
التلقیح البكتیرى للمحاصیل البقولیة

 للنبات والضروریھ االساسیھ العناصر اھم من النیتروجین عنصر•
 تستخدم ألنھا اقتصادیا المكلفھ االسمدة من النیتروجینى والتسمید
 بالمقارنة وذلك مرتفعھ اسعاره یجعل مما تصنیعھا فى الطاقة

 موارد( طبیعیة مصادر من تؤخذ ألنھا والفوسفاتیة البوتاسیھ باألسمدة
بطرق النیتروجین من التربھ محتوى ولزیادة )التربھ



  من الناتجة و العضوى التسمید یستخدم فانھ ارخص تكلفھ ذات طبیعیة
 الى وأكسدتھا التأزت بكتریا بتحلیلھا تقوم والتى )الحیوانیھ المخلفات(

 بتثبیت تقوم التى الجذریھ العقد  بكتریا كذلك ، نترات الى ثم نیتریت
 مكونھ البقولیة المحاصیل جذور على تنمو والتى الجوى النیتروجین

 منھ تأخذ حیث المحصول مع تكافلیة معیشة تعیش بكتیریة عقد
 الجوى  النیتروجین بتثبیت ھى وتقوم ) كربوھیدرات( الطاقة مصدر
النبات منھ یستفید الذى



دورة النیتروجین في الطبیعةدورة النیتروجین في الطبیعة



تثبیت األمونیا العضویة في التربةتثبیت األمونیا العضویة في التربة



بكتریا العقد الجذریةبكتریا العقد الجذریة  

    النباتاتالنباتات  الریزوبیمالریزوبیم  لجنسلجنس  التابعةالتابعة  الجذریةالجذریة  العقدالعقد  بكتریابكتریا  تھاجمتھاجم••
    األوراقاألوراق  تكوینتكوین  بعدبعد  الجذریةالجذریة  الشعیراتالشعیرات  طریقطریق  عنعن  البقولیةالبقولیة
    حوالىحوالى  الجذریةالجذریة  بالعقدةبالعقدة  البكتریاالبكتریا  ھذهھذه  وتعیشوتعیش  ..للنباتاتللنباتات  الحقیقیةالحقیقیة

    تمدتمد  حیتحیت  SympiosisSympiosis  ))تعاونیةتعاونیة((  تكافلیةتكافلیة  معیشةمعیشة  أسابیعأسابیع  ٧٧
      النیتروجینالنیتروجین  منمن  تثبتھتثبتھ  بمابما  الفترةالفترة  ھذهھذه  أثناءأثناء  العائلالعائل  النباتالنبات
    الكربوھیدراتیةالكربوھیدراتیة  بالموادبالمواد  النباتالنبات  منمن  البكتریاالبكتریا  تستفیدتستفید  كماكما  الجوىالجوى
    البكتریاالبكتریا  وتخرجوتخرج  العقدةالعقدة  تنفجرتنفجر  ثمثم  األخرىاألخرى  العضویةالعضویة  والموادوالمواد

..أخرىأخرى  مرةمرة  عقدًاعقدًا  تكوینتكوین  تعاودتعاود  كىكى  الزراعیةالزراعیة  األرضاألرض  إلىإلى



بكتریا العقد الجذریةبكتریا العقد الجذریة



نسب النیتروجین المثبت بواسطة بكتریا العقد الجذریة 
المتخصصة في العائلة البقولیة



العالقة بین أنواع البكتریا المثبتة للنیتروجین والعائل

أهم المحاصيل البقولية  التابعة لهذه 
المجموعة

نوع الساللة 
ماسم المجموعةالبكتيرية

١مجموعه البرسيمR . trifoliiالبرسيم المصرى واألحمر والقرمزى

٢مجموعه البرسيم الحجازىR.melilotiالحندقوق - الحلبة  - البرسيم الحجازى 

٣مجموعه الترمسR.lupiniالترمس
٤مجموعه الفاصولياR.phaseoliفول المانج - الفول البلدى  - الفاصوليا 

العدس  -البسلة 
R. 

leguminos
arum

٥مجموعه البسلة

الكشرنجيج        - الفول السودانى  -اللوبيا 
٦مجموعه اللوبياR. SPفاصوليا الليما 

٧مجموعه فول الصوياR.jabonicumفول الصويا 





أھمیة العالقة بین القاح البكتیري و نوع المحصول

 الى العالقة ھذه اھمیھ وترجع•
 الجید البكتیرى اللقاح تحدید

 مجموعھ كل لمحاصیل والمناسب
 فى المستخدمة الساللة تكون حتى
.فعالة البكتیرى اللقاح عمل

  -:الفعالھ البكتیریة الساللھ-١•
 قادرة بكتیریة عقد تكون التى ھى•

 و الجوى النیتروجین تثبیت على
  قرمزي فیھا الجذریة العقد لون

 صبغھ على الحتوائھا
.البقلھیموجلوبین



--::فعالھفعالھ  الغیرالغیر  البكتیریةالبكتیریة  الساللھالساللھ  --٢٢
    تكوینتكوین  تستطیعتستطیع  الال  التىالتى  وھىوھى
    عقدعقد  تكونتتكونت    وإذاوإذا  بكتیریةبكتیریة  عقدعقد

    غیرغیر  كاذبةكاذبة    تكونتكون  فإنھافإنھا  بكتیریةبكتیریة
    النیتروجینالنیتروجین  تثبیتتثبیت  علىعلى  قادرةقادرة

    أبیضأبیض  یكونیكون  لونھالونھا  ووالجوىالجوى
  صبغةصبغة  فیھافیھا  تكونتكون  عدمعدم  نتیجةنتیجة

البقلھیموجلوبینالبقلھیموجلوبین



مراحل تكوین العقد البكتریة

 دخول تمنع للنبات النمو میكانیكیة ان المعروف من -: التعریف-١
 وأن .مرضیة اصابھ تحدث ان ممكن والتى الدقیقھ الحیھ الكائنات
 على التى االفرازات ھو والبكتریا النباتات بین التعارف فى االساس
 سكریات االفرازات تلك تكون ما وغالبا الجذریھ الشعیرات سطح

 جذب على االفرازات ھذه وتعمل امینیھ وأحماض عضویھ وأحماض
 ھذا فى بالدراسة قاموا اللذین العلماء واھم المتخصصة  البكتریا
Hamblin  ( المجال and kent  محصول على ) 1973

.الفاصولیا
 یحدث حیث التعریف عملیھ تلى التى التالیھ الخطوه ھى -: العدوى -٢

 ویتحلل العدوى بھا سیتم التى الجذریھ الشعیرات فى مظھرى تغیر
 الشعیرة داخل الدخول البكتریا تستطیع حیث الجذریھ الشعیرة جدار

 الشعیرة خلیة محتویات بین یفصل جدید خلیة جدار ویتكون الجذریھ
وتصب الخارج من الجذریة الشعیرة جدار ویلتحم والبكتریا الجذریة



 انبوبیة صورة فى وینمو الداخلى الجدار ویمتد مغلق فضاء فى البكتریا
 ثم الجذریة الشعیرة خلیة قاعدة إتجاه فى العدوى خیط علیھا یطلق

.بالزمیة بصفائح محاطة البكتریا تتحوصل

 طبقة ویتخلل الجذریة الشعیرة داخل النمو فى العدوى خیط یستمر -: العقدة نمو - ٣
 الخشب حزم عكس وتنموا وتتضاعف لالنقسام القشرة خالیا وتتنبة للجذر القشرة
 اإلعتماد درجة فى وتتباین العقدة وتنمو عقدة ھیئة على الموضع نفس فى وتنبثق
 غیر أو الصویا فول فى كما النمو  محدودة عقد تكون أن أما فھى العائل على

 تكون النمو محدودة فالعقدة .والحمص والفول البسلھ فى كما النمو محدودة
 على تحتوى فانھا محدود الغیر الثانى النوع أما االنقسام على قادرة غیر الخالیا
 طویلة لفترة النمو على قادرة برانشیمیة خالیا





:النمو محدودة العقد
 المنقسمھ القشرة خالیا داخل حرة البكتریا تكون العقدة ھذه فى•

  فى زیادة اقصى تكون ولذلك االنقسام عن الخالیا وتتوقف
  أوعیھ على الخالیا ھذه وتحتوى الخالیا توسع خالل الحجم
.للجذر الوعائى بالجھاز تتصل

:النمو محدوده غیر العقدة
 داخل العدوى خیوط بواسطة البكتریا تنتشر العقد ھذه فى•

  خیط ویستمر اخرى مره لتنقسم والتى حدیثا المنقسمة الخالیا
  یتم لكى حدیثا المنقسمة الخالیا خلف والتفرع النمو فى العدوى
  ویمكن متفرعة أو مستطیلة انبوبیة عقد ذلك عن وینتج العدوى
.النمو محدودة غیر العقدة فى أساسیة مناطق أربعة توضیح

.للعقدة الخارجیة المنطقھ فى النشط سیتم المر- ١•



 بھا ویتم البكتریا بھا ناضجة خالیا على تحتوى :العدوى منطقة - ٢•
 صبغھ على الحتوائھا قرمزى ولونھا الجوى النیتروجین تثبیت

 بھا یتم االنقسام حدیثة منطقھ منطقتین الى تمیز وھى البقلھیموجلوبین
 عدوھا وتم الطبیعى حجمھا المنقسمة الخالیا أخذت ومنطقة العدوى
.نشطة حالة فى وأصبحت بالبكتریا

 على تحتوى حیث الرابعة المنطقة تنشأ العمر فى العقدة وبتقدم - ٣•
 فى العقدة شكل ویكون تمیزھا یمكن خضراء صبغھ مكونة خالیا

 انواع فى الكمثرى الشكل وتأخذ Y حرف ھیئة على والبسلة البرسیم
 سبع حوالى للنیتروجین منتجة نشطة العقدة وتستمر المختلفة البرسیم
 الصفیحة یذیب الذى البكتیز أنزیم البكتریا تفرز ذلك بعد ثم اسابیع

.الزراعیة لالرض البكتریا وتخرج العقدة تنفجر ثم للخالیا الوسطى





:البكتیریة العقد تكوین على تؤثر التى العوامل
  :السامة المواد على البقولى النبات بذور احتواء مدى -١

kneur( أوضح ,   البرسیم على ستة درا فى )1965
Wahab( وكذلك الحجازى etal   فول على )1976,
  اثناء تفرز سامة مواد على تحتوى بذورھا ان الصویا
 ذلك ولعالج  Rhizobium  بكتریا على تؤثر االنبات
.بالبذور البكتریا خلط إجراء قبل بالماء البذور تندى



  بعض البقولیات جذور تفرز قد - :الجذریة االفرازات -٢
 العضویة االحماض او كالسكریات الكیماویة المركبات
  حیث التربة فى التغذیة عملیة خالل االمینیة واألحماض

 االفرازات ھذه من بالقرب Rhizobium بكتریا تتجمع
R بكتریا تتجمع حیث الجذریة .trifolii ,  R. meliloti 
  بینما الحجازى للبرسیم الجذرى المجموع من بالقرب
R بكتریا یحث المصرى البرسیم . trifolii من اكثر R

.meliloti أبحاث اشادت لقد   ) Van Egerat , 1972
  والتى Honoserin مواد تفرز البسلة نبات جذور ان )

R البكتریا نمو تشجع . leguminosarm .



 ساللھ لكل أنھ المعروف من :العدوى فى البكتریا تخصص-٣
  لمحصول الجذرى المجموع مھاجمة فى تتخصص بكتیریة

  یطلق المجموعھ نفس یتبع البقولیة المحاصیل من اكثر او
 اوإذ غیره تھاجم ان یمكن ال للعائل التخصص اسم علیھ
 على قادرة غیر اى فعالة غیر تكون فأنھا ھاجمت  أن حدث
 .الجوى النیتروجین تثبیت





عدوى الجذورعدوى الجذور

 لیس ولكن الجذور فى البنى اللون ظھور العدوى نجاح عالمات من
 حدوث وعند .االنحناء عند یظھر العدوى وخیط شيء كل ھو اللون

 األزرق اللون إلى یمیل الجذور فى البشرة طبقة لون یكون العدوى
 حدث قد یكون الخالیا وبعض االنقسام یةلعمل تنبھت قد تكون وبذلك

 اآلخر البعض أن حین فى العدوى بكتریا بواسطة اختراق عملیة لھا
 العدوى حدوث فیھا تم التى واألجزاء .االختراق ذلك فیھا یحدث لم

 البالزما طبقھ نسیج تكون ثم صغیرة حزمة وتدخل .البكتریا بواسطة
وتنمو االنقسام على القدرة لھا التى البكتریا بمساعدة وأیضا العضویة



  العدوى حدوث قبل البقولى النبات جذور فى البشرة طبقة فى  
  وأیضا مزرقة الجذور فى اإلییدرمس طبقة لون ویكون
  البكتریة العقد انقسام عملیة لحدوث تنبھت قد تكون البشرة
 بواسطة اختراق عملیھ لھا حدث قد یكون الخالیا وبعض
  االجزاء وفى .اختراق لھا یحدث لم واألخرى العدوى بكتریا
  تحلل بواسطة وتدخل البكتریا بواسطة العدوى بھا یتم لم التى

  النسیج طریق عن تدخل صغیره حزمھ بواسطة الطبقھ
  تنقسم ان وتستطیع البكتریا بمساعدة وأیضا . البالزمى

.بالجذر االبیدرمس طبقة فى وتنمو



::التأثیرات الفسیولوجیة والبیوكیمیائیة بالعقدة البكتیریةالتأثیرات الفسیولوجیة والبیوكیمیائیة بالعقدة البكتیریة

  یلى كما  النیتروجین ویتكون أوال الجذریة العقد بواسطة  النیتروجین تثبیت یتم
:بالعقدة

>----enzyme------- Nitroginase-e6+H+6+2N)1(
NH3

(2) 2 H+ 2 e- ---------------> H2
  الھیدروجین تكوین النھایة وفى  للنیتروجین التمثیل حدوث تبین المعادلتان ھاتان
  والتى ATP جزىء ١٥ بحوالى انخفض قد الذى  النیتروجین من الناتج مع
 ان یستطیع المتحرر والھیدروجین.H2 مع وأیضا N2 مع لھا یحتاج قد

 الطاقة تكون ان المحتمل ومن ATP فى الموجودة الطاقة كمیة فى یتفاوت
  بعض.المثبتة النیتروجین كمیة مع طردیا تناسبا تتناسب قد والتى المستخدمة

  انزیم إستخدام على القدرة لھا Rhyzobium جنس من البكتریا
Hydroginase  انتاج فى یساعد مما الماء فى الھیدروجین یؤكسد الذى 

ATP



 انزیم بواسطة المثبتة األمونیا األوكسیجین تركیز فى زیادة ویصحبھ
 یكون النیتروجین بتثبیت تقوم والتى  البكتریا بفعل الھیدروجینیز

 ، اخرى مرة ATP الى ویحتاج جلوتامین لھا النھائى الناتج
 األولیك وحمض األلینون اسبورجین وینتج یحدث آخر وتفاعل

  النیتروجین قیم وأعلى. النبات فى توجد التى األمینو ومركبات
 یكون حیث الكربون عنصر وجود فى علیھا الحصول تم المثبت
 الحدید من كل على النیتروجینیز إنزیم ویحتوى PH مع متزن

 التكوین فى لتساعده قلیلة النترات من كمیة الى ویحتاج والمولیبدنم
 الجوى بالھواء نشاطھ یتأثر اإلنزیم أن ونجد. منشط مساعد كعامل
.بالتربة



ةةــــــــــــــــــكتیریكتیریــــــــــقد البقد البــــــــــــــوء العوء العــــــــــتطور و نشتطور و نش

:العوامل من العدید على ذلك یتوقف
   الجذر على العقد عدد  -٢.العقدة شكل -١
 على بكتیریة عقدة أول ظھور میعاد -٤             الجذر على تكوینھا نظام -٣

               الجذر
.البكتیریة العقد فى الشاذة النموات -٥
 اإلسطوانى الشكل  البكتیریة العقدة تأخذ ما غالبا :البكتیریة العقدة شكل -١

elongate المستطیل and cylendrical اال یتواجد ما غالبا النوع وھذا 
  فى یتواجد فھو sphericalالكروى الشكل اما للجذر القمیة المناطق فى

 caller الطوقى الشكل اما البلدى والفول الصویا فول فى كما مختلفة مناطق
Dart الترمس فى كما الجذر طول على ممتد فھو ,1975) (.



یتوقف عدد العقد البكتیریة على الجذر على  :عدد العقد البكتیریة على الجذر -٢
عدد الشعیرات الجذریة والتى بدورھا تختلف من نوع الى آخر فى المحصول 

حیث   Trifoliumالبقولى على سبیل المثال تتواجد شعیرات كثیفة لجنس 
 ٨٠یوما األولى من النمو الى  ١٢یصل عدد العقد البكتیریة على الجذر خالل 

)   Dreyfus and Raham 1973(عقدة بكتیریة للجذر حیث أوضح 
لیس فقط عدد الشعیرات الجذریة ھى العامل المحدد لعدد العقد البكتیریة بل  

ویمكن تلخیص ھذا  .مدى توافر الساللة المالئمة بالتربة كما فى الفاصولیا
..نوع العائل والساللة المالئمةنوع العائل والساللة المالئمة  القول بأنھا تتوقف على



یتأثر نظام تكوین العقد البكتیریة على الجذر بعوامل  :نظام تكوین العقد البكتیریة - ٣
ومدى مالءمتھا لنشاط البكتریا وتأثیرھا الغیر  درجة الحرارة - أ: عدیدة منھا

.مباشر على العائل وناتجات البناء الضوئى والجو الخاص من ھذه الناتجات 
أن الكثافة النباتیة ) Graham and Rosas,1978(أوضح  :الكثافة النباتیة -ب

تؤثر فى إنتشار الضوء وبالتالى على كمیة ناتجات البناء الضوئى المثبتة 
وبالتالى على الجزء الخاص بالجذر لذلك تؤثر الكثافة النباتیة المرتفعة فى 

-Lفمثال الترمس  :نوع العائل - جـ. نصیب الجذر من بكتریا التربة
consentinii  على الجذر الوتدى فقط بینما فى الترمس  تتواجد العقد البكتیریة
L-mutabilis  تتواجد فى منطقة التاج بالجذر وأفرعھ الجانبیة(Lany and 
Pata,1960) وفى جنسArachis  الخاص بالفول السودانى فإن العقد

 Dregfus)البكتیریة تتركز فى مناطق نشؤ األفرع الجانبیة والجذر األصلى  
and  Dommergues,.



  على بكتیریة عقدة اول ظھور میعاد یختلف :بكتیریة عقدة أول ظھور میعاد -٤
Graham) الواحد الجنس داخل آلخر نوع من العائل المحصول جذر and

Hubbell,1975) األبیض البرسیم فى آلخر صنف من تختلف انھا كما.
 
  فى األبحاث من العدید اشارت لقد :البكتیریة العقدة نمو فى الشذوذ أو الخلل -٥

  تثبیت فى او النمو خالل خلل حدوث فى السبب ان الى المجال ھذا
 والنوع بالصنف راثیة الو العوامل الى البكتیریة بالعقد الجوى النیتروجین
Nest) دراسات أشارت حیث المنزرع and Colotwell,1972) على 

  جینیة اسباب الى العقد لتلك فعالة الغیر الظروف اسباب أن الصویا فول
,rg2 عرفت rg3 ,rg4) (. وجد حیث (Caldwel,1966) الجین ان rg3

 فى الخلل أو الفشل عن المسئول وھو Hardse الصویا فول بصنف متواجد 
  یرجع والذى البكتیریة الساللة حسب على تختلف والتى البكتیریة العقدة نمو
.البكتیریة العقدة تكوین عدم لھما



وظیفة العقد البكتیریة وتثبیت النیتروجین

  وعند النیتروجین تثبیت ھى البكتیریة للعقدة االساسیھ الوظیفة ان الطبیعى من
  النیتروجین كمیھ على یؤثر قد النبات نمو خالل طبیعى غیر تأثیر أى حدوث
Viamds دراسة اشارت حیث المثبتھ et al; 1979   توقف یحدث قد انھ) (
  الحجازى البرسیم على البكتریة للعقد محددا یكون قد او النیتروجین لتثبیت
  تحت فعالیة عدم الى ذلك یرجع وقد البكتریة بالعقد النشا یتراكم حیث

.النیتروجین لتثبیت المطلوبة الطاقة توفیر فى الفشل او البكتریة المجامیع
:المجامیع تحت فعالیة عدم-أ

  بكتریا تكون Trifolium جنس تغزو التى البكتریا مجموعھ المثال سبیل على
Rh. trifolii االتیھ العائل النواع جدا فعالھ T. alexandrinum :  
repense .T للنوع فعالھ غیر ولكنھا T. subterianeum المنتشر 

  بكتیریھ عقد التتكون حیث بافریقیا



:النیتروجین لتثبیت المطلوبھ الطاقھ -ب
  البرسیم فى فمثال الواحد النوع داخل آخر إلى صنف من الطاقھ ھذه كمیة تختلف 

 الطاقھ فى االنواع ھذه تختلف البلدى والفول الحجازى والبرسیم الصویا وفول
 الساللھ ونوع الجوى النیتروجین لتثبیت ) كربوھیدرات ( العائل من المطلوبھ
Mnchin اوضح لقد .لنموھا مالئمتھا ومدى البیئیھ الظروف وكذلك et al ,

  عملیھ فى العائل من المطلوبة والطاقھ الجوى النیتروجین تثبیت كیفیة 1981
..التثبیتالتثبیت

Enzyme Nitrogenase
N2 + 4 NADH + 6H+ + 16 ATB ----------------- 2 NH4 + H2

+ 4 NAD + ADP



L االوراق بقاء فتره -٤ A D: العقد تكوین على المؤثره العوامل اھم من ھى  
)المثبتھ النیتروجین كمیھ وكذلك البكتریھ Waynne et al ,1982 ) 

  البكتیریھ العقد تكوین فى االختالفات من % ٧٥- ٧٠ أن أوضحوا حیث
  فتره الى ترجع السودانى الفول من اصناف ٨ فى المثبتھ النیتروجین وكمیھ
L. االوراق بقاء A D

  بین الضوئى البناء عن الناتجھ الكربوھیدرات تقسیم على النبات مقدرة -٥
Adams) ابحاث دلت حیث :البكتیریة والعقد والساق الجذر et al

,1978   كمیھ فى الفول الصناف واضحھ إختالفات ھناك أن الى (
  تراكم یتم المحصول قلیلھ االصناف فى وجد حیث وتوزیعھا الكربوھیدرات
  نضج خالل البكتیریھ للعقد تتوزع لم ولكنھا والجذر بالساق الكربوھیدرات

.البذور



  نبات/ مللیجرام ٥٠-١٤( اللوبیا لنبات النیتروجین كمیة كانت حیث    
 نبات  وفى )یوم/ نبات/مللیجرام ١٠ ،٦( الترمس نبات وفى )یوم/

 المثبتة النیتروجین كمیة زادت وكلما )یوم/نبات/مللیجرام٣( البسلة
 یتم كى أنھ أى الھدف لھذا النبات من المطلوبة الطاقة كمیة ذادت
 كربون مللیجرام ٦ ،٩ استھالك یتم نیتروجین مللیجرام ٣ تثبیت

 الكلى المجموع من % ٢٨ ،٢ حتى %١٢.٨ من انھ آخر وبمعنى
 النیتروجین وتثبیت العقد بناء فى تستخدم الضوئى البناء لناتجات
. الجوى



:النیتروجینى التثبیت معدل على تؤثر التي العوامل – جـ
 زاد كلما أنھ وجد حیث :النامیة القمم فى الكربون أكسید ثانى تركیز -١

 تثبیت معدل زاد الصویا فول نباتات قمم خالل Co2 تركیز
 یعامل لم بالذى قورن اذا . ھكتار/ أزوت كجم ٤٢٧ الى النیتروجین

 كجم ٧٦ إلى یصل النیتروجین تثبیت معدل فإن CO2 من بزیادة
  .ھكتار / أزوت

 النیتروجین تثبیت معدل على المؤثره العومل اھم من ایضا :الضوء -٢
Graham ابحاث اشارت حیث and Rosas 78  ان الى ) (

 نظرا للنبات الضوئى البناء معدل تقلل المرتفعھ النباتیھ الكثافھ
 فى انخفاض الى النبات یدفع الذى االمر الضوئیھ الطاقھ على للتنافس
 تلك عن المرتفعھ النباتیھ الكثافھ فى النیتروجینى التثبیت معدل

   .المنخفضة



 أصناف ان وجد حیث :منھ والغرض المنزرع الصنف طراز أو نوع -٣
 اقل النیتروجین من كمیھ تثبت والنضج التزھیر مبكرة الصویا فول
 بین تنافس لحدوث االنخفاض ھذا ویرجع التزھیر متاخره تلك عن

Hardyالضوئى البناء وناتجات على القرون وتكوین البكتیریھ العقده
et al 1973  الحجازى كالبرسیم المعمره البقولیات ان ووجد) (

 وكذلك المصرى كالبرسیم الحولیھ البقولیات من اكبر كمیھ تثبت
المنزرعة تلك عن اكبر كمیھ تثبت العلف بقولیات



:النیتروجین وتثبیت البكتیریھ العقد تكوین على تؤثر التى االرضیة العوامل-د
  تساعد حیث النباتى العائل على التربھ خصوبھ وتؤثر :التربة خصوبھ-١•

  النیتروجین كمیھ تزداد وعلیھ النباتى العائل نمو جودة على الخصبھ التربھ
  آخر جانب من وتؤثر الكربوھیدرات لتوافر نظرًا بالطاقة البكتریا تمد التى
- الكوبلت- البورون - المولیبدنیوم العناصر فمثال العقد وتكوین البكتریا على

 وعملیة العقد ونشاط نمو على تؤثر والتى الدقیقة العناصر اھم من النحاس
  النیتروجینیز إنزیم تركیب فى المولبیدنیم یدخل حیث البكتریا فى التثبیت
  الجھاز تكوین لعدم یؤدى البورون ونقص النیتروجین تثبیت عن المسؤل
 مما للعقده العائل من الكربوھیدرات إنتقال وبالتالى البكتریھ بالعقد الوعائى

 یقلل بالتربھ النیتروجین نسبھ زادت وكلما .المثبت النیتروجین كمیھ على یؤثر
 من یمنع الملیون من جزء٥٥ بمقدار توافر اذا حیث البكتیریھ العقد تكوین من

.العقد ھذه تكوین



 مدى فى البكتیریھ الریزوبیم سالالت تختلف :pHالتربة حموضة-٢
 السودانى الفول ریزوبیم تتحمل فمثال التربھ لحموضھ تحملھا

Graham( ووجد  )PH=4.8 ( حتى التربھ حموضھ et al
 الحموضھ فى االنخفاض تتحمل الصویا فول وریزوبیم ) 1982,

pH حتى =  والفاصولیا الحجازى البرسیم ریزوبیم بینما 3.2
pH.٠ التربھ حموضھ لدرجھ حساسھ = 5 .

 لدرجھ تحملھا مدى فى الریزوبیم سالالت تتباین :التربة حرارة درجة-٣
 البرسیم ریزوبیم یتحمل . التربھ لنوع تبعا ذلك ویختلف التربھ حراره

 وغرب العراق فى التربھ حراره لدرجھ الشدید االرتفاع الحجازى
 فانھا الھیماتیت مثل بالتربھ الطین معادن نسبھ ذادت وكلما استرالیا

. المرتفعھ الحراره من البكتریا تقى



-: بالتربھ الفسفور عنصر توافر -٤
 وكذلك البقول محاصیل لنمو االساسیھ العناصر من الفسفور عنصر یعتبر    

 من یقلل بالتربھ العنصر ھذا نقص حیث للنیتروجین البكتیریھ العقد تثبیت
   ( بالنبات المثبتھ النیتروجین كمیھ من یقلل وكذلك البكتیریھ العقده حجم

Graham and Rosas,   التى النباتات إحتیاجات یزداد حیث ) 1979
  تسمد التى النباتات عن % ٥٠ بمقدار العنصر لھذا النیتروجین بتثبیت تقوم

Gassmann ( بالنیتروجین et al,  لتوضیح مختلفھ آلیات وھناك )1981
  كمیھ على واثره الفوسفور لعنصر ج واالحتیا واالصناف االنواع بین العالقھ

  الكائنات واثر التربة من إمتصاصھ على النباتات ومقدره المثبتھ النیتروجین
  وجد حیث النبات قبل من لالمتصاص صالحا جعلھ على الدقیقھ الحیة

Androw and Robins, 1962 )(



  بھا للفسفور الحرج الحد نسبھ ان بقولیھ مراعى محاصیل ١٠ بدراسھ
Yost ( ابحاث اشارت بینما % ، ٢٥- ، ١٦ and Fox ,

 التى التربھ بمیكروبات بقولیھ انواع اربع مقارنھ عند )1979
 فقد تاثیرھا لمنع بخرت التى التربھ ان الى الفوسفور على تعمل
 من الفوسفور إمتصاص  فى الصویا وفول اللوبیا من كل تفوق
NY ، ٢- ، ١ من المبخرة غیر التربھ / ml ان اى . التربھ من 
 الكائنات توافر ومدى المثبتھ النیتروجین كمیھ بین رتباط إ ھناك

 الثرھا طفیف ختالف إ یتواجد حیث للفوسفور المخلصھ المیكروبیھ
  الواحد العائل اصناف على

( Crash and Caradum 1980 ).



 السعھ من القریبھ التربھ رطوبھ نسبھ تعتبر -: التربھ وفیضان جفاف-٥
 الجوى النیتروجین وكذا البكتریھ العقد لتكوین االھمیھ غایھ الحقلیھ
    ..٢.٥barbar عن االرضى الماء تركیز نخفاض إ ان وجد المثبت
 الغمر بینما . محدودا ویصبح النیتروجینى التثبیت عملیھ تنخفض

 العقد ان وجد حیث للنیتروجین العقد تثبیت على بالغا تأثیرا  یؤثر
 كمیھ انخفاض إلى الغمر من یوم ٢-١ بعد المنزوعة البكتیریة

 زیاده او نقص تحمل مدى فى البقولیات وتختلف . المثبتة النیتروجین
 مثل وأخرى التربھ جفاف ظروف تتحمل اللوبیا ان نجد لذا . الرطوبة

 والفیضان كالسیول الماء زیادة ظروف تتحمل Neptuniaنبات
  .الفیضان ظروف تتحمل لفاصولیا اصناف وبعض



  - : بالتربة الدقیقھ الكائنات - ٦
 عند المتجرثمة والبكتریا واالكتینومیستس والفطریات الدقیقھ الحیھ الكائنات    

 نتیجة تكاثرھا تعوق وقد الریزوبیم بكتریا نشاط على تؤثر قد بھ التر فى زیادتھا
 تعرضھا عند بالتربة نفسھا الریزوبیم بكتریا الت سال تؤثر قد كذلك . المنافسھ
  . الفعالھ ھلالسال نشاط من تحد فقد الفعالھ غیر خاصة  السالالت  لبعض

-: بالتربة الفطریة والمطھرات والحشرات الحشائش مبیدات استخدام - ٧
 المبیدات استخدام مدى بالتربة ھارتشانوإ الریزوبیم بكتریا نشاط على تؤثر    

 البكتیریة العقد بواسطة المثبتھ النیتروجین كمیھ تقل حیث  الفطریة والمطھرات
.بالتربة الفطریة والمطھرات المبیدات ھذه استخدامات زادت كلما



اللقاح البكتیرى  والتلقیح البكتیرىاللقاح البكتیرى  والتلقیح البكتیرى

 :البكتیرى اللقاح
 معلق صورة فى البكتیرى اللقاح إسم نمو بیئھ على المحملھ البكتریا على یطلق    

 البكتیریھ العقد تفصل حیث خاصھ معامل فى تجھیزه یتم المعلق وھذا بكتیرى
 اللقاح یشتمل العاده وفى . معملیا كثارھا إ یتم ثم البقولیھ المحاصیل جذور من

 كفاءة ذو منھا كل سالالت عدة او واحده ساللة على  تحمیلھ بمجموعھ الخاص
.البقولیھ المحاصیل الحد بالنسبھ عالیھ

:البكتیرى باللقاح البذور تلقیح كیفیة
 حدیثھ البكر االراضى فى تزرع والتى البقولیھ المحاصیل بذور تلقیح یجب     

 فعند . مره الول ما ارض فى بقولى محصول زراعھ عند وكذلك االستصالح
 عدم على یدل مما بكتیریھ عقدا یكون لم مره الول  بمصر الصویا فول زراعھ
R سالالت توافر . japonicum  فول بذور تلقیح یجب لذا المصریھ بالتربھ 

 مصر فى )الصیفى العدس( المانج فول زراعة عند بینما زراعتھ عند الصویا
.R النوع ألن بكتیریة عقد كون مرة ألول phasolii التربة فى متوافر 

 بالساللة التلقیح تكرار تتطلب والتى البقولیة المحاصیل أنواع وكذلك . المصریة
 .المالئمة البكتیریة



اللقاح البكتیرياللقاح البكتیري





شكل العقد الجذریةشكل العقد الجذریة



خطوات إ جراء التلقیح البكتیرى للبذور

  معلق یرش ثم بھا الخاص باللقاح ذلك بعد تخلط ثم بالماء قلیال البذور تبلل -١
  على البكتریا توزیع تجانس لضمان جیدا وتقلب البذور على ذلك بعد البكتریا
 .البذور سطح

  مع التلقیح بعد واحد یوم االكثر على والتترك التلقیح عقب البذور فورا تزرع -٢
  . رطب مخزن فى تركھا

 فوسفات + الفرز الحلیب باستعمال ینصح كفائھ اكثر البكتیرى التلقیح لجعل -٣
  وقد .البكتیرى اللقاح إسالة فى الماء من بدال % ١ بنسبھ الذائب الكالسیوم
 من مخفف محلول او الغرض لنفس % ١٠ بتركیز سكرى شراب یستعمل
 إلتصاقا أكثر وجعلھا البكتریا نشاط زیادة على تعمل المواد وھذه الموالس
  . البقولى للنبات الجذریھ الشعیرات من بالقرب تواجدھا لضمان بالبذور

  مدة تنتھى لم جید لقاح ستخدام إ یجب البكتیرى التلقیح نجاح لضمان -٤
  فى مباشرة البذور زراعة ثم منھ عالیھ بنسبھ البذور تغطیھ وكذا صالحیتھ

    ..  المالئمھ غیر الجویھ الظروف من البكتریا لحمایة التربھ


