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    انتستح وانمياه  مجهسيح  أحياءعهم  

  Soil and Aquatic Microbiology   

   Ahmed Mohammed turkiا.د. اؽًذ يؾًذ رشكٙ                            

 لغى ػهٕو انؾٛبِ  / انًشؽهخ انضبنضخ                                      

  

 : Soil Bacteriaخامضاً: تكتيسيا انتستح 

رًزبص انجكزٛشٚب ثصغش ؽغًٓب فُبدس ا  يب ٚزغبٔص غٕنٓب ػذح يبٚكشٔيزشاد كًب أَٓب رًزبص ثغشػخ ركبصشْب     

انًٕاد انطجٛؼٛخ، ٔنغشض رغٓٛم دساعخ انجكزٛشٚب عشد ػذح ٔلذسرٓب انفبئمخ ػهٗ رؾهٛم إَٔاع كضٛشح يٍ 

 . إصتناداً إنى انمىطه (A)يؾبٔالد نزمغًٛٓب إنٗ يغبيٛغ ؽٛش رمغى ثكزٛشٚب انزشثخ إنٗ يغًٕػزٍٛ سئٛغٛزٍٛ

 ًْٔب: 

  

 :Autochthonous Bacteria تكتيسيا مضتىطنح  -أ   

 ْٕ انزشثخ ٔػبدح   رغزطٛغ انًُٕ ٔانزكبصش فٙ انزشثخ. رعى انجكزٛشٚب انزٙ ٚكٌٕ يٕغُٓب األصهٙ            

 :Allochthonous Bacteria  تكتيسيا دخيهح  -ب  

ْٕ رنك انُٕع يٍ انجكزٛشٚب انز٘ ٚصم انزشثخ ػٍ غشٚك يٛبِ األيطبس ٔػُذ إظبفخ انًخصجبد انؼعٕٚخ أٔ 

ػُذ رهٕس انزشثخ ثًٛبِ انًغبس٘ .ْٔزا انُٕع يٍ انجكزٛشٚب ٚجمٗ ؽٙ ا  نفزشح يٍ انضيٍ ٔػبدح   ٚكٌٕ فٙ 

 رٛخ فٙ انزشثخ. ؽبنخ عكٌٕ، نزنك فٓٙ الرمٕو ثذٔس فؼبل فٙ انزؾٕالد انكًٛٛبئٛخ انؾٛب

  

)B   :انتصنيف إعتماد اً عهى انحاجح إنى األوكضجيه  .( 

 :Aerobic Bacteria تكتيسيا هىائيح -أ  

 ٔ  Nitrobacterْٔٙ ثكزٛشٚب الرغزطٛغ انًُٕ إال ثٕعٕد األٔكغغٍٛ، ٔيٍ األعُبط انٕٓائٛخ انغبئذح فٙ انزشثخ 

 .Nitrosomonas ٔ Thiobacillus 

تكتيسيا الهىا -ب Anaerobic Bacteria:  -ب   

ْٔٙ ثكزٛشٚب رًُٕ فمػ ثغٛبة األٔكغغٍٛ ؽٛش رغزطٛغ إخزضال انًشكجبد انُزشٔعُٛخ أٔ انكجشٚزٛخ ٔرنك نهؾصٕل 

إخزضال   Pseudomonas denitrificansػهٗ انطبلخ انالصيخ نٓب فٙ ػًهٛبرٓب انؾٕٛٚخ فًضال   رغزطٛغ ثكزٛشٚب 

إخزضال   Pseudomonas desulfuricansُزشٔص، فٙ ؽٍٛ رغزطٛغ ثكزٛشٚب انُزشاد إنٗ أيَٕٛب ٔصبَٙ أٔكغٛذ ان

 انكجشٚزبد إنٗ كجشٚزٛذ. 

تكتيسيا الهىائيح إختيا -ج Facultative Anaerobic Bacteria:  -ج   

ْٔٙ ثكزٛشٚب رغزطٛغ انًُٕ ٔانؾصٕل ػهٗ انطبلخ ثٕعٕد ٔثغٛبة األٔكغغٍٛ ٔٚكٌٕ ًَْٕب ػبدح   أكضش فٙ 

 . Bacillus  ٔPseudomonasانظشٔف انٕٓائٛخ، ٔيٍ أيضهزٓب ثؼط األَٕاع انزبثؼخ ألعُبط 

  

)C :انتمضيم انمعتمد عهى انمتطهثاخ انحسازيح .( 
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 Optimumانؾشاسح ػبيم أعبعٙ ٚزؾكى فٙ انؼًهٛبد انؾٕٛٚخ نهجكزٛشٚب ٔنكم َٕع يٍ انجكزٛشٚب دسعخ ؽشاسح يضهٗ 

temperature  كًب أٌ نٓب يذٖ ؽشاس٘ يؼٍٛ رغزطٛغ انًُٕ ظًُّ ؽٛش ٚزٕلف انُؾبغ انؾٕٛ٘ نهجكزٛشٚب خبسط ،

 ٛغ سئٛغٛخ إػزًبد ا  ػهٗ يزطهجبرٓب انؾشاسٚخ: ْزا انُطبق، ٔثصٕسح ػبيخ ًٚكٍ رمغٛى انجكزٛشٚب إنٗ صالس يغبي

 : Mesophilic Bacteriaانثكتيسيا انمحثح نهحسازج انمعتدنح  -1

 -15يئٕ٘، أيب يذٖ انًُٕ فٛكٌٕ ثٍٛ  35 -25ٔرعى أغهت إَٔاع انجكزٛشٚب ٔػبدح   ركٌٕ دسعخ انؾشاسح انًضهٗ  

 يئٕ٘.  45

2-  :Psychrophilic Bacteria ثسودجانثكتيسيا انمحثح نه  

دسعخ يئٕٚخ ْٔٙ غٛش ؽبئؼخ  20ْٔزِ األَٕاع يٍ انجكزٛشٚب رًُٕ ثؾكم عٛذ فٙ دسعبد انؾشاسح انزٙ رمم ػٍ       

انٕعٕد فٙ انزشثخ، ٔٚشعغ َؾبغ ثكزٛشٚب انزشثخ فٙ فصم انؾزبء ثبنذسعخ األعبعٛخ نألَٕاع انًزؾًهخ نهجشٔدح 

 ٔنٛظ نألَٕاع انًؾجخ نهجشٔدح. 

 : Thermophilic Bacteriaنهحسازج انعانيح انثكتيسيا انمحثح  -3

يئٕ٘ ٔثؼط األَٕاع رغزطٛغ انؼٛؼ فٙ  65 - 45ْزِ األَٕاع يٍ انجكزٛشٚب رًُٕ ثؾكم عٛذ ظًٍ دسعخ ؽشاسح 

 يئٕ٘.   80 - 40دسعبد ؽشاسح رزشأػ ثٍٛ 

  

)D :تمضيم انثكتيسيا حضة مصدز انطالح وانكازتىن  .( 

 ػهٗ ْزا األعبط ًٚكٍ رمغٛى ثكزٛشٚب انزشثخ إنٗ:  

1-  :Photoautotrophic Bacteria تكتيسيا ذاتيح انتغريح ضىئيح 

كًصذس نهكبسثٌٕ ٔانعٕء كًصذس نهطبلخ ٔيضبل ػهٗ  2COْزِ األَٕاع يٍ انجكزٛشٚب ثئيكبَٓب اإلعزفبدح يٍ غبص  

 ْٔزا انُٕع ؽبئغ فٙ انطؾبنت.   Green Bacteriaْزِ انجكزٛشٚب ْٕ انجكزٛشٚب انخعشاء 

 : Chemoautotrophic Bacteriaتكتيسيا ذاتيح انتغريح كيميائيح  -2

يصذس ا  نهكبسثٌٕ ،ٔرؾصم ػهٗ انطبلخ ػٍ غشٚك أكغذح  2COْزِ األَٕاع يٍ انجكزٛشٚب رغزؼًم غبص 

انزٙ رغزطٛغ أكغذح األيَٕٕٛو إنٗ  Nitrosomonasانًشكجبد انًؼذَٛخ، ٔيٍ األيضهخ ػهٗ رنك ثكزٛشٚب 

 َزشٚذ ٔثزنك رؾصم ػهٗ انطبلخ. 

 : Chemoheterotrophic Bacteriaتكتيسيا متغايسج انتغريح انكيميائيح  -3

ْٔٙ ثكزٛشٚب رغزخذو انًشكجبد انؼعٕٚخ كًصذس نهكبسثٌٕ ٔانطبلخ فٙ آ ٌ  ٔاؽذ، يضبل ػهٗ رنك ثكزٛشٚب 

 انًضجزخ نهُزشٔعٍٛ الرؼبٚؾٙ ا .  Azotobacterبٚؾٙ ا  ٔثكزٛشٚب انـ انًضجزخ نهُزشٔعٍٛ رؼ Rhizobiumانـ 

  

)E انتمضيم انمعتمد عهى األصش انتصنيفيح ( تصنيف تيسجي  .(Bergy's Manual :( 

 ٚؼزًذ ْزا انزصُٛف ػهٗ أعبط عًغ انجكزٛشٚب انًزؾبثٓخ فٙ انصفبد إػزًبد ا  ػهٗ انفؾٕصبد انكًٕٛؽٕٛٚخ

. ٔٚجٍٛ انغذٔل Domainٔانغُٛٛخ فٙ يغبيٛغ خبصخ، ٔؽغت ْزا انزصُٛف فئٌ أػهٗ يغزٕٖ رصُٛفٙ ٚطهك ػهّٛ 

 انزبنٙ انًغزٕٚبد أٔ انغالعم انزصُٛفٛخ نهجكزٛشٚب: 

  

  Taxonomic Ranksانمضتىياخ (انضالصم انتصنيفيح) 

Domain   انجكزٛشٚب 

Phylum   ؽؼجخ 

Class   صُف 
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Order   سرجخ 

Family   ػبئهخ 

Genus   عُظ 

Species   َٕع 

Subspecies   رؾذ انُٕع 

  

 .Actinomycetales  ٔسرجخ Pseudomondales ٔسرجخ Eubacteriales ٔيٍ أؽٓش سرت ثكزٛشٚب انزشثخ 

  

 :Bacterial Counting Methods طسق عد تكتيسيا انتستح 

رٕعذ ػذح غشق نؼذ ثكزٛشٚب انزشثخ ٔنكم يٍ ْزِ انطشق يؾبعُّ ٔيآخزِ، ٔنؾذ اٌٜ الرٕعذ غشٚمخ ٔاؽذح ًٚكٍ 

 إػزًبدْب نؾغبة األػذاد انؾمٛمٛخ نجكزٛشٚب انزشثخ، ٔيٍ أؽٓش ْزِ انطشق: 

 :  Direct Countطسيمح انعد انمثاشس  -1

، ٔرزهخص ْزِ انطشٚمخ ثئعشاء عهغهخ يٍ انزخبفٛف  Hemocytometerٔرزى ثبعزخذاو ؽشٚؾخ ػذ كشٚبد انذو 

يم ٔٚفشػ ػهٗ انؾشٚؾخ انضعبعٛخ صى ٚزى ؽغبة أػذاد انجكزٛشٚب رؾذ انًغٓش،  0.01صى ٚؤخز ؽغى يؼٍٛ ْٕ 

ٔرًزبص ْزِ انطشٚمخ ثغٕٓنزٓب ٔنكٍ يٍ انًآخز ػهٛٓب أَٓب رؼطٙ أػذاد ا  أكجش ثكضٛش يٍ انؼذد انؾمٛمٙ نهخالٚب 

انًٕعٕدح فٙ انزشثخ ٔرنك نصؼٕثخ انزفشٚك رؾذ ػذعخ انًغٓش ثٍٛ انجكزٛشٚب انؾٛخ ٔانجكزٛشٚب انًٛزخ انجكزٛشٚخ 

 كزنك صؼٕثخ انزًٛٛض ثٍٛ انجكزٛشٚب ٔؽجٛجبد انطٍٛ أٔ انًبدح انؼعٕٚخ. 

2-   :Plate Count Technique طسيمح انعد تاألطثاق 

 ثؼذ رنك ٚزى رهمٛؼ أٔعبغ صسػٛخ يُبعجخ ثؾغى يؼٍٛ رزهخص ْزِ انطشٚمخ ثئعشاء رخبفٛف يٍ ػُٛخ انزشثخ، صى 

 ) يم يضال   يٍ رهك انزخبفٛف فٙ أغجبق ثزش٘ ٔرؾعٍ فزشح يٍ انضيٍ صى ٚزى ؽغبة ػذد انًغزؼًشاد انُبيٛخ. 1(

3-  :Most Probable Number Technique  ً طسيمح انعدد األكثس إحتماال 

انخعش انًضسلخ ثبعزخذاو أَبثٛت إخزجبس ؽبٔٚخ ػهٗ ٔعػ  ٔرغزخذو نؼذ ثؼط إَٔاع انجكزٛشٚب ٔيُٓب انطؾبنت

 صسػٙ صى رطجك َزبئظ انفؾص ػهٗ عذأل خبصخ إلعزخشاط انؼذد انكهٙ نهجكزٛشٚب. 

  

 أهم األجناس انثكتيسيح انشائعح في انتستح: 

بط انجكزٛشٚب رًزبص انزشة ثصٕسح ػبيخ ثًؾزٕاْب انؼبنٙ يٍ انجكزٛشٚب، كًب رزجبٍٚ رهك انزشة فٙ أػذاد ٔأعُ

انغبئذح فٛٓب ْٔزا انزجبٍٚ الٚمزصش ػهٗ انزشة انًخزهفخ ٔإًَب ْزا اإلخزالف ٚظٓش ثٕظٕػ ؽذٚذ نُفظ انزشثخ، فًضال   

رضداد أػذاد انجكزٛشٚب ثؾكم كجٛش فٙ يُطمخ انشاٚضٔعفٛش ٔرُخفط ثؾكم كجٛش كهًب أخزد ػُٛبد انزشثخ يٍ يُبغك 

أػذاد انجكزٛشٚب يغ إخزالف ػًك انزشثخ، كًب أٌ غجٛؼخ ٔكضبفخ انُجبربد انغبئذح  ثؼٛذح ػٍ انشاٚضٔعفٛش، كزنك رخزهف

رهؼت دٔس ا  فٙ عٛبدح أعُبط ٔإَٔاع يؼُٛخ يٍ انجكزٛشٚب، إظبفخ إنٗ أٌ عًٛغ انؼٕايم انجٛئٛخ رؤصش ْٙ األخشٖ فٙ 

أػذاد ٔإَٔاع انجكزٛشٚب انغبئذح فٙ انزشثخ ،كًب أٌ انذساعبد انؼذٚذح انزٙ  أ
 

عشٚذ ػهٗ يخزهف إَٔاع انزشة ٔرؾذ 

ظشٔف ثٛئٛخ يخزهفخ ثُٛذ ٔعٕد عٛبدح نجؼط األعُبط انجكزٛشٚخ ٔانزٙ رغزطٛغ انًُٕ ػهٗ األٔعبغ انضسػٛخ ػهٗ 

انؼكظ يٍ انجؼط اٜخش انز٘ الٚغزطٛغ رؾًم ْزِ انظشٔف، ٔٚؾٛش انؾكم انزبنٙ إنٗ أؽكبل ٔصٕس رغًؼبد 

 انخالٚب انجكزٛشٚخ: 
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 تعض انعىامم انمؤثسج عهى اننمى وتكاثس تكتيسيا انتستح: 

 انمادج انعضىيح:  -1

يؼظى ثكزٛشٚب انزشثخ ٔعًٛغ األكزُٕٛيبٚغٛزبد رصُف كؤؽٛبء يزجبُٚخ انزغزٚخ كًٛٛبئٛخ، أ٘ رغزطٛغ إعزخذاو انًبدح 

د انزٙ أعشٚذ ػهٗ ثكزٛشٚب انؼعٕٚخ كًصذس نهطبلخ ٔانكبسثٌٕ نجُبء ثشٔرٕثالصو خالٚبْب ، نزنك فبٌ عًٛغ انذساعب

انزشثخ أٔظؾذ أٌ إسرفبع َغجخ انًبدح انؼعٕٚخ فٙ انزشة انًؼذَٛخ ُٚؼكظ ػهٗ صٚبدح رُٕع ثكزٛشٚب انزشثخ يٍ عٓخ 

ٔصٚبدح أػذادْب يٍ عٓخ أخشٖ ثؾشغ يالئًخ انؼٕايم انجٛئٛخ األخشٖ، فؼُذ إظبفخ يٕاد ػعٕٚخ كًخهفبد ؽٕٛاَٛخ 

ػذاد انجكزٛشٚب ٔانفطشٚبد أٔال   فٙ انًشاؽم األٔنٗ يٍ رؾهم انًبدح انؼعٕٚخ فٙ ؽٍٛ أٔ َجبرٛخ عشػبٌ يب رضداد أ

رضداد أػذاد األكزُٕٛيبٚغٛزبد فٙ انًشاؽم انُٓبئٛخ يٍ رؾهم انًبدح انؼعٕٚخ ٔرنك ثغجت ظؼف لذسح 

جكزٛشٚب ٔانفطشٚبد األكزُٕٛيبٚغٛزبد ػهٗ انًُبفغخ فٙ انًشاؽم األٔنٗ أيب فٙ انًشاؽم األخٛشح فزُخفط لذسح ان

ػهٗ رؾهٛم انًشكجبد انؼعٕٚخ صؼجخ انزؾهم يضم انجكزٍٛ ٔانكبٚزٍٛ .ٔرضداد أػذاد ثكزٛشٚب انزشثخ فٙ انطجمخ انغطؾٛخ 

نهزشثخ يمبسَخ   ثبنطجمبد انغفهٗ، إٌ عجت صٚبدح أػذاد انجكزٛشٚب فٙ انطجمخ انغطؾٛخ نهزشثخ ٚؼٕد إنٗ إسرفبع َغجخ 

األعبعٛخ فٙ رهك انطجمخ يمبسَخ   ثبنطجمبد انزٙ رؾزٓب ثبإلظبفخ إنٗ إفشاصاد انغزٔس  انًبدح انؼعٕٚخ ثبنذسعخ

 انُبيٛخ يٍ يُظًبد ًَٕ ٔفٛزبيُٛبد ٔأؽًبض أيُٛٛخ. 

 انعناصس انغرائيح:  -2

رؼزجش انؼُبصش انغزائٛخ يضم انُزشٔعٍٛ ٔانفغفٕس ٔانجٕربعٕٛو ٔانكبنغٕٛو ٔانكجشٚذ ٔانؾذٚذ....  يًٓخ عذ ا  نجمبء 

ًَٕٔ ٔركبصش انجكزٛشٚب، فجؼط ْزِ انؼُبصش أعبعٙ فٙ ركٍٕٚ األؽًبض األيُٛٛخ ٔانُٕٔٚخ ٔعبٚزٕثالصو انجكزٛشٚب 

ذخم انجؼط اٜخش فٙ انغٛطشح ػهٗ انفؼبنٛبد انؾٕٛٚخ نهخالٚب ٔثؼعٓب اٜخش يٓى فٙ ركٍٕٚ عذاس انخالٚب ،كًب ٚ

انجكزٛشٚخ، نزنك فئٌ صٚبدح أٔ َمصبٌ أ٘ يٍ ْزِ انؼُبصش انغزائٛخ ُٚؼكظ عهت ا  أٔ إٚغبة ا  ػهٗ ًَٕ ٔركبصش 

 ب انزشثخ. انجكزٛشٚب، ٔنمذ ٔعذ يٍ خالل انزغبسة أٌ إظبفخ األعًذح انكًٛٛبئٛخ ٚؤصش رؤصٛشا   يجبؽشا   ػهٗ ثكزٛشٚ

 زطىتح انتستح:  -3
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رزؤصش ثكزٛشٚب انزشثخ رؤصش ا  كجٛش ا  ثشغٕثخ انزشثخ، فئسرفبع سغٕثخ انزشثخ ثفؼم األيطبس أٔ انغمٙ ٔؽبالد ثمبء 

َغجخ انشغٕثخ يشرفؼخ نفزشح غٕٚهخ فئٌ رنك ٚؼزجش ػبو ال  يؾذدا   نًُٕ انجكزٛشٚب انٕٓائٛخ، فٙ ؽٍٛ ٚكٌٕ ػبيال 

ٛشٚب انالْٕائٛخ، ٔنمذ ٔعذ أٌ أَغت سغٕثخ يالئًخ نًُٕ انجكزٛشٚب ْٙ ػُذيب ركٌٕ سغٕثخ انزشثخ يؾغؼب   نًُٕ انجكز

% يٍ انغؼخ انًبئٛخ انمصٕٖ نهزشثخ، أيب ثبنُغجخ نألكزُٕٛيبٚغٛزبد فئَٓب الًٚكٍ أٌ رًُٕ ػُذ 70 - 50ثؾذٔد  

َٓب فٙ انغبنت ْٕائٛخ، فٙ ؽٍٛ أَٓب %  يٍ انغؼخ انًبئٛخ انمصٕٖ نهزشثخ أل100 – 85ٔصٕل َغجخ انشغٕثخ إنٗ 

% يٍ انجكزٛشٚب انؾٛخ فٙ  90رزؾًم انغفبف ثؾكم عٛذ فٓٙ رغزطٛغ أٌ رزؾًم عفبف كجٛش، ؽٛش رصم َغجزٓب إنٗ 

 انًُبغك انصؾشأٚخ. 

 انحسازج:  -4

فؼبنٛبد انؾشاسح يٍ انؼٕايم انًًٓخ انزٙ رؤصش ػهٗ ًَٕ ٔركبصش انجكزٛشٚب فٙ انزشثخ ٔانغجت ٚؼٕد إنٗ أٌ ان

 انؾٕٛٚخ ٔانُؾبغبد األَضًٚٛخ نهجكزٛشٚب عٕف رزؤصش ثذسعخ ؽشاسح انزشثخ ٔرؾٛش انذساعبد إنٗ أٌ يؼظى ثكزٛشٚب 

يئٕ٘، أيب انًذٖ انؾشاس٘ نٓب فٕٓ                53 - 25انزشثخ يٍ انُٕع انًؾت نهؾشاسح انًؼزذنخ، ٔأؽغٍ ًَٕ نٓب ٚكٌٕ ظًٍ 

 دسعخ يئٕٚخ.  45 - 15ثٍٛ 

5- pH  :انتستح 

ٚكٌٕ ًَٕ يؼظى يغبيٛغ  7لشٚت يٍ  pHانًزؼبدل، ؽٛش ػُذ  pHرؼزجش انجكزٛشٚب ثصٕسح ػبيخ يؾجخ نهـ 

انجكزٛشٚب فٙ ألصبِ، ٔرضداد أػذادْب ثؾكم كجٛش يمبسٌ ح  ثبنفطشٚبد ػُذ صجٕد ثمٛخ انؼٕايم انجٛئٛخ األخشٖ، نمذ  

ٚؤد٘ إنٗ إَخفبض أػذاد ثكزٛشٚب انزشثخ، فٙ ؽٍٛ  5.5نٗ انزشثخ) إ pHٔعذ أٌ إسرفبع ؽًٕظخ اانزشثخ( إَخفبض 

فئٌ أػذاد انجكزٛشٚب رُخفط ثؾكم ؽبد عذ ا  كزنك رُخفط  4رجذأ أػذاد انفطشٚبد ثبنضٚبدح ،ٔػُذ إَخفبظّ إنٗ 

أػذاد األكزُٕٛيبٚغٛزبد، نمذ ٔعذ أٌ إظبفخ انكهظ (كبسثَٕبد انكبنغٕٛو) إنٗ انزشة انؾبيعٛخ ُٚؼكظ ػهٗ صٚبدح 

انزشثخ ثبرغبِ انمهٕٚخ فمذ أؽبسد انذساعبد إنٗ إَخفبض َغجخ انفطشٚبد  pHأػذاد انجكزٛشٚب، أيب فٙ ؽبنخ إسرفبع 

ثؾكم كجٛش عذ ا  ٔكزنك رُخفط أػذاد اانجكزٛشٚب أٚعب ، فٙ ؽٍٛ رضداد َغجخ االكزُٕٛيبٚغٛزبد نزصم فٙ ثؼط 

 يٍ يغًٕع األؽٛبء انذلٛمخ فٙ انزشثخ.  95األؽٛبٌ انٗ 

 انعمهياخ انززاعيح:  -6

ٚمصذ ثبنؼًهٛبد انضساػٛخ ػًهٛبد انؾشاصخ ٔانزُؼٛى ٔانش٘ ٔغٛشْب يٍ انؼًهٛبد انضساػٛخ األخشٖ، ٔرؤصش ْزِ 

انؼًهٛبد ثؾكم يجبؽش ٔغٛش يجبؽش يٍ خالل رؤصٛشْب فٙ رٕٓٚخ ٔسغٕثخ انزشثخ ٔرٕصٚغ ٔعبْضٚخ انؼُبصش انغزائٛخ 

ػبيخ ثُٛذ انذساعبد ؽصٕل صٚبدح فٙ أػذاد انجكزٛشٚب فٙ انزشة انًضسٔػخ ٔدسعخ رؾهم انًبدح انؼعٕٚخ، ٔثصٕسح 

 يمبسَخ ثبنزشة انجكش. 

 عمك انتستح:  -7

ٚضداد ػذد  َٔؾبغ انجكزٛشٚب ثصٕسح ػبيخ فٙ انطجمبد انمشٚجخ يٍ عطؼ انزشثخ عٕاء ا  فٙ انزشة انًضسٔػخ أٔ 

انزشة انجكش، ٔفٙ رشة انجغبرٍٛ ٔانغبثبد ٔانؾؾبئؼ ركٌٕ أػذاد انجكزٛشٚب فٙ ألصبْب فٙ يُبغك إَزؾبس انغزٔس 

انزشثخ ،ٔلذ نٕؽع إَزؾبس كضٛف نهجكزٛشٚب فٙ ثؼط  ٔرجذأ أػذاد انجكزٛشٚب ثبإلَخفبض ثؾكم كجٛش يغ صٚبدح ػًك

عى كًب ْٕ انؾبل فٙ انزشة انؼعٕٚخ، ٔثصٕسح ػبيخ فبٌ ألصٗ َؾبغ نهجكزٛشٚب  160انزشة ٔألػًبق رضٚذ ػٍ 

عى األٔنٗ يٍ عطؼ انزشثخ ٔٚجذأ ثبنزُبلص يغ صٚبدح ػًك انزشثخ. ٔيب ٚمبل ػٍ انجكزٛشٚب ُٚطجك  15ٚكٌٕ إنٗ ػًك 

ُٕٛيبٚغٛزبد، ؽٛش رُخفط أػذادْب يغ صٚبدح ػًك انزشثخ، ػهى ا  أٌ َغجخ األكزُٕٛيبٚغٛزبد إنٗ ثمٛخ ػهٗ األكز

 األؽٛبء انذلٛمخ ٔيُٓب انجكزٛشٚب رضداد ٔلذ فغش رنك أعبط إَزمبل ثؼط انكَٕٛذاد يغ يٛبِ انش٘ َؾٕ األعفم. 

 مهىحح انتستح:  -8
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خفبض َؾبغ األؽٛبء انذلٛمخ فٙ انزشثخ ٔيُٓب انجكزٛشٚب، ػهى ا  ثصٕسح ػبيخ فئٌ إسرفبع يهٕؽخ انزشثخ ٚؤد٘ إنٗ إَ

ثؤٌ ثؼط يغبيٛغ انجكزٛشٚب رغزطٛغ انًُٕ ٔانزكبصش فٙ يهٕؽخ ػبنٛخ َغجٛب  ، كًب رٕعذ ثؼط إَٔاع انجكزٛشٚب رصُف 

ٚزغهت ػهٗ ، أيب ثبنُغجخ نألكزُٕٛيبٚغٛزبد فئٌ أػذادْب َٔؾبغٓب ًٚكٍ أٌ Halophilesكجكزٛشٚب يؾجخ نهًهٕؽخ 

 انجكزٛشٚب األخشٖ ػُذ صٚبدح يهٕؽخ انزشثخ. 

 فصىل انضنح:  -9

رضداد أػذاد انجكزٛشٚب ثؾكم يهؾٕظ فٙ فصهٙ انشثٛغ ٔانخشٚف ثغجت انؾشاسح ٔانشغٕثخ انًالئًخ إظبفخ إنٗ 

 بء. رٕفٛش ثمبٚب انًؾبصٛم ٔانُجبربد، فٙ ؽٍٛ رُخفط أػذاد انجكزٛشٚب ٔٚمم َؾبغٓب خالل فصهٙ انصٛف ٔانؾز

 ٔيؼظى إَٔاع انجكزٛشٚب رصجؼ عبكُخ رمشٚت ا  خالل فصهٙ انصٛف ٔانؾزبء. 

  

   صادصاً: انفيسوصاخ:

 َبدس ا  يب رؼٛؼ انفٛشٔعبد ؽٛخ خبسط خالٚب انؼبئم، إال أٌ ثؼط األَٕاع لذ رجمٗ فٙ: 

 . Tobacco mosaic virus (TMV)يخهفبد انُجبد انًصبة يضم فٛشٔط رجشلؼ انزجغ  •

نهفطش  zoospores -انٓذثٛخ -ثؼط األَٕاع لذ رجمٗ فٙ عشاصٛى انفطش انُبلم نٓب كبنغشاصٛى انغبثؾخ  •

Polymyxa graminis  .يضم فٛشٔط رجشلؼ انمًؼ 

انزٙ رؼٛؼ فٙ  Xiphinema, Longidorus, Trichodorusانجؼط ُٚزمم ثجؼط أعُبط انًُٛبرٕدا يضم  •

 ُت. انزشثخ كفٛشٔط انٕسلخ انًشٔؽٛخ فٙ انؼ

  

 صاتعاً: اننيماتىدا: 

ْٙ ؽٕٛاَبد الفمبسٚخ  أ
 

عطٕاَٛخ دٔدٚخ انؾكم. ْٔٙ ٔاعؼخ اإلَزؾبس ٔيُٓب يب ٚصٛت انُجبد ٔٚغجت نّ أظشاس ا  

 ٔخغبئش إلزصبدٚخ عغًٛخ، غبنجٛخ األعُبط انزٙ رصٛت انُجبد رؼٛؼ فٙ انزشة ثًخزهف إَٔاػٓب. 

  


