يحاشرنحر م   ي تحيند لتحللديحسجليدعححن ملجلتلبحلوح ما ة  تح مييلذلح

اسي تلينيس تحتيميتحلوحسهتيسه يحتسسليمح ألحن متعيلبحلل حييليه حلوحلت لوح مسع يحنيرير تح مس ر

لد حرلت سه حلليحسيلوح مج  ؾحت مي    حتمه حعت  حاري  حلليحسيليوح ملت تح مع دتيبح ملعلدت يحا

حس  محل  ت تحييتيبحسل عحاتحستعؾح لتح معتيتحلوح مليا تر تح مل  يب.ح

  Fungiالف رٌات  -5

 م   ي تحمه حس ايعحةي ييحتليحسسيلوح مج  ؾحت ميلت دبيحتس د محا ميلد تحة  جيدبحسيلدوح

 معتيتحلوح ملت تح مع دتيبح ملعلدت يحالد حاوحرع ده حي د محلدت تحل د ت حملليا ترد تح مل  ديب.ح

لوح م   ي تحييتوح ملت تح مع تيبحإميحايتالتحتايل وحل تيبحتإنس  تحلل حيللوححت ماثي 

لوح مي ع تحت ميش  تح م    .حال حاوح ما ة  تح مييبح متعيلبح ألة ىح م  فعدبحيلا هد ح إلندس  ت ح

.حتمهدذ ح م  د حMycorrhizaلوحلذلح مل ار تحفيمت تحسعت تل حفيح مس ربحلثوحف  ح مليات يم ح

 بحييثحسةس سحةيت نحةبليد ح ملشد  حفديحجدذت ح م رد تحري لد حسرلديحا د  ؾح مةيدت حالليبحة 

ر مة   حترذم حسميتحلوحلن حح إللس  صحمللجلتاح مجذ عحلل حيميتحلدوحا د ء ح م رد تحللديح

إلس  صح مل ءحت مع    ح مؽذ ةيبيحال حي  مح مليات يم حا مياح م تن  سيمح مذعحييتوح م تن  تح
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لعددت يحذ ةددعيحتيشددجعحجددذت ح م ردد تحللدديحإفدد  محثدد  يحااندديتح ما رددتوحح مع ددتعحإمدديحفتندد  ت

حتين لتحذم حلليحذتر وح م تن  تح م ة ع.حpHت أليل وح مع تيبحلل حية وحت جبح

 متعيلدبح راس يد ح مسلثيدوح م دتةييححنيس ححلل حسلتاحاوحاوحلجلتلبحلوحا ت احلوح ما ة  تح مييد

ليندديسسيح م   يدد ت(حمهدد حتظي ددبحة  ددبحرهدد حتماددوحراس يدد حيلددوح مبلاسيدد يح مةلدد ة يح الاسي ت

ييدددثحسندد لتحتسدددتلاح شددد  ححEM1راس يدد ح مسلثيدددوح م دددتةيحمهدد ح م يددد ت حت أللليدددبحفدديح شددد  ح

 متعيلبححن تح مل سجبحرت ن بح ما ة  تح ميي متعيلبح ألة ىحال حسلتاحرسيتيوح ملتحن مليا تر تح ميي

متلد  ح ل  ح مسع ت يدبحلردتاح مسعد يشحت إلمظد ألة ىحإمديحلدت تح  فعدبحمل رد ت.حتي لدسحللديحلدذلح 

 Coexistence and Co-Prosperityحتل ددتحإ دد فبح ملة ددعح مييددتعح)EM1فدديحح

س درحح مس ردبحؼ يدبح متعيلبح م  فعبح ألة ىحيمت تحلتتل حاي د حتردذم ححن مس ربيحفبوح ما ة  تح ميي

ييبح م    ح سيجدبحس د محجدذت ح(حتسلوح ما ة  تح مLiving Soil متعيلبح م  فعبح حنر ما ة  تح ميي

حل يددت حلثددوح ما رتليددت  تحت أليلدد وح أللي يددبحت أليلدد وح مع ددتيبح ًْ ًْ  م ر سدد تحاي دد حلددت ت ً

حت إل ميل ت.

 فً الزراعة 1EMإستخدامات المخصب الحٌوي 

شدهت حح٘-ٗرلعتوح  دؾحمسد حمل دت وحلد  حاندرتلي حللديح ألعدوحملدت ححEM1ي  ؾحليلتوح -ٔ

 تييلوحةبلوح ظ اح م عحر مس لي حفيح أل وح م لليب.إ  فبحا  يبحلعحلي لح م عح

ماوحمسد حلد ءح ظيدؾحةد ميحلدوح مالدت ح شد ًححٖناح٘.ٓ ملة ؾحرلعتوححEM1ي  ؾحليلتوح -ٕ

حلليح ملجلتاح مة  عحل سيوحفيح مشه .

(ح ملس يدددبحفددديح ملم لدددبحPrimary EM ألن نددديح حEM1يلادددوحل ددد ل بحاليدددبحليلدددتوح

(حإالحا دنحالحيلادوحسةمي دنحااثد حلدوحشده يوحتالحSecondary مث  تعح حEMت مي توحلليحح

يلاوحإل ت حل  ل سنحل  حاة ى.حتلذ حيعتتحر م  ةت حلليح  يعح أل وحييثحيلادوحسي دي ح

  ألن نيحال حيلي:حححEM1مس حح٘لوححEMمس ححٓٓٔ

  ألن ني.حEM1مس حح٘ح 

 مس حلتالس.ح٘ 

 مس حل ء.حح0ٓ 

  رٌقة التحضٌر

حمل ءحا فيبحإلذ رسنحجيت ً.ي  ؾح ملتالسحإميحاليبحلوح ححح-ٔ
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حثاحي  ؾح مليلتوح ملتالسح ملة ؾح من رسحسجهيملحإميحر عيحاليبح مل ء.ححح-ٕ

  ألن نيحإميح مليلتوح من رسحتيللعحجيت ً.حEM1ي  ؾحححح-ٖ

ايد احح1يت عح مليلتوح ملجهمح من رسحفيحر ليوحربلندسي ح ظيدؾحلياداح مؽلدسحتيسد  حملدت حح-ٗ

حلةموحلظلو.حيتاحشس ء حفيحح٘ٔ ي  ًحتح

رعتحلذلح ملدت حياشدؾحللديح مليلدتوحتندتؾح جدتحاوح علدنحي ل ديحتمديسحندا عحاتحايدتميح

.حٗملليلدتوحلدوححpHتلذ حيتوحلليحا نحا رحح  مححمئلنسعل وحتفديحلدذلح مي مدبحالحيميدتح عداح

حشهت .حح٘-ٗمس حمل ت وحانرتلي ًحملت ححٓٔ مث  تع(حرلعتوحح EMتينسةتاحلذ ح مليلتوح 

(حيساحBokashi ألن نيحفيحسي ي حنل تحل تعحؼ يحلسا لوح رتا شيححEM1  (حينسةتاح

حسي ي لحا آلسي:

 ايلتج  احلجي بحانعحميستو.حٓٗ 

 ايلتحج  احن سحا مح  لاح اتحن سحعلح(.ححٓٗ 

  ألن ني.حEM1حٖناحٕ٘ٙ 

 لتالس.حٖنإ٘ٙ 

 مس حل ءحة ميحلوح مالت .ح٘.ٕٙ 

ت جددتلحتينددسةتاحرددتالحل ددنحلةل دد تحتيلاددوح النددسؽ  ءحلددوحانددعح مميسددتوحفدديحي مددبحلددتاحس 

 ييت  يب.ح

  Bokashiتحضٌر البوكاشً 

ستجددتح  يلددبحلت ةيددبحتاةدد ىحاللت ةيددبحمسي ددي ح مرتا شدديحتنددتؾح شدد ححفيلدد حيلدديح م  يلددبح

ح مبللت ةيب:

 سةل حلجي بح مميستوحلعحن سح أل محةل  حجيت حتذم حلليحع عبحلوح مربلنسي ح م ظيؾ. -ٔ

مس (حتيذ عحجيدت حثداحي د ؾحإمديحرد عيحاليدبححٕل ءح يت ميحي  ؾح ملتالسحإميحاليبحلوح م -ٕ

  مل ءحتيللعحجيت .

  ألن نيحإميح مليلتوح من رسحتيللعحجيت .حEM1ي  ؾح -ٖ

ي  ؾح مليلتوح ملي  حر مست يجحإميح مةلي ح من رسح ند سح أل محتلجي دبح مميسدتو(حلدعح -ٗ

%ح يؤةدذحجدمءحٓٗ-ٖٓ مسلليعح مجيتحتيجعحاالحسميتح نربح م  تربحفديح مةلدي ح م د سجحلدوح
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لوح مةلي حريوحعر بح ميتحتي ؽ حلليه حفبذ حا  تحلسل نابحتالحيتجتحمي ت حلوح مل ءحسسرلىح

 فيحاؾح ميتحساتوح م  تربحل  نرب(يحتلوح ألف وحإنسةت احجه محعي سح نربح م  ترب.

يارسح ملةلت حرعتحذم حفيحر  ليوحاتحااي سحربلنسي حاتحيت عحلليحلشدلعحربلندسي حاريد ح -٘

ناحتيؽ يحرأياد احيسدىحيلادوحملراس يد حاوحسساد ث حاللت ةيد حتيسد  حح1ٓ-ٓ٘ س  احيت ميحرب

ي  حتثبلثبحان ريعحشس ء حفيحلا وحلظلدوحتلدوح ملهداحاالحيسعد وحاث د ءحللليدبح ملت حانرتاح

سج لح مبللت ةيح مل لتع.ح]ل تحلذلح مل يلدبحمسهتيبحيسىحسني ح مس  لبلتحفيح إل مسا ث حإميح 

نس  تحتليح  ةيدبحل د  حلليدم حتيدتوحلدذ حللديح جد حح د  لبحيح  ةيبح ألياتوحملرتا ش

 مرتا شيحال حإذ حا  تح م  ةيبحل  بحفستوحللديحفند تح مرتا شديحتفديحلدذلح مي مدبحالحيندسةتاح

تيع تحستتي لحلدعح مندل تح مع دتع.حسيسد  حللليدبحسي دي ح مرتا شديحإمديح مساد   حت ملد  وح

لة ددؾحعرددوححEM1 ظ فددبح ألتليددبحتشدد  ه حرليلددتوحلليهدد حيسددىحيددساحإسل  هدد .حلددعحل  لدد  ح

نسةت له حتسنسةتاحاتليبحلوح مربلنسي حتالحسنسةتاح ألتليدبح ملعت يدبحاتح معردت تح م   ؼدبحإ

 مللريت تحت مايل تي تحال حيجعح اللسل احرعلليبح مةل حت ر ح نربح م  ترب[.ح

س رددبحاب دد فبحجدداحماددوحشددج  حتسؽ دديحر محٕٓ٘ح-ٓٓٔينددسةتاح مرتا شدديحاب دد فبحرلعددتوح -ٙ

لوح مس ردبحفديحي مدبح ملي  ديوححٕجا/احٕٓ٘إميححٓٓٔشه يبحعروح م عحال حينسةتاحرلعتوح

  ميلليبحتلي  يوح مة  .

حر م  سح مثبلثح من رلبحلع حاع:حEM1تي  وحاوحينسةتاح

 إ  فبحا  يبحلعحلي لح م عحاتحلوحةبلوح ظ اح م عحر مس لي ح -ٔ

  ش حلليح م ر ت -ٕ

ردبح مم  ليدبحييدثحاوحإندسةت اح م د سح مثبلثدبحلعد حيع ديحاف دوحإ  فبح مرتا شديحإمديح مس  -ٖ

  م س ةجحتة ت  حفيح أل   يح م لليبح مجتيت ح ملنس ليبحلعحإ  فبح ألنلت ح مع تيب.ححح

ل دتحسجهيدمح مجدت حاتح مة د تسحملي  ديوح م  اهدبحعردوح مم  لدبحييدثححEM1ي  وحاوحيندسةتاح

لدوح مس ردبحإمديحةل دبححٕجد  ا/حلسد حٕٓ٘لعدتوحي  ؾح مرتا شيح ار تئحملليا تر تح مل يدت (حر

 مجت  حاتح مة تسحاتح ث  حلليح أل وحفيحي مدبح ملي  ديوح ميلليدبحت مة د حثداحسد تىح مس ردبح

رلعددتوح  ددؾحمسدد حمل ددت وحلددعحليدد لح مدد عحتسع لددوح مشددسبلتحرعددتحذمدد ححEM1رعددتحذمدد .حتي دد ؾح

 ؾح ش حلليح م ر ت.حح ملة حEM1لعحلي لح م عحتحEM1ر نسةت اح مرتا شيحاب  فبحا  يبحت

 مرد ت  حح فيحل  عتح مرذت حييثحيؤتعحإميحمي ت ح نربحتن لبح إل ر تحتادذم حعدتحEM1ينسةتاح

/مسد حإ د فبحا  ديبحٖنداح٘.ٓحEM1 م  سجبحتلوح مل  وحلع للبح مل عتحعردوح مم  لدبحرليلدتوح
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ريةدبححفديحتجدتتحلد ت حل دتيبحإللدت تحرتا شديحفديحٕجد  ا/احٕٓٓلعحلي لح مد عحر إل د فبحإمديح

 /مس حانرتلي حلعحلي لح م ع.حٖناح٘.ٓة ربحلبلةلبحمئل ر ت.حثاحي  ؾحفيح مل  عتحرلعتوح

ر ج ححفيحلش سوح ملتمحت مل  جتحت ملت مححت مر ر ظحتاي  حلدعحللدوح مع دعححEM1ينسةتاحاي  ح

حتؼي ل .ح

حفب ددنحيلاددوحإ سدد  ح ر سدد تحعتيددبحتندد يعبح م لددتحلددعحميدد ت ح ملي ددتوحEM1تربنددسل   حإ دد فبح

 تسينيوح م   تح مثل يبحلعح ملي فظبحلليحة تربح مس رب.

 Effective مي ر  يددبح حEMROتعددتحاثرسددتح مسجدد  عح مسدديحاج يددتحر مسعدد توحلددعحلؤننددبححححح

Microorganisms Research Organization. Incحرلدم  اح م  يدسح م دي  تعح)

يحسلليدوحإندسةت احاليد تحر ملعتالتحت م  سح من رلبحيؤتعحإمدحEM1رل  حاوحإنسل   حإنسةت اح

 ألنددلت ح ملعت يددبحإمدديح م  ددؾحفدديحتجددتتح ملدد ت ح مع ددتيب.حتلددعحلت تلددبح إل دد فبحفب ددنحيلاددوح

(حتيلا ه حإ س  حلي دتوحلليدمحEM Soil إلنسؽ  ءحلوح ألنلت ح مايل تيبحييثحس رحح مس ربح 

 ة ميحلوح مايل تي ت.ح

 Sustainableبح ملندددست لبح إوح معدددتت حإمددديح مم  لدددبح م ريعيدددبحمسيليدددسحلدددتؾح مم  لدددححح

Agricultureحتإ سدد  حلي  دديوحذ تح دد  تحل ميددبح مجددتت حة ميددبحلددوح مايل تيدد تح مم  ليددبح)

سج لحل ملييحيساحست يجي حربنسةت اح ألنلت ح مع تيبحر إل  فبحإميحرعوح ملة در تح مييتيدبحأا

 تحفيح ملؤسل  تحمؤلري ثح مسيحاج يتحت شحن(حتلذ حل حساح مست وحإمينحا سيجEM1 ملسا للبح 

 مع مليبحت رلتحفيح معتيتحلوحتتوح مع ماح ملةسل بحتسيتحلةسلؾح مظ تؾح مل  ةيبحت مريةيدبحلدعح

 مم  ليبحفيحف احتسةلي حتسعرةبح مندل تح مع دتعح ملع لدوحر ملة دعح مييدتعححنإنسةت اح مليا 

EM1يحت نددسةت اح ظدد اححBio-fertilization فدديحإ دد فبحليلددتوححEM1فدديححلددعحليدد لح مدد عح

ح مس ربحلر ش  .حح

BIODESERTIN-N 

لة عحييتعحامتسيحمؽيد ح مرلتميد تحمؤل   ديح مجتيدت ح مللييدبحتؼيد ح مللييدبحتلدتحلة دعح

ييتعحفع وحينسةتاحلدعحلي  ديوح ميردتعح ميلليدبحت مة د حتاشدج  ح م  اهدبحت م ر سد تح م ريدبح

مؤلمتتح مجتعحالسا فلي حرا  ء حيست ةنحلليحالت تحاري  حلوح مراسي ي ح ملثرسبحإتس جعحف لليسنحإميح

حل ميبحةبلوحفس  حيي  ح م ر تحرل حييلسح م ت ةتح مس ميب:

 س شيتحإنسةت احاليبح ألنلت ح ألمتسيب. -ٔ

 %لعحسينيوح تليسن.حٕ٘ح–حٓٔمي ت حإ س جيبح م ت وحر نربحسس  تححريوح -ٕ
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 سلليوح مسلتثح مريةي. -ٖ

 -صور المخصب الحٌوي :

 ن ةلب. -ٔ

 .ميل (  ؾحن ةلب ليللبحلليحرت -ٕ

ح. ليللبحلليح مجي  ت(ح لربحفيح ت حيرير ت -ٖ

 -ستخدام اللقاحات:إ رق 

نسةت اح ملل حح مند ةوحسدذ عحليستيد تحاديسح ملد ت ح مبل دلبحفديحادتعحلد ءحت فديءحإفيحي مبح -ٔ

تسللعحيسىح مذتر و.حس  تحاليبح مسلد تعح مبلملدبحمم  لدبح م دت وحثداحس دتىحرد مليلتوح مند رسح

ايسح ملل حح من ةوحتيللعحجيت حثاحسس  حفيحلا وحظليوحملت حن لبحتسللعحجيت حثاحي ش حللينح

 ثاحسم اح مسل تعحلر ش  حتس تى.

ل ددتحإنددسةت اح مللدد حح  ددؾح مندد ةوحسسرددعح  ددسح مة ددت تحتماددوحلددعحلددتاحإنددسةت اح ملدد ت ح -ٕ

  مبل لب.

 ملل حح ملجهمحفيح دت  حيريرد تحيسليدمحلدوحؼيد لحفديحتجدتتحلد ت حي للدبحمهد ح ملدت  حللديح -ٖ

 ظحر مل ءحم س  تح تيلبحرل حيل تاحظ تؾح مج  ؾحتسندلححملراسي يد حر مست جدتحر دت  ح إليس 

ييددبحااردد حلددت حللا ددبحللدد حيسدديححمل ر سدد تح إللددت تح ملنددسل حر مع   دد ح مؽذ ةيددبحت مل اردد تح

  مع تيبحت مه لت  تح مسيحس  مل ح مليا تر ت.

 حييدثحي د ؾحيدتوحجدذتاحنسةت احلذ ح م تاحلدوح ملل يد تحفديحي مدبحم  لدبح ألشدج إتي  وح

لدذ حتيجدعح عح أل وحلر شد  ححينعحلتتحتلل ح ألشج  حلرت ح/فت و(حٕ-ٔ ح ألشج  حرلعتو

حرعتح مسلليح.

 -إحتٌا ات ضرورٌة:

 .ي  ليحلتاحإنسةت اح ملل ححرعتحإ سه ءحفس  ح م بلييبح شه يوحلوحس  يخح ال س  ( 

  ش  .ي  ليحت عنحفيحلا وحر  تحرعيت حلوح مشلسحت مي    ح ملر 

نددسةت اح مرددذت ح ملع للددبحردد مل ه  تح م   يددبحي دد ؾح مللدد حح شدد حاتحردد مس لي حاتحإفدديحي مددبح 

 ن نربحر توح مة حترجت  ح مشسبلت.

 النٌمالٌس
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ح-لة عحييتعحتل  تحمل يل ستت حتلوحفت ةتل:

 حححححححححححححححححححححن.مي ت حة تربح مس ر -ٔ

 ن.فيح مس رح متعيلبح م  فعبحنلتاح مسأثي حلليح ما ة  تح ميي -ٕ

  مل  ءحلليحي ع تحترتي  تح م يل ستت . -ٖ

  مي  ظحلليح ظ فبح مريةب. -ٗ

  ةصحسا ميؾح ملل تلب. -٘

 عٍذا مىٍجبوّذ 

ح(حPhحـلش عح مري يبحلؽذىح ر سىحتل ش ح لتح ريعىح لة وح ملتحلنسةلصح م ي معحت أل

   هٍنىّبت

 ىحلةلريدددبحلي يدددبحتل   ددد ح دددؽايلددد وحاح–يلددد وحل دددتيبحاح–جي يلي ددد تحح–حتفيس لي ددد 

حح.تيلوح مجي ي ح–نسي ح نيتحا تتوحاح–ر تسيوحتا رتليت  تحح–تل    حار ىح

   همٍفٍخ عَي

 بلحح مةلوح معذ ةىحتس شي ح معللي تح مييتيبحت ةوح م ر تحلوحاللىححنيعسلتحفىح  يلبحللل -ٔ

حح.ةبلوح مست موح مالي ةىحملع    ح مار ىحت مع    ح م ؽ ىح ملةلريبحسةلير ح ريعي 

اند عح م ر سد تح ملدت  حللدىحلل تلدبحتسيلدوح مظد تؾح مريةيدبحؼيد ح ملت سيدبحإفىححنعتسحسالو -ٕ

تاني  تحت مجر يلي  تحتل ش  تحلت تحر ألجه تحلوحةبلوحعت  ح مل اعحللىح إلتلت لوح أل

 ح. لن اح مةبلي حتمي ت حيجاح م ر تا م لتح م  ت يبحمعلليبح

 .لىح م ر تذتحف لليبحن يعبحمعبل ح لصح مع     مؽذمةيبحل -ٖ

 ح.ل ش حمساتيوحل ت ح منيستاي يوحر مجذت حتيميتحتت  ح م ت ل متليتح مييتيبحت ةوح م ر ت -ٗ

 ح.سثريتح معلتحتل عحسن ع ح مثل   -٘

 ح.نسةبلصحمل ر س تح م ريبحت مع  يبمي ت ح نربح أل -ٙ

 عتخذاً ٍعذه اىشػ واإل

 ظداح مد ىح ميدتيثححيل د حةدبلوحمسد حلد ءحٓٓٔ/ححٖنداححٓ٘ٔح–حٓٓٔت  سحرلعتوح ش حللىح أل

حح.مس ح/حفت وحٕح–حٔرلعتوح
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 ثشوٍنظ 

مددىحج  ددعحستمي ددبحل ميددبحإلشدد عحندد ةوحل ددتىحيجلددعحردديوحلنسةل دد تح م ي مددعح مري يددبحت أل

يلدد وح اللي يددبحمددىحج  ددعح معتيددتحلددوح ألإسددم وحلددوح مع   دد ح ماردد ىحت مع   دد ح م ددؽ ىح أل

 دبلحح مةلدوحر ملع تمدبح م ريعيدبحإلت ما رتليت  تح مرني بح مل سر بحرعتيتحلوحل شد  تح م لدتح

حح. مؽذ ةيب

 اىجبّت اىىقبئى 

حنت ةددايبحت م   يددبحت مراسي يددبحلددوحةددبلوحلدد  وح م ي تندديانددعح م ردد تح مل  لددبح ددتحؼ مريددبح أل

حح.ال ش حجي ىحةلتى

 اىجبّت اىعالجى 

لد  وح م نديتمتجيبح مسدىحس ديعح م رد تحثي حفعد وحلؤادتحفدىحلدبل ح ماثيد حلدوح ألأملر تلاسحسد

حنيست ةد د فبحإل ندجبح م يلد ستت حر أل ميلد تح مليللدبحألثي حل شد حللدىح معتيدتحلدوح ألأسحني  حما

حح.للىحلثر  تح لتح ريعيب

 داػ

فدىححن%حرتس نديتاحسالدوحعتسدح1ٕن ةوحل تىحلنسةلصحلدوح م ي مدعح مري يدبحييسدتىحللدىح

مددىحإت م يس لي دد تحح لي يددبحتل شدد  تح م لددتيلدد وح ألسددم وحلددوح أللددت تح م ردد تحرستمي ددبحل ميددبح ألإ

مددىحج  ددعحإلددسبلءح مةدد صحرهدد ح لندد اح مةبليدد حتس ظددياح ألإج  ددعحل  دد ح مرتس ندديتاح ملهدداحفددىح

حح.لي يبايل وحامىحإح يبلمه إ ملي فظبحللىحجمية تح مر تسيوح ملساتوحتل عح

 ٍٍَضاد اىغَبد 

  ددبلسحإ(حملع تمددبحعلتيددبح مس رددبحت ملندد لت حللددىح٘.ٗلدد ة وحpH ذتحس  لددوحي ل ددىح  -ٔ

حح.مع    ح ملثرسبحر مس رب 

 ح.ت  سمىحج  عحف لليسبحر م شح ملر ش حللىح ألإنسةت احيل  حةبلوح ظاح م ىحنهوح إل -ٕ

لي يددبحت مل دد ت تح مييتيددبحتل ظلدد تح م لددتحيلدد وح ألييسددتىحللددىحستمي ددبح ريعيددبحلددوح أل -ٖ

 ح.ت م يس لي  ت

 ح.ل ت حجيتحمع   ح مرتس نيتاح م  ت ىحمتت  حيي  ح م ر ت -ٗ

 ح.لي توحلعحسينيوحمل   تح مسنتيليبحت ما  ء ح مسةمي يبمي ت ح م -٘
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 ٍعذه اىشػ 

 ح.مس حل ءح/حفت وحٓٓٙمس ح/ححٔح–مس حح٘.ٓت  سح ش حللىح أل 

 ح.مس ح/حفت وح٘ح–حٖ م ىحر مس لي ح 

 ح.مس حل ءحٕٓ/ححٖناحٕٓشبح ميتتيبح  م ش 

حداىغٍِ 

مىحمي ت حإلي يبحسؤتىحاحيل والنسةل  تح ي معحت ر س تحري يبحتفيس لي  تحتل ظل تح لتحت

حح. س  حتسينيوح م تليبحمجليعح ملي  يو إل

 اىَضاٌب 

يدددت موحت جدددبح مللتيدددبحملس ردددبحللددد حيميدددتحلدددوحسيندددي ح مع   ددد ح مؽذ ةيدددبحة  دددبح م تنددد ت ح -ٔ

حح.ت ما منيتاحت مع    ح م ؽ ى

 حن. ميل تحت مه لت  تح م ريعيبحفىح مس ر س  ح ألاحس شي  -ٕ

 ح.بحتمي ت حة ترسه  مثليلحنسينيوحلن ليبح مس ر -ٖ

 ح.يس  ظحر مل ءألل ناه حلل حيميتحلوحعت سه حللىح  م لليبحتمي ت حسحنسينيوحةت صح مس ر -ٗ

 حن.لثر حملتيت وح مثعر  يبحت مليا تر تح ملل  بحر مس ر -٘

 ح.مىح م ر تإيميتحلوحلعتوح خح مع    ح مؽذ ةيبحلوح مس ربح -ٙ

 ح.نلت ح مت عيبألمي ت حا  ء حتف لليبح  -1

 ح.ت ءح ملريت تح مم  ليبا ح فعحا  ء -0

 .ل  وح م نيتمتجيبحت م   يبحت مراسي يبيانعح م ر تحل  لبح تحؼ مريبح أل -0

 ح. س  حلعحسينيوح م   تح مسنتيليبحمللي تومي ت ح أل -ٓٔ

 قتصبدٌخ اىفىائذ األ

 ح.نلت ح مايل تيبمىح ألإسة يوح مي جبح 

 ح.يسي ج تح مل ةيبحمللي  يوستفي ح أل 

 ح.ف وحفىحجليعح ملي  يواحللىحت تليبا س  حا 
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 ح. ن وحت مييت وحت م ر ت ملي فظبحللىح مريةبحت يبح أل 

 ٍعذه اىشػ 

حٕٓ٘ح–حٕٓٓمس حل ءحيل  حةدبلوح ظداح مد ىح ميتيثدبححٓٓٔجاح/ححٓٗح–حٕ٘ ش حللىح الت  سح

%حملت حتعيلبحلع للبح مشسبلتحؼلسح مشسبلتححٕ.ٓجاح/حفت وحلع للبح مرذت ح مؽلسحفىح مليلتوح

 .لت حةلسحتع ةس%حمحٔ

بع  المشاكل التً تواجه إنتراج وإسرتخدام المخصربات الحٌوٌرة فرً مصرر وكٌفٌرة 

 -التغلب علٌها:

 مسيحا ريتحسلثيله ح ملة ر تح مييتيبحلوحييثح متت ح مه اح مدذعحسلدتاححى ظ  حأللليبح مل ت

لتتح آلل وح يتحرنحمليتحلوحسلتثح مريةبحتلش  اسه حفيحتلاح م  ت  تح مم  ليبحملتتمبيحفلتحإ ع

 مم  ليدبح مسديححن  عحينلححر مستنعحفيحلند يبح م ععدإ س جه حرالي تحلللتنبحتلليحلنستعحسج

تللديح مد ؼاحلدوححيلاوحسنليتل حرلثوحلذلح م تليبحلوح ألنلت ح م ظي بحمسيليسح آلل وح مل شدتت .

 اوح مسديحم ل حفب هد حست جدنحرعدوح ملشدحالليبحلذلح ملة ر تحا   لبحت لت حي سظ ل حلنسلرو

ح.سسعلسحرب س جه حتإنسةت له حفيحل  

 -وٌمكن حصر هذه المشاكل فٌما ٌلً:

تلديحح– ظ  حمعتاحتجتتحل سجحليليحرتيوحح– مي جبحإميحإنسي  تحل ت ح مريسلتسحلوح مة   ح -ٔ

لوح ملت تحل س عبح مثلوح نري حلل حيلثوحل ةل حال احلذلح م   لبح مه لدبحت ملندسيتثبحة  دبحتإوح

سعسر حلوحاف وح ملت تح ملنسةتلبحاي لوحماثي حلوح ملل ي تحة  بحمل حح م  يمتريد يحلذلح مل ت ح

إالحا نحعدتحردتاتحليد تالتحجد ت حإل سد  ح مريسلدتسحليليد حفديحل د حفديح مند ت تح ألةيد  حييدثح

يندد لاح مل دد اح مةدد صحرجهددتحت فدد حفدديحلددذ ح إلسجدد ليحر إل دد فبحإمدديحلدد حاشدد   حإميددنحندد رل حلددوح

سةت احلت تحرتيلبحسؤتعح  سح مؽ وحترد  سح ما د ء حلثدوحإندسةت اح ألندلت حلي تالتح  جيبحإلن

ح مع تيبح م   ليب.

يلدديحت ددعتربح لددصح ماليدد تح مل سجددبحا ددبلحلددوح ملة ددر تح مييتيددبحللدديح ملنددستعح ملح -ٕ

ندسي  تح ظد  حم دعتربح م لدوحلدعح ملي فظدبحللديح مييتيدب.حتللديحندريوحسعتيوح م لصحفيه حر أل

وحاوحمل حح م  يمتري حي سجحليلي حفيحجلهت يبحل  ح مع ريبحل ذحفس  ح تيلبح ملث وحفعلىح م ؼاحل

يسي جد تح مل لتردبحتالردتحلدوحميد ت حل نحفديح متعدتح مد  لوحالحسؽ دىح ألحإالحاوح مالي تح مل سجب
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الحس سجحر مل  حت مل لتعح إلسج لححن مل سجحيحتلوح  ييبحاة ىحفبوحل   حرعوح ملة ر تح مييتي

حلذلح أل ت احمسؽ يبح مل لتعحل ه حللىحلنستىح مم  ا. يتحإ س  حلثوح

لتاحا  ء ح ملة ر تح مييتيدبح مل سجدبحاتحإ ة د وحا  ءسهد حللدىح ألعدوحفديحرعدوح ألييد وحح -ٖ

رنرعحنتءح مسةميوحؼ مر حتاذم حرنرعحرعتحل  امحإ س جه حلوحال اوح نسةت له يحتيلاوح مسؽلعح

تن لبح لوحلذلح ملة ر تحرتن ةوحآل بحلدوححللىحذم حرنهتمبحرل  ل  حظ تؾح مسةميوح مجيت 

 ل  امحإ س جه حإمىح مم  اح ملنسةتليوحمه .

لتاحلش  ابح مل  اح مة صحلش  ابحفع مبحيسىح آلوحفيحإ س  ح ملة در تح مييتيدبحتع د حح -ٗ

رعددوح مليدد تالتحي ميدد ححإالحاوحل دد  حإ س جهدد حللددىحلنددستىح مل  اددمح مريثيددبحرددتم   ح مم  لددبي

تيلادوححاي لوحإل س  حمل ي تح ملة ر تح مييتيدب.حنس  حل ت ح مريتح ملنسةتلمة صحإل ملل  اح 

وحسلتاح مياتلبحت ملنةتميوحلوحع  اح مم  لبحر  بحة  بحرسشجيعح مل  احأ مسؽلعحللىحذم حر

 مة صحفيحل  حللىحإ س  حلثوحلذلح ملة ر تح مييتيبحتمتحللىحلنستىحلش تل تح دؽي  ح

حلس رعبحت مستليبحرألليبحلثوحلذلح م تليبحلدوح ملة در تحر م ندربيلتاحره حشر عح مة يجيوحلعح م

 لوحة ميحلوح مللتث تحتع روحملس تي .امة تربح مس ربحتإ س  حؼذ ءح ييح

ترألليسهددد حتاي يدددبححن عدددت اح ملع فدددبحمدددتىحلعظددداح ملدددم  ليوحر ملة دددر تح مييتيدددإعلدددبحاتحح -٘

ت احلثوحلذلح ملة در تح م ظي دبحإنسةت له ...ح  لي حلوحلتاحثلبح مم  احا بلحفيحجتتىحإنسة

 عت اح مدتليح مريةديحإارت ةوحمؤلنلت ح مايل تيبح مللتثبحملريةبيحتعتحي جعحذم حر مت جبح ألتمىحإمىح

لدذلح م تليدبحلدوححمتىحلعظاح مم  احتاذم حؼي عح مر  لجح إل ش تيبحمستليبح ملدم  ليوحرألليدب

سلردوح مسؽييد حرندهتمبحللد حيندسلماح دنحالحيا مل د عحح نحلع تؾحلوح م بلحا ملة ر تحة  بحت

لعنحساثيؾح مجهتتحت مر  لجحح إل ش تيبحمساتيوحتلدىحريةديحمدتىح ملدم  اح مل د عحت مت دتوح

 لوحمؤلنلت ح مايل تيب.ا ملة ر تح مييتيبحارتيوححنسةت ااحإمىحل يلبح مل  لبحرجتتى

 مسعدد ؾحللددىححرل ددتحلددتاح ملس رعددبح مجدد ت حملسجدد  عح مسدديحسنددسةتاحفيهدد ح ملة ددر تح مييتيددبح -ٙ

لش اوحس ريله حتاذم حلتاح إلندس  ت حلدوح مريدتثح مسديحسجد ىحفديح مج لعد تحت ملع لدتح مريثيدبح

س  وحريوحلاوحلبل حلذلح ملشالبحرلت تلبح إلللىحإ س  حلثوحلذلح م تليبحلوح ألنلت ح مه لبيحتي

تح مم  لدبحل  امح مسج يعحت إل س  حتريوح مجه تح ملنةتمبحردتم   ح مم  لدبحندت ءحفديحلدتي ي 

 ر ملي فظ تح ملةسل بحاتحيسىح مجلعي تح مم  ليب.

علبح مةر  حفيحلج وحإ سد  حلدذلح أل دت احلدوح ألندلت حتادذم ح إلفسلد  حإمدىحرعدوح ملس لرد تحح -1

 متعيلبحلثوحلدتاحإةسيد  ح ملةلد  تح مل  ندربحذ تح ملت  د  تح مل لتردبحت مسديحعدتحسلثدوحلشد اوح
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ل يد تح مليا تريدبيحتيلادوح مسؽلدعحللدىحذمد حرندهتمبحلدوحي ت حفيحتجنحإاسل وحللليدبحإ سد  ح مل

   يسحللتح متت  تح مست يريبحملي توحللىح مله   تح م  يبح مل لتربحفيحلذ ح ملج و.

الحيجتح مل سجح مؽذ ةيح م ظيؾحت مة ميحلوح مسلتثحت م  سجحلوح ملع للبحر ملة در تح مييتيدبحح -0

تليح مؽذ ةيحمتيهاحتر مس ميحلتاحإعر مهاحللدىحلدذلح ت ج حمتىح ماثي حلوح ملنسهلايوح ظ  حمللبح م

سج لحلتحاليبح مؽذ ءحتميسح تليسنيحتيسىح م تليبحلوح ألؼذيبح م ظي بحييثحإوحل حيهاحفيحلذ ح إل

 م ةبح مت ليبح ملنسهلابحعتحالحسلروحليح ألة ىحللدىحلثدوحلدذلح م تليدبحلدوح ألؼذيدبحاي د ح ظد  ح

ذيبح م  سجبحلوح ملع للبحر ألنلت ح مايل تيبح مسلليتيب.حتيلاوح س  احانع  ل حلل   بحرأنع  ح ألؼإل

ندسةت احلثدوحلدذلح ألؼذيدبح ظد  حإ مسؽلعحللىحلذلح ملشالبحرةلسحتلدىحمدتىح ملندسهلايوحرألليدبح

أللليسه حفيل حيسعلسحر ديبح إل ند وحتلدوح  ييدبحاةد ىحسشدجيعح مس دتي حييدثحسبلعدىحلثدوحلدذلح

  ملنست ت .ح ألؼذيبح ت ج حمتىح ماثي حلوح متتو
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 غ  حٌَّحؿ  

 اىَشاجع اىعشثٍخ 

ت/حلرتح معظياحليلتيحان ني تحسؽذيبحتسنليتح م ر تيح ملاسعح مل  عحمستميدعح مل رتلد تح -ٔ

ٕٕٓٓ. 

ت/حلليحس  ح متيوحفسححهللايحت/ح يؾحهللاحروحل تعح م  جيييح مسلتثحت مريةبح مم  ليدبيحاليدبح -ٕ

 .000ٔابح مع ريبح منعتتيبح مم  لبحج لعبح ملل حنعتتيح مللل

 .ٕٕٓٓت/حلرتح مل عاحرلرعيحت/حجل وحليلتح مشري ييح مسنليتح مع تعيح ملاسربح مل  يبح -ٖ

ى/ ٓؼي ػٍرٟ ًورٟ ِلّرٛىف ػزري حٌٛ٘رخد ِلّري ػزري حٌلرخفعف ِلّري حٌصرخٚٞ ِلّري ِزرخٍنف  -ٗ

 .١ِ1988ىَٚر١ٌٛٛؿ١خ ح٤ٍحظٟف ِىظزش ح٤ٔـٍٛفحٌمخَ٘س 

 رر١نف ح٤ٓررّيس ٚ ررلش حٌٕزررخص ٚحٌل١ررٛحْ ٚح٤ٔٔررخْف ىحٍ حٌٕ ررَ ى/فررئحى ػزرري حٌؼ٠ِررِ أكّرري حٌ -٘

 .2117ٌٍـخِؼخص 

 .1998ػزي حٌّٕؼُ ٌزغف ِٕ ؤ حٌّؼخٍف رؤ٨ٓىٕي٠ٍشف  -ٙ

 .1995ى/ اكٔخْ ػٍٟ حٌّلخٕٓشف حٌظمخٔخص حٌل٠ٛ١ش حٌّٕظّش حٌؼَر١ش ٌٍظَر١ش ٚحٌؼمخفش ٚحٌؼٍَٛ  -1

يلدييح يتيدت  يحلاسردبح أللد  ايحامان ت يحل  سوحللتلبحفيحليا تريتمتجيد ح مس ردبيحجدتوحت  -0

ٔ00ٕ. 

تريةددبحح لددبح مع ددتيبحؼددذ ءح دديي مشددي تحليلددتح ل دد وح ددنحي النددلت ح مييتيددبحت مم ت/ح -0

 .1ٕٓٓيحت  ح م ا ح مع رييح ظي ب

ت/حلرتح متل عيحت/حنلي حليلتيحس ت حإنسةت اح ميت لوح مراسي يدبح مليليدبحاردتيوحملردتح -ٓٔ

 .00ٙٔ ملنست تحفيح   لبحمل ي تح م  يمتري 

ل ل حجدت  يحل جدت حاردتح ملجدتيحتفد ءحيندويحان ندي تحسؽذيدبح م رد تيحت  ح مملد  ءحت/ح -ٔٔ

 .0ٕٓٓ م ي ويح

ت/حليلددتحايلدددتيحسؽذيددبح م رددد تيحت  ح م شدد حملج لعددد تيحت/ح مرشريشددييحت/ح لعدددتح مسي -ٕٔ

ٔ000. 

 .001ٔت/حيلم حليلتح م ة ويحللاح أليي ءح متعيلبيحت  ح ملع  ؾيح -ٖٔ
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ستفيدسحندعتحشد تعحي الندلت ح مييتيدبحتتت لد حفديحيل يدبح/حتفسييح ندل ليوحيتعدبحيحت/ح -ٗٔ

 .ٕٗٓٓيح ملاسربح مع  يبحر مل  ت  ي مريةبحتنبللسبح مؽذ ء

يح ملاسردبحإنبلاحإر  لياحارتح منعتتيحا ت ءحللديح مسلدتثت/حليلتتيححايلتحلرتح م س حت/ح -٘ٔ

 .1ٕٓٓ مل  يبي

يةدبح مل د يبح مع لدبحملاسد عحت/ لعتحإر  ليايح مسلتثح مهت ةيحت مريةبيحلاسربح ألند  ح مه -ٙٔ

 .000ٔ مل ل  ي

 .ٕٗٓٓل   يحلرتح مل يؾحلر سيحيل يبح مريةبحلوح مسلتثيح -1ٔ
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