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اإلهداء
الحمد هلل وحده ال شريك لو ،لو الممك و لو الحمد و ىو عمى كل شيء قدير .بداية ُنيدي عممنا
ىذا إلى منارة العمم و العالمين األمي الذي عّمم المتعممين خاتم االنبياء والمرسمين محمد بن عبد اهلل
عميو أفضل الصالة و اتم التسميم.
إلى الذي وىبني كل ما يممك حتى أحقق أمالو ،الى من كان يدفعني قدماً نحو االمام لنيل
المبتغى ،إلى االنسان الذي امتمك االنسانية بكل قوة ،إلى الذي سير عمى تعميمي بتضحيات جسام
"أبي الغالي"

مترجمة في تقديمو لمعمم ،الى مدرستي االولى في الحياة و قدوتي.

إلى التي وىبت فمذة كبدىا كل الحنان و العطاء ،الى التي صبرت عمى كل شيء ،إلى التي رعتني
حق رعاية وكانت سندي في الشدائد ،و كانت دعواتيا لي بالتوفيق تتبعني خطوة بخطوة في عممي،
إلى من ارتحت كمما تذكرت ابتسامتيا في وجيي.

"أمي الغالية"

إلى سندي في ىذه الحياة بعد اهلل سبحانو و تعالى ،إلى من تذوقت معيم أجمل المحظات ،إلى
القموب الطاىرة الرقيقة و النفوس البريئة إلى رياحين حياتي .اىدى ىذا العمل المتواضع لكى ادخل
عمى قموبيم شيئاً من السعادة.

"اخوتي و اخواتي"

معدات البحث

كممة الشكر
البد لنا و نحن نخطو خطواتنا األخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود إلى أعوام قضيناىا في
رحاب الجامعة مع اساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين جيوداً كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث
األمة من جديد و قبل أن نمضي نقدم أسمى آيات الشكر و االمتنان و التقدير و المحبة ،إلى الذين
حمموا أقدس رسالة في الحياة ،إلى جميع أساتذتنا األفاضل الذين أشرفوا عمى تعميمنا "كن عالمًا فإن لم
تستطيع فكن متعمماً ،فإن لم تستطيع فأحب العمماء ،فإن لم تستطيع فال تبغضيم"
بعد رحمة بحث و جيد و اجتياد تكمل بإنجاز ىذا البحث .نحمد اهلل عز و جل عمى نعمو التي
من بيا عمينا فيو العمي القدير ،كما ال يسعنا إال ان نخص بأسمى عبارات الشكر و التقدير االستاذة
ّ

"مسعودة عمر خميفة" لما قدمتو لنا من جيد و نصح و معرفة طيمة انجاز ىذا البحث .الشكر كل

منا كل التقدير والثناء
الشكر لألستاذة "فادية جمعة إشعيوي" لمساعدتيا لنا إلكمال بحثنا ىذا ،فميا ّ

عنا كل خير.
وجزاىا اهلل ّ

منا ىمسة شكر
شكرنا موصول إلى كل من مد لنا يد العون و ساعدنا في اكمال ىذا البحث فمكم ّ

من صميم القمب.

شكرنا يمتد إلى كل من قدم لنا مساعدة أو نصيحة كان ليا االثر الممموس في نجاح ىذا العمل،
نور يضئ الظممة التي كانت تقف أحياناً في طريقنا .كما ال يفوتنا أن
وكانوا عوناً لنا في بحثنا ىذا و ٌ
نشكر افراد أسرنا المذين لم يبخموا عمينا ال بغالي و ال نفيس في طيمة مشوارنا التعميمي.
فمكم منا جميعاً كل الشكر و الثناء.
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الممخص
 الثنتي عشرة عزلة ريزوبية معزولة منPhenotypic diversity تمت دراسة التباين المظيري
 باستخدامEnsifer meliloti  اضافة إلى ساللة المرجعية،Melilotus officianalis نبات الحندقوق
 التصنيف العددي لمعزالت الريزوبية بين أنو تم.Numerical taxonomy التصنيف العددي
 نتائج الخواص الفسيولوجية اظيرت تباين بين.%81 الحصول عمى مجموعتين عند مستوى تشابو
 تحمل العزالت الريزوبية لممح كموريد الصوديوم كانت مختمفة ما بين.العزالت المكونة لممجاميع
 اغمب العزالت.%5  إلى متحممة لممموحة الشديدة والتي تصل حتى%1 حساسة ال تنمو في تركيز
، كموريد النحاس. ومتحممة لمحموضة والقموية العاليتين،مᵒ44 تنمو في درجات ح اررة أعمى من
 بينما العناصر األخرى،سمي ًة و تأثي ًار عمى العزالت
ُ االلومنيوم و الخارصين كانت أكثر األمالح

. الكادميوم و خالت الرصاص كانت األقل في التأثير،ككموريد الزئبق

 الخواص، التصنيف العددي، نبات الحندقوق، عزلة ريزوبية، التباين المظيري:الكممات المفتاحية
.الفسيولوجية

Abstract
.....The phenotypic diversity of twelve rhizobial isolates obtained from the root nodes of
the Melilotus officianalis as well as the reference strain Ensifer meliloti was investigated
using numerical taxonomy. Numerical taxonomy of isolates showed that two groups were
obtained at a similarity level of 81%. The results of the Physiological characteristics
showed difference between the groups of the isolates. Tolerance of rhizobial isolates to
NaCl was different between sensitive unable to grow at 1 % NaCl to extreme tolerant,
grew up to 5 %. Most of them grew at temperatures higher than 44 ᵒC and tolerated high
acidity and alkalinity. Copper, aluminum and zinc chlorides were more salts toxicity and
effect on the isolates, while other elements (mercuric chloride, cadmium and lead acetate)
were less effect.
Key words: Phenotypic diversity, rhizobial isolation, Melilotus officianalis, Numerical
taxonomy, Physiological characteristics.
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