
 

 

انمهخص انعزبً - 7

إُ ٍفًٖ٘ االخزيبس اىجيئ ىيسيبّ٘ثنزيشيب اىَثجزٔ ىْزشٗخيِ 

. اىٖ٘اء اىد٘ٙ قذ رٌ رْبٗىخ فٚ ٍدَ٘ػخ ردبسة ٍؼَييخ ٗزقييخ

اٍب اىزدبسة اىَؼَييخ فقذ ثذأد أٗال ثؼضه ثؼغ  سالالد 

اىسيبّ٘ثنزشيب ثٌ رؼشيف ٕزٓ اىسالالد ٗاىَؼضٗىخ ٍِ ثؼغ 

 Nostoc maculiforme,Nostoc) :-أساػٚ االسص ٕٚ

humifusum and Wollea sp.) ٗإىٚ خبّت رىل رٌ إخزيبس 

: خَسخ سالالد ٍسيئ ٍِ اىسيبّ٘ثنزيشيب ٕٚ

(Nostoc calcicola, Anabaena flos aquae, Nostoc 

muscorum, Anabaena laxa and  Microchate tenra) 

زيث رٌ رقييٌ س٘اء اىسالالد اىَؼضٗىخ أٗ اىَسييخ ٍِ 

اىسيبّ٘ثنزيشيب ىقذسرٖب ػيٚ رثجيذ اىْيزشٗخيِ اىد٘ٙ ػِ 

ٗثؼذ رىل رٌ إخزيبس أمفأ سذ . ؽشيق رقذيش إّضيٌ اىْيزشٗخيْيض

سالالد ٍِ زيث رثجذ اىْيزشٗخيِ اىد٘ٙ ألخزجبس رأثيش ثؼغ 

اىؼ٘اٍو اىجيئيخ ػييٖب ٍثو اىَي٘زخ ٗ اىَبدح اىؼؼ٘يخ 

.  ٗ اىف٘سف٘س (اىدي٘م٘ص)

ٗقذ رٌ رَْيخ سالالد اىسيبّ٘ثنزيشيب اىسزخ ػيٚ ثيئخ 

طْبػيخ ٍضٗدح ثزشميضاد ٍخزيفخ ٍِ مو ٍِ مي٘سيذ اىظ٘ديً٘ 

 1ٗ2ٗ3ٗاىف٘سف٘س ٗاىدي٘م٘ص، زيث ٌزؼْذ ىفزشاد ٍخزيفخ 

أسبثيغ ٗ رٌ ػْذ ٕزح اىفزشاد رقذيش مو ٍِ اىنزيخ اىسي٘يخ اىدبفخ 

ىيسيبّ٘ثنزيشيب اىْبٍيخ ػْذ ٕزٓ اىفزشاد ٗمزىل ّشبؽ إّضيٌ 

 رٌ اخزيبس أمفأ سذ سالالد فٚ ٍِ ٕزٓ اىسالالد. اىْيزشٗخيْيض

يش ىقبذ اىسيبّ٘ثنزيشيب ػيٚ اىَْ٘ ٗرثجيذ اىْزشٗخيِ ٗرىل ىزسغ

اىزشثخ مَبدح زبٍيخ ىٖب ٗثؼذ خَغ اىيقبذ رٌ اخزجبس رأثيشٓ ػيٚ 

 رقذيش مَيخزيث رٌ . ٍسظ٘ه اىزسح اىْبٍٚ فٚ رشثٔ سٍييخ
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ٍسظ٘ه اىزسٓ  ٍٗنّ٘برٔ ٗمزىل ٍسز٘آ ٍِ  اىْيزشٗخيِ ٗ 

.  اىف٘سف٘س ٗاىج٘ربسيً٘

ٗمزىل فقذ رٌ دساسخ رأثيش اىيقبذ ػيٚ ثؼغ اىخ٘اص 

ٗيَنِ ريخيض اىْزبئح اىَزسظو . اىفيضيبئيخ ٗاىنَيبئيخ ىيزشثخ

: ػييٖب مَب ييٚ

حقديز انكخهت انحيت وحثبيج اننيخزوجين انجىي نهسالالث انمعزونت 

. وانمعزفت

ٗخذ أُ مال ٍِ اىنزيخ اىسيخ  ّٗشبؽ إّضيٌ اىْيزشٗخيْيض 

   )ٗأػيٚ ٗصُ خبف مبُ . يضداد ثإسزَشاس ثضيبدح فزشح اىزسؼيِ

( Anabaena flos aquae)ىسالىخ  (ٍو ثيئخ100/  خشاً 0.097

( Nostoc calcicola )ثيَْب سالىخ.  أسبثيغ ٍِ اىزسؼيِ 4ثؼذ 

خشاً /  ٍييَ٘ه إسزيي515ِأػطذ أػيٚ قيَخ ألّضيٌ اىْيزشٗخيْيض 

. سبػخ/ ٗصُ خبف ؽسبىت

انعىامم انمؤثزة عهً نمى سالالث انسيانىبكخيزيا وقدرحها عهً حثبيج 

 :اننيخزوجين انهىاء انجىي

/  ٍيييدشا8000ًصيبدح رشميض مي٘سيذ اىظ٘ديً٘ إىٚ 

ىزش أدٙ إىٚ صيبدح ٍسظ٘ه اىنزيخ اىسيخ ىسالالد 

اىسيبّ٘ثنزيشيب ٗمزىل شدغ ّشبؽ إّضيٌ اىْيزشٗخيْض ػِ ٍؼبٍيخ 

ثيَْب أدد صيبدح رشميض مي٘سيذ اىظ٘ديً٘ اىٚ . اىَقبسّخ

ىزش إىٚ ّقض َّ٘ خَيغ سالالد /  ٍيييدشا12000ً

اىسيبّ٘ثنزيشيب ٗمزىل رثجيؾ ٍيس٘ظ فٚ ّشبؽ إّضيٌ اىْيزشٗخيْض 

 .ػِ ٍؼبٍيخ اىَقبسّخ

إػبفخ اىدي٘م٘ص ىجيئبد اىسيبّ٘ثنزيشيب أدٙ إىٚ صيبدح 

اّزبج ٍسظ٘ه اىنزيخ اىسيخ ٗ ّشبؽ إّضيٌ اىْيزشٗخيْض ػيٚ 

ثيَْب مبُ اىف٘سف٘س ٍشدؼب . ؽ٘ه فزشاد اىزسؼيِ
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ىزش ٗمبُ ٍثجطب ىٖب /  ٍيييدشا60ًىيسيبّ٘ثنزيشيب ززٚ رشميض

 . ثضيبدح اىزشميض ػِ رىل

 .حأثيز انخهقيح بانسيانىبكخيزيا عهً إنخاج محصىل انذرة

أدىبىزيقير ثبىسيبّ٘ثنزيشيب ثبىنَيخ اىَ٘طٚ ثٖب ٍْفشدا أٗ 

ثَظبزجخ ٍسز٘يبد ٍخزيفخ ٍِ اىزسَيذ اىْيزشٗخيْٚ إىٚ رأثيش 

ايدبثٚ ٍٗؼْ٘ٙ ػيٚ ٍسظ٘ه اىزسح ٍِ اىسج٘ة ٗمزىل ػيٚ 

 ٍسز٘ٙ اىسج٘ة ٍِ اىْيزشٗخيِ ٗاىف٘سف٘س ٗاىج٘ربسيً٘

حأثيز انخهقيح بانسيانىبكخيزيا عهً بعض خىاص انخزبت انطبيعيت 

 :وانكميائيت

أدٙ اىزيقير ثبىسيبّ٘ثنزيشيب ثبىنَيخ اىَ٘طٚ ثٖب ٍْفشدا 

أٗ ثَظبزجخ ٍسز٘يبد ٍخزيفخ ٍِ اىزسَيذ اىْيزشٗخيْٚ إىٚ 

صيبدح ٍؼْ٘يخ فٚ اىنَيخ اىَيسشح ٍِ اىْيزشٗخيِ فٚ اىزشثخ ثؼذ 

اىسظبد ٗىٌ ينِ ْٕبك رأثيش ٍيَ٘ط ػيٚ مو ٍِ اىف٘سف٘س 

. ٗاىج٘ربسيً٘ اىَيسش

أدٙ اىزيقير ثبىسيبّ٘ثنزيشيب ثبىنَيخ اىَ٘طٚ ثٖب ٍْفشدا 

أٗ ثَظبزجخ ٍسز٘يبد ٍخزيفخ ٍِ اىزسَيذ اىْيزشٗخيْٚ إىٚ 

 ثؼذ اىضساػخ ٗإىٚ اسرفبع  pH اّخفبع فٚ اىنثبفخ اىظبٕشيخ ٗ

فٚ مو ٍِ اىز٘طيو اىٖيذسٗىينٚ  ٗاىسؼخ اىزجبدىيخ اىنبريّ٘يخ 

-1ٗمزىل صيبدح اىْسجخ اىَئ٘يخ ىسجيجبد اىزشثخ راد االقطبس ٍِ 

.  ٍييَيزش0.25-0.5،  ٍييَيزش 0.5

 

 

 

 


