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 صايعت انضقاصٚق فشع بُٓا (  2001ياصغخٛش انعهٕو انضساعٛت, أساضٙ  

 

أصشٚتتج دساعتتاث  عهتتٗ انخغتتًٛذ انغٛتتٕ٘ بيتتذاد  انُبتتاث ٔ انخشبتتت بانفغتتفٕس باعتتخخذاو كا ُتتاث عٛتتت 

ٔبتزا حزتش٘ انخشبتت  دقٛقت يخخهفت يُٓا يإْ ٚتزٚ  فغتفاث  انخشبتت انختٙ و حتزٔ  ئنتٙ فغتفاث حتزٔ 

بانفغفاث انزا بت ٔ حضٚذ يٍ يغخٕاْتا فتٙ األسل نٛغتخفٛذ يُٓتا انُبتاث ٔ انخشبتت ٔيُٓتا  يتا ًٚتخص 

كزٛشا يٍ فغفٕس انخشبت فٙ أصغايّ يًا ٚضعم انفغفٕس ٚخشاكى بكزشة  فٙ انخشبتت      كًتا اعتخخذيج 

 ٛا(أسال ٔ َباحاث يخخهفت ٔأصشٚج انذساعت  فٙ يصش ٔاعكخهُذا)بشٚطاَ

اشخًهج انذساعت  رالرت حضاس  أصص صٕبٛت ٔاعذة فٙ يشخٓش ٔ ارٍُٛ يع حضشبت حغضٍٛ يعًهٛتت  

فٙ ادَبشة  قٕسٌ انخغتًٛذ انغٛتٕ٘ يتع ٔصتٕد أٔ عتذو ٔصتٕد  فغتفاث را ت  )اسرٕفغتفاث كانغتٕٛو( 

 أٔغٛش را   )فغفاث صخش٘(

انفغتفٕس ٔحبتٍٛ أٌ انخشبتت ٚشحفتع حى دساعت اعخفاظ انخشبت ب  : فٙ األٔنٗفٙ انخضشبخٍٛ انًعًهٛخٍٛ 

اعخفاظٓا بانفغفٕسانًضاف فٙ ظم انخغًٛذ انغٕٛ٘ عٕاء انًضاف فغفاث را   أو صخش٘ خصٕصتا 

يع يصاعبت انًادة انعضٕٚت )عًاد انتذٔاصٍ( ٔحشأعتج َغتبت انفغتفٕس انًغخفهتت بتّ انخشبتت يتا بتٍٛ 

اديصتا  انفغتفٕس عهتٙ انخشبتت   % انٗ  اعخفاظ بكايم يا أضٛف يٍ فغفٕس  ٔفتٙ انزاَٛتت دسط  27

ٔبُٛتج انُختا ش  عالقتاث  Langmuirٔ يعادنتت وَضًٛتش  Freundlich يع حطبٛق يعادنت فشَتذنخ 

 عانٛت انًعُٕٚت  خاصت يع  يعادنت  فشَذنخ    correlationاسحباط  

أسال  حتتى صهبٓتتا يتتٍ رًاَٛتتت يُتتاطق يخخهفتتت فتتٙ   8اعتتخخذيج  فتتٙ انخضشبتتت انصتتٕبٛت األٔنتتٗ

( 6( كفتتش انصتتٓبٙ ,)5( انًتتشس ,)4( انقهتتش ,)3(عتتشٚاقٕط, )2( أبتتٕ صعبتتم , )1ٕٛبٛتتت ْتتٙ : )انقه

(  طتتتتتُظ  انضضٚتتتتتشة    أعطتتتتتٙ انغتتتتتًاد انغٛتتتتتٕ٘" فغتتتتتفٕسٍٚ 8( يٛتتتتتج انعطتتتتتاس , ٔ)7انشتتتتتًٕث ,)

"“PHOSPHORENE  انًذعى بهقاط بكخٛشٚاBacillus megatherium    (انخٙ حتزٚ  انفغتفاث

 PHOSPHORENE“اعتت انًصتشٚت(  ٔانغتًاد عٛتٕ٘  " فغتفٕسٍٚ "ْٕٔ يتٍ اَختاس  ٔصاسة انضس

عانتت ٔ  11ٕٚيتا(  فتٙ  55يٍ ئَخاس ٔصاسة انضساعت انًصشٚت  صٚادة فتٙ انتٕصٌ انضتاف نهشتعٛش) ًَتٕ 

انختتٙ دسعتتج فٛٓتتا  24عانتتت يتتٍ يضًتتٕع انغتتاوث انتتـ   13عتتذو اعتتخضابت )أٔ اعتتخضابت عتتهبٛت( فتتٙ  

  بتاقٙ األساضتٙ  7,  3,  1ٙ انختٙ أظٓتشث اٚضابٛتت ْتٙ أساضتٙ اوعخضابت نهخغًٛذ انغٕٛ٘   األساضت

أد٘ انخغتًٛذ انغٛتٕ٘  6ٔ  5فهى حهٓش ئٚضابٛت  ٔعٍ اويخصا  انفغفٕس٘ فٙ انُباث , ففتٙ أساضتٙ 

%حشحٛبتا   ٔ َقصتا يعُٕٚتا بغضتٕس  5 48ٔ  5 42بغضٕسأسرٕفغفاث انكانغٕٛو ئنتٙ صٚتادة يعُٕٚتت  

حشحٛبتتتا   ٔ عتتتٍ    7ٔ  6ٔ  5ٔ  3%  بأساضتتتٙ  1 21ٔ  6 44 ٔ 1 43,  4 23انفغتتتفاث انصتتتخش٘  

%   132ٔ    34بُغتتبت  6ٔ    5انفغتتفٕس انًٛغتتش بانخشبتتت بعتتذ انغصتتاد فتتضاد كزٛشاخاصتتت فتتٙ اسضتتٙ 

حشحٛبتتا ٔبغضتتٕس األسرٕفغتتفاث أيتتا األرتتش انغتتهبٙ فكتتاٌ بغضٕسانفغتتفاث انصتتخش٘   ٔعتتٍ ااعتتخشصاع 

نهغًاد انفغفاحٙ انزا   فقتذ صاد بًتا ٚتذل عهتٗ أٌ  -P recovery of fertilizerانفغفٕسا انغًاد٘ 

 انغًاد انغٕٛ٘ عاعذ عهٗ حقهٛم حشعٛ  ٔحزبٛظ حزبٛج انفغفاث انغًاد٘ انزا   انًضاف 

) انًُتخش حضاسٚتا ٔ انًختذأل فتٙ  BioPakقٕسٌ  انغًاد انغٛتٕ٘  فٙ انخضشبت انصٕبٛت انزاَٛت

 B. megatherium ; B. subtilis بكخٛشٚتت يُٓتا  بشٚطاَٛا( ٔ انًغخٕ٘ عهٙ خهٛظ يٍ نقاعتاث 

;B. thuringiensis    بفطش اعبشصهظ َٛضشAspergillus niger   انًًُتٙ  يخخبشٚتا فتٙ  قغتى

) َخٛغتٕل سعتٕبٛت قهٕٚتت   1ببشٚطاَٛا  ٔاعخخذيج حشبخٍٛ  ًْتا  ث انًٛكشٔ بٕٛنٕصٛا بضايعت ئدَبشة

(  اَغبخٛغتتٕل  صتتال٘  عايضتتٛت بُٛتتت يتتٍ يُطقتتت 2)ث  )اعتتكخهُذٚت 2يصتتشٚت يتتٍ انقهٕٛبٛتتت(  ٔ ث

  فتٙ ٔصتٕد أسرٕفغتفاث    Lolium  perene  َٔبتاث عشٛشتت انتشا٘  Medlothian  يتذنٕرٚاٌ

ٚتتٕو حتتى أختتز   111را بتتت  أٔ غٛتتش فغتتفاث صتتخشٚت غٛتتش را بتتت أٔ عتتًاد صس  دٔاصتتٍ  ٔ بعتتذ ًَتتٕ 
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ٖ ٔايخصاصتتا( كتتزنس قتتٛظ  عشتخٍٛ ٔصَتتج كتتم يًُٓتا طاصصتتت ٔ صافتتت ٔقتٛظ فغتتفٕس انُبتتاث )يغختٕ

 Olsen)بتش( ٔ أنغتٌٕ Brayطش  ْٙ يغخخهصاث  بتشا٘   6انفغفٕسانًٛغش بانخشبت باعخخذاو  

 Morgan (,  ٔ يٕسصتا3ٌ)يتس  Mehlich 3   3( , ٔيٓهتس1)يس   Mehlich1 1)عٍ(ٔيٓهس

ٕس )دحبتا(    ٔ أٚضتا قتٛظ يتا ٚغتًٗ بتـ  "فغتف AB-DTPA,  ٔٚبكشبُتاث أيُٕٛو/دحبتا      )يتش(

بانخشبتت  )ْٕٔانًخٕاصتذ فتٙ أصغتاو            microbial biomass-Pانكخهت انغٕٛٚتت انًٛكشٔبٛتت 

 نهفغتفٕس  انكا ُاث انذقٛقت"عٛت ٔيٛخت" بانخشبت(   ٔ أٚضتا حتى قٛتاط انصتٕس ٔ األشتكال  انًخخهفتت

طبقتتتتا نطشٚقتتتتت ْتتتتذنٙ   -fractionation P   بانخشبتتتتت بتتتتاصشاء حغهٛتتتتم حقغتتتتًٛٙ نهفغتتتتفٕس

 Tiesssen and).( انًعذنتتتت بٕاعتتتطت حٛغتتتٌٕ ٔ يتتتٕاس Hedly et al.1982َٔٛتتتّ)ٔيعا

Moir1993)  ٔ ٙأظٓتتش انخغتتًٛذ انغٛتتٕ٘ اعتتخضابت اٚضابٛتتت فتتٙ ٔصتتِٕ كزٛتتشة  اقهٓتتا انًُتتٕ انُبتتاح

% "بش" ٔ"دحبا" انٗ  6أكزشْا ٔ أٔضغٓا انفغفٕس انًٛكشٔبٙ ٔانًٛغش) نكافت انًغخخهصاث يٍ 

" كتزا اٚضابٛتا نفغتفٕس األقغتاو انًخخهفتت  1عتذا يغتخخهص "يتش"ٔ "يتس –" يعُٕٚا  3% "يس9

ٔانتز٘   tightly organically immobilizedخاصت انعضتٕ٘ شتذٚذ اوسحبتاط صتع  اوَختضاع 

  اوعتخضابت انعانٛتت صتذا نهغتًاد انغٛتٕ٘  2% فتٙ حشبتت35,  1% يٍ فغتفٕس حشبتت87ٚشكم شكم 

انًٛكشٔبتتٙ شتذٚذ انختتأرش بانخغتتًٛذ انغٛتتٕ٘ أعالْتا يتتع عتتذو ئضتتافت أ٘ شتت  )  انغادرتت فتتٙ انفغتتفٕس

%(  ٔفتٙ غٛتا  أ٘ ئضتافاث كتاٌ  57%(رى ٔصتٕد   )205%( رى فٙ ٔصٕد "د")247يخٕعظ

%( ٔعتتذرج أفعتتال  حذاخهٛتتت  30%(يتتٍ انًصتتشٚت)570أألرتتش  فتتٙ انخشبتتت األعتتكخهُذٚت  اكبتتش صتتذا)

خغًٛذ  انغٕٛ٘ بٕصتٕد ئضتافاث ٔ َٕعٛتت انخشبتت كاٌ نهخغتًٛذ حفصٛهٛت نخأرش انفغفٕس انًٛكشٔبٙ بان

انعضٕ٘ سؤ  انذٔاصٍ حذاخالث عذٚذة خاصت فًٛا ٚخعهتق بتانًُٕ ٔ اويخصتا  ٔبتٍٛ حتأرٛشا يخبقٛتا 

effect residual   فٙ انغشت انزاَٛت 

دسط  انخغتتًٛذ انغٛتتٕ٘ انًغًتتم عهتتٙ يكًتتٕسة  ٔس  كشَتت   فتتٙ انخضشبتتت  انصتتٕبٛت انزانزتتت

 .A يهقظ عهفا  يٛكشٔبٛا بفطش يعشٔف بارابختّ نهفغتفٕس ْتٕ فطتش  "األعتبشصهظ َٛضتش   يٓشٔط

niger أٔ بكخٛشٚا يعشٔفت بششاْخٓا فٙ ايخصا  انفغفٕس ٔ حشاكًّ فٙ أصغايٓا ْٙ  بكخٛشٚتا , "

حباُٚتج بتٍٛ  pH" نخشبتت اَغتبخٙ عتٕل حغتج ظتشٔف B.thuringeinsis"انبغهظ رشَضُغظ    

ٕٚيا  70ٕٚيا  ٔ  28ٕٚو( أخز يُٓا عشخاٌ بعذ  108ٔعت عشٛشت انشا٘ ) ًَٕ يضس   5 7انٙ  5 4

 pHحالْتا    pH 5 5يٍ ابَباث حباعا  ٔكتاٌ ُْتا  اعتخضابت انعانٛتت صتذا  نهخغتًٛذ انغٛتٕ٘ حغتج  

%  25  ٔاظٓتتش انفطتتش اعتتخضابت اعهتتٙ يتتٍ انبكخٛشٚتتا بًخٕعتتظ عتتاو   pH  4 5ٔ أقهٓتتا حغتتج   5 7

%  2% ,   13ٔارش انغًاد انغٕٛ٘ ٔنٕ أَّ كاٌ قهٛال فتٙ انغشتت األٔنتٙ     pH 5 5خصٕصا يع 

% بانبكخٛشٚا ٔ انفطتش حباعتا  651%  ,  503يٍ انفطش ٔ انبكخٛشٚا حباعا ,  ئو أَّ فٙ انزاَٛت  كاٌ 

 %  بانًخٕعظ( 25ٔكاٌ انفطش أفضم  ٔ يخفٕقا أكزش يٍ انبكخٛشٚا خاصت فٙ ًَٕ انُباث) بـ

قٕسَتتج يٓشٔعتتاث يتتٍ ٔس  كشَتت  أٔ دسَتتاث بطتتاطظ     ضتتٍٛ  انًعًهٛتتتٔفتتٙ حضشبتتت انخغ

" أٔ كا ُتتاث  A.nigerيذعًتتت بفغتتفٕس صتتخش٘  ٔ  يهقغتتت بكا ُتتاث يزٚبتتت نهفغتتفٕس ْتتٙ  فطتتش"

" ٔكًشث  حغج ظشٔف  حغهم "و ْٕا ٛت"  B.thuringeinsis يشاكًت نهفغفٕس ْٙ  بكخٛشٚا  "

عٙ نهفغتتفٕس انًٛغتتش )يغتتخخهص أٔنغتتٌٕ( ٔأٚضتتا أعتتابٛع  يتتع قٛتتاط أعتتبٕ 7أٔ"ْٕا ٛتتت" نًتتذة 

انفغتتفٕس  انًٛكشٔبتتٙ   ٔكتتاٌ انًٛغتتش ٚعتتادل َصتتف انًٛكشٔبتتٙ حقشٚبتتا )يخٕعتتظ عاو( بتتذأ انًٛغتتش 

أيتاانًٛكشٔبٙ  6يضى/كضتى فتٙ أعتبٕع   3000صاد ألقصتاِ    1فٙ اعبٕع 570بضٕانٙ ) يش/كضى(  

اَخفتت   6ا صاد بتتاطشاد عختتٗ أعتتبٕع فتتٙ األعتتبٕعٍٛ انًتتزكٕسٍٚ  ٔكالًْتت  3800,    1870فكتتاٌ 

 351,   425,   132,  99,   75,   5بًخٕعتتطاث عايتتت ْتتٙ :  1بعتتذْا   فانتتزا   صاد عتتٍ اعتتبٕع

عتتتذرج خاصتتتت يتتتع  6حشحٛبا ٔانضٚتتتادة انقصتتتٕٖ فتتتٙ أعتتتبٕع   7,   6,  5,  4,  3, 2%  ألعتتتابٛع 
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عٕانٙ ضعف انبطتاطظ(  انكشَ  ٔانز٘ أظٓش حفٕقا عهٙ انبطاطظ )ْٕٔ أعاعا ٚغٕ٘ فغفٕس كهٙ

ٔحفٕ  انخغهم انٕٓا ٙ عهٙ انالْٕا ٙ خاصت بانبطاطظ يع فطش أٔ بانكشَت  يتع بكخٛشٚتا, ٔعًٕيتا  

حفٕ  انفطش عهٙ انبكخٛشٚا ئو عًُٛا كاَج يع كشَ    ٔكاٌ نهفغفٕس انًٛكشٔبٙ عتهٕكا يشتابٓا نغتذ 

,     6,    4,   3,    2عتتابٛع% , أل 103,    62,  ٔ  106,    14يتتا  نكتتٍ بتتبع  حزبتتز  ,فتتضاد  

ٔضتظ يتع   5حباعتا  ٔاَخفتال أعتبٕع    7,     5% فتٙ أعتبٕعٙ  15,     30حباعا نكٍ اَخف  

انفطتتش عهتتٙ انكشَتت  انًخغهتتم و ْٕا ٛتتا  أٔ يتتع انبكخٛشٚتتا عهتتٗ انبطتتاطظ انًخغههتتت ْٕا ٛتتا   حفتتٕ  

عهتٗ بتاقٙ   6,   3بٕعا % يخٕعتظ عتاو( ٔ حفتٕ  أعت164انكشَ  كزٛشا ٔ يعُٕٚتا عتٍ انبطتاطظ )

%  حباعتتا( ٔانفش  بتتٍٛ 103% ,  105)بًخٕعتتظ   1األعتتابٛع ٔخصٕصتتا يعُٕٚتتا عهتتٙ أعتتبٕع 

انفطش ٔ انبكخٛشٚا نى ٚكٍ يعُٕٚا   حبٍٛ أٌ انًإشش انش ٛغٙ نقٛاط األرتش انًعُتٕ٘ نهخغتًٛذ انغٛتٕ٘ 

نهفغتفٕس ٔ انًشاكًتت نتّ ْٕ انفغفٕس انًٛكشٔبٙ عٛذ أَت انًخصم يباششة بُشتاط انكا ُتاث انًزٚبتت 

فٙ أصغايٓا ٔ ٔبُٛج دساعاث اوسحباط يابٍٛ انًغخٕٖ انفغفٕس انًٛغش ٔانفغفٕس انًٛكشٔبٙ عهتٗ 

يذٖ األعابٛع انغبعت ٔكاٌ ُْا   اسحباطا يٕصبا عانٙ انًعُٕٚت خاصت بٍٛ انفغفٕس انًٛكشٔبٙ فتٙ 

  6يٍ صٓت ٔ بٍٛ انفغفٕس انزا   فٙ أعبٕع  5انٙ  1أعابٛع 

 

ا بُٛتتج انخضتتاس  ٔ انذساعتتاث عتتذدا يتتٍ اوعتتخُخاصاث ٔ اوعخبتتاساث انعًهٛتتت أًْٓتتا أٌ انغتتًاد كًتت

انغٕٛ٘ رٔ ارش يخباٍٚ كًا ٔنٛظ عتشٚع انًتشدٔد ٔسبًتا ٚغختاس األيتش ئنتٗ انتذعى بانخغتًٛذ انًعتذَٙ 

 ‟„  ٛتٕ٘كًا ٔحخباٍٚ انُباحاث ٔكزا األساضٙ  فٙ يذٖ اعتخضابخٓا نهخغتًٛذ انغ  .. ٔنٕ بًعذوث قهٛهت

ٔأٚضا سبًا ٚغخاس األيش انٙ اعخخذاو أكزش يٍ َٕع أٔ صُظ  نٓا ٔظا ف يخخهفت يتٍ انكا ُتاث انختٙ 

حغخخذو فٙ انخغًٛذ انغٕٛ٘   ٔأٚضا  انًادة انعضٕٚت انغايهت  ٔ طشٚقتت ٔ ظتشٔف انكًتش ٔ انخغهتم 

 ٔيذة انكًش ٔ انخغهم  

 

 

 

 

 

 

 
 


