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 الفوسفور من الصخور الفوسفاتية  إلذابة .Pseudomonas spp البكترياتقنية استخدام 
 عبد العسافي علي  ادهام

 جامعة االنبار –كلية الزراعة 
 :الخالصة

تعود   Bacteria soluble phosphate (BSP)عزلة بكتيرية مذيبة للفوسفات كفاءة نفذت ثالث تجارب لتقييم      
 سنلالخام والمك Rock phosphate(RP)الصخر الفوسفاتيمن في أذابه الفوسفات   SPP.  Pseudomonas للجنس

 . try-calcium phosphate (TCaP)إضافة الى فوسفات ثالثي الكالسيوم 
لصلب المكلسن في الوسط ا وأالخام RP و TCaPتقدير قابلية البكتريا على أذابه الفوسفات من   : االولى التجربة    

 .مكلسن  RPخام < TCaP>RPملم حسب التسلسل  8.5و 13.8،  18.8 قطر اإلذابة وكان معدل

بـالصخر  السائلة المجهزةاألوساط في   لتر./غم 30 ،20 ،10تركيز من الكلوكوز ،ة تأثير ثالث اختبار :التجربة الثانية   
أذابه معاملة في  رت النتائج أن أفضلأظه ، SPP.  Pseudomonas - BSP بالعزلة خام أو مكلسن وملقحةال

إذابة  وبكفاءة/لتر    Pغم9.15بلغت إذ   لتر/.غم 20تركيز الكلوكوز و الخام ن الصخر للفوسفات حصل عليها م
 .%41.3 للفوسفوات

د لتربدفعتين بعكلوكوز/. غم10 ذو تركيز الكلوكوز محلول من  هإضافي بكميةية تجهيز الوسط قنت :التجربة الثالثة   
ما يقابل الكمية المجهزة قبل  إزالةمع  %30 أو %20  تخمير بنسبة من وسط التخمير بلغت ساعة 96و 48مرور 

أفضل ظروف في نمو واستقرار معدل النمو  تحققتو  الخام أو المكلسن. الصخراستعمال بدون إزالة مع التجهيز أو 
 ./لتر  عندPغم11.85وبكمية  %53.5 بلغت  لمكلسنا الصخرأعلى كفاءة  إذابة من  النسبي وثابت انمو أدى إلى 

تقنية  أكثر ال هذه  الكمية المقابلة للكمية المجهزة وتعد إزالةمع %20 التجهيز بمحلول الكلوكوز بنسبةاستعمال تقنية 
 المكلسن. لتوفير استقرار في نمو العزلة ونشاطها في إذابة الفوسفور من الصخر الفوسفاتي مالئمة

 
Technique by using Bacteria for Solubility the Phosphate from Rocks-
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Abstract: 
       Three experiments was conducts to determine the efficiency of solubility phosphate 

bacteria( BSP) reburied to genes pseudomonas spp. to soluble phosphate from rock phosphate 

ore (RPO), rock phosphate calcic (RPC) and try-calcium phosphate (TCaP). 

First experiment: Were included determine the ability bacteria to solubility phosphate from 

TCaP .RPO and RPC. In sold media. The result showed the diameter of the soluble was 18.8 

,13.8 and 8.5 m. to the TCaP >RPO > RPC respectively.  

Second experiment: Test the effect of three glucose concentrations 10,20,30 g/.L in liquid 

cultures supplemented with RPO or RPC and incubated by pseudomonas spp, the result 

showed the treatment greeter t in solubility of phosphate was fond from RPO  and glucose 

concentration 20 g./L that have 15 g. P/L with efficiency soluble phosphate reach to 41.3 %. 

Thread experiment: Use techniques by applied media contented 20 g glucose/ L. addition 

glucose source 10 g./ L concentration by 20 % or 30 % percentage liquid culture on two 

batches after 48 and 96 fermentation hours with remove or without removed addition equal 
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quantity from culture. Reached to beast growth condition ,stability of growth rate and growth 

rate constant ,that gave highest soluble efficiency  from RPC reach to 53.5% and gave 11.85 

g.P/.L  .That technical was more successful to growth pseudomonas spp  for soluble 

phosphate from  RPC.         

 

 :المقدمة
تطورت طرق تصنيع األسمدة الفوسفاتية من مصادرها الصخور الفوسفاتية بعيدا عن استعمال األحماض           

المحيطة بعملية التخمير من العوامل المهمة في  والظروف الزرعي المعدنية ، ويعد نوع الكائن المجهري ومكونات الوسط
 (. 1إنتاج مثل هذه األسمدة )

الدراسات على أن قابلية بعض أإلحياء المجهرية في أذابه الفوسفات تعود إلى قدرتها على تكوين  من وتؤكد العديد        
في  %2ض الستريك بتركيز مركبات عضوية متعددة في مقدمتها حامضي الستريك و االوكزاليك واستخدام  حام

كفاءة  اذ تراوحت،  ةصخرًا  فوسفاتيًا مقسمة إلى سبع مجاميع حسب لونها وتراكيبها الكيميائي 52استخالص  الفسفور من 
 72وبلغت  ، % 25عن  3CaCO،وانخفضت كلما زاد محتوى الصخر الفوسفاتي من الكلس  %76ـ19االستخالص بين 

م مصادر كربونية ونيتروجينية لعزالت بكتيرية ااستخد تم(.2ايت لمرتين متتاليتين )عند االستخالص من صخر االبت %
وكان أفضل هذه المصادر الكلوكوز والسكروز مع  spp. Bacillusو  .Pseudomonas sppمذيبة للفوسفات منها 

ية التربة على تجهيز الفوسفور حامضي الستريك والكزاليك يزيدان من قابل( إن 4( . ووجد في دراسة )3كبريتات االمونيوم )
( على مجموعة من  5وان الفوسفور المتحرر يزداد بعالقة اسية مع زيادة تركيز األحماض الممتزة في التربة .وحصل )

 Vibroالعزالت البكتيرية قادرة على تحرير الفوسفور من الصخور الفوسفاتية كان اغلبها يعود الى األنواع 

proteolyticus, Enterobacter arogenes ,Pseudomonas asburiae   وقد أنتجت العديد من األحماض
العضوية منها الالكتيك والسكسنيك وااليزوبيوتريك والخليك واغلب هذه األحماض مفيد في ذوبان الفوسفور المعدني من 

 . الصخور الفوسفاتية 
دة نسبة الحامض إلى الصخر الفوسفاتي في الوسط خور الفوسفاتية باألحماض العضوية عند زياصوتزداد إذابة ال         
 14.4من الحامض والصخر الفوسفاتي ازدادت إلى  1:2صخر فوسفاتي عندما كانت النسبة   1-ملغم.غم P 3.9وبلغت 

 وتحققت أفضل(. 6االستخالص ) عملية صخر فوسفاتي مع مضاعفة كمية المصدر الكاربوني وتكرار 1-. غم Pملغم
 باستخدامه العزلة المحلية  % 64.71 بلغتاالبتايت تحت ظروف منظومة التخمير  RPفسفور من ذابة للالكفاءة 

Azomanas spp.  (.7خالل ستة أيام تخمير ) % 50والشرش بتركيز 
الصخر من  اتسفو إذابة الف في spp  Pseudomonas .محليةالعزلة تحديد الظروف المالئمة لليهدف البحث الى و    

 والمكلسن. ام الفوسفاتي الخ
 
 

 :مواد وطرائق العمل 
حصل عليها من  مختبر األحياء المجهرية spp  pseudomonas -  BSP .استعملت   لغرض تنفيذ هذه الدراسة      

 االنبار . جامعة كلية العلوم  /
حصول عليها المركزة( تم ال)المكلسنة   RPو apatite -Fluro {.F.Cl3CO6)4(Po10(Caالخام  RPواستعملت       

بيكوفسكيا كما استخدم وسط . ا ممواصفاته أهم 1من الشركة العامة للفوسفات / القائم ، يبين جدول 
s Medium,Pikovskaya  لغرض تقدير قابلية العزلة على االذابة.( 8ل )بالمحور من ق 
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 *بعض مواصفات الصخر الفوسفاتي 1جدول 

 المكونات غم/كغم صخر نوع الصخر
 خام مكلسن

196 88.6 P 

50 302 CaCO3 

2.5 3.2 F 

6.2 15.5 S 

31.5 23.8 SiO2 

23.2 14.6 Fe 

 * الشركة العامة للفوسفات القائم عكاشات 
 

  التجربة األولى : تقدير قابلية العزلة في اذابة الفوسفات
اها من بكمية على أساس محتو  RPCاوRPO   او  TCaPالمجهز بـ  الصلب (A)ا حضر وسط بيكوفسكي 

 من لقاح العزلة التلقيحبما تحمله عروة  الوسط بعد تصلبه في األطباق ثم لقح،لتر  وسط /P ملغم 0.443الفسفور الكلي 
في درجة  وحضنت مل من اللقاح وبثالثة مكررات/وحدة تكون مستعمرة   410 النامية في المرق المغذي بكثافةالمستعملة و 

 إحصائيا" في األطباق وحللت النتائج ةبعدها قطر  الهالة الشفافة حول المستعمر ساعة . فحص  72لمدة  م 1±30حرارة 
 .(CRD تام التعشية ) وفق تصميم

 . وبعض المتغيرات في الوسط التجربة الثانية : تأثير تركيز الكلوكوز على إذابة الفوسفات
غم  30و  20و  10كيز من الكلوكوز بثالث ترا مل 500السائل في دوارق حجمية سعة  احضر وسط بيكوفسكي        

واعدت  لتر  /الكلي Pغم 22.12 تجهيز ملم على أساس 0.1بمنخل  ينالمنخول RPC وا RPO جهزت بكميات منلتر /
وحضنت في حاضنة هزازة  ولقحت كما ورد في تجربة االولىلكل معاملة .  معقمة بالموصدة  مكررات ةثالثالمعامالت  ب

قدرت كمية الفسفور الذائب ودرجة تفاعل الوسط  ، لمدة سبعة ايام  م 1±30في درجة حرارة   ةدقيق /دورة  175بسرعة 
 ، سعة تخمير 144بعد  إضافة إلى تقدير كفاءة اإلذابة ،المنتجة  العضوية وكمية السكر المتبقية وكمية ونوعية األحماض

 )growth rateتخمير وتم حساب معدل النمو النسبي  ساعة 144و 72بعد الخاليا البكتيرية لنمو  العددية كثافةقدرت الو 

gr.   وزمن التضاعف 1حسب المعادلة رقم   Generation time (Gt.)   (  9الموضوعتان من قبل )  2حسب المعادلة 
 

gr = Log.Nt – Log N0      ----------           Q1 

 

Gt. =T / n----------                                    Q2                                                                         

  
 (. 10الموضوعة من قبل ) 3حسب المعادلة  growth rate constant(Ks.)كما حسب معدل ثابت النمو 

Ks = 2.3 / t *  Log Nt / N0   ------------------Q3 

 : إذ إن
Nt  ، عدد الخاليا عند زمن التقدير=N0 =-   -     -     - صفر 

 T,t  ، مدة التخمير =n عدد األجيال = 
   .   CRDوحللت النتائج إحصائيا" باستخدام تصميم 
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 . وبعض المعايير في الوسط الكلوكوز على إذابة الفوسفاتبمحلول  دعيم التالتجربة الثالثة : تأثير 
 RPOبـ  توجهز مل  500في دوارق حجمية سعة  1-غم كلوكوز . لتر 20بتركيز  ا السائلبيكوفسكيحضر وسط        

و  48بعد مرور  جهز.  ي تجربة الثانيةكما ورد ف توحضن وعقمت ثم لقحت كما ورد في تجربة األولى RPC او الخام
 عملية . وأجريتمن الوسط  %03و ا% 20بنسبة  1-غم. لتر 10تخمير بكمية من محلول الكلوكوز ذو تركيز  ساعة 96

لكل معاملة على  المزالة اتتجهيز مع جمع الكميال  قبلإزالة كمية من الوسط مساوية للكمية المجهزة من محلول الكلوكوز 
وحللت  2 التجربة ورد في كما قدرت المتغيرات ، حده ، كما تمت عملية التجهيز بمحلول الكلوكوز دون اإلزالة من الوسط

 .CRDتصميم باستخدام  التجارب العاملية و إحصائيا وفق ئجالنتا
 -القياسات والتحاليل :

وقدرت الكثافة  (11)التي وردت فيOlsen & Watanable 1965طريقة  حسب  والكلي قدر الفوسفور الذائب          
 كمية .وكفاءة اإلذابة بقسمة pH-meterودرجة التفاعل للوسط باستخدام جهاز (12)بطريقة صب األطباق  العددية للخاليا

 العضوية قدرت األحماض و (، 13والسكريات الكلية ) .المستعمل  RPفي  الفوسفور الكلي كمية الفوسفور المذاب على
 (.15)التحليل اإلحصائي حسباجري باستخدام أعمدة الفصل الكروموتوكرافي .و  (14كميا ونوعيا حسب طريقة )

 
 :النتائج والمناقشة

 تأثير مصدر الفوسفات على قدرة العزلة في اإلذابة .-األولى : التجربة
 من خالل قياس قطر الهالة الشفافة على الطبق ،spp  BSP-pseudomonas .طر إذابة للعزلة قتبين إن أعلي 

وكان اقل قطر ملم  13.8الخام  إذا بلغ  RPانخفض مع استعمال ملم 18.8إذا بلغ  TCaPالمصدر  عند استعمالحصل 
مصدر ملم وهذا قد يعود إلى طبيعة وقوة ربط الفوسفات بمكونات  8.5إذ بلغ لإلذابة من استعمال الصخر المكلسن 

 الفوسفات المستعمل بالرغم من انخفاض نسبة الكلس  في الصخور المكلسنة.
 تأثير تركيز الكلوكوز على إذابة الفوسفات  -التجربة  الثانية:

 من الصخر /لتر  Pغم 9.53اكبر كمية أذيبت من الفوسفات بلغت  أن 2نة في الجدول أظهرت النتائج المبي        
 عند استعمال عن ذلك اإلذابة انخفضتبينما ا  %41.3وبكفاءة إذابة قدرها ،لتر كلوكوز/ غم20تركيز  عند استعمالالخام 
 لتر./غم كلوكوز 30و 10 ينالتركيز 

 عند/ لتر  Pغم  7.18أعلى قيمة لها  المكلسن الصخرن م المذابة ورفكمية الفوس من جانب آخر فقد بلغت         
لوسط أكثر لالتفاعل  درجة ،مع حصول خفض في % 32.45وبكفاءة إذابة  لتر /غم كلوكوز 30كلوكوز التركيز  استعمال

 ازدادت الحامضية ماك ،كانت  متعادلة أو تميل إلى القاعديةمقارنة مع  الصخر المكلسن إذ  الخام  الصخرعند استعمال 
ويظهر ان وتيرة استهالك مصدر  .إذ كانت معدالتها أعلى عند استعمال  الصخر الخام  المستعمل بزيادة تركيز الكلوكوز 

وتراوحت الكلوكوز كانت متقاربة وتوافقت مع كمية األحماض العضوية  التي ازدادت مع زيادة تركيز الكلوكوز المستعمل 
ولوحظ بوجود الصخر الخام أوالمكلسن على التوالي.  لتر /غم غم كلوكوز30استعمال تركيز  عند غم/ لتر11.2و14.1
بلغت أعلى و كمية حامض االوكزاليك بانخفاض الرقم الهيدروجيني في  انخفاضقابلها كمية حامض الستريك في   زيادة 

 .مع الصخر الفوسفاتي الخام  لتر /زغم كلوكو  30عند تركيز على التوالي   لتر /غم 5.21و 6.65 لحامضينكمية من ا
كما تشير نتائج الكثافة العددية للخاليا البكتيرية وبعض المعايير المحسوبة لتقيم كفاءة العزلة تحت هذه الظروف )      

لو. وحدة  7.55(التي بينت حصول زيادة في كثافة النمو مع زيادة تركيز السكر في الوسط وبلغت أعلى حد لها  3جدول 
ساعة تخمير مع استخدام الصخر الفوسفاتي الخام  72بعد مدة   3.98ين المستعمرة /مل وسط وبمعدل نمو نسبي تكو 
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ساعة مع جميع المعامالت المستخدمة . وتبين إن عدد األجيال  144غم كلوكوز /لتر. وشهدت انخفاضا" عند 30وتركيز 
وبمعدالت أعلى مع استخدام الصخر الفوسفاتي الخام ، ثم ساعة يزداد بزيادة تركيز السكر في الوسط  72المحقق خالل 
ساعة مع الصخ الفوسفاتي الخام  5.44ساعة .كذلك اظهر زمن التضاعف مدد متقاربة كان اقلها  144انخفض عند 

ساعة حسب تركيز الكلوكوز .  وأشارمقدار ثابت  144مرة عند  5- 3غم كلوكوز /لتر فيما تضاعف من  30وتركيز 
ساعة األولى من التخمير. وتؤكد هذه النتائج ان  72نمو  الى تحقيق أفضل استقرار في نمو العزلة خالل معدل ال

ساعة  وتحقق العزلة الغرض المستعملة من اجله من  72الظروف المحيطة بالعزلة  أدت الى نمو مثالي للعزلة لغاية 
 التحكم بواسطة المعامالت المستعملة .ساعة وذلك من خالل  144خالل المحافظة على هذه الظروف لغاية 

 
 على بعض المتغيرات المقدرة في الوسط  الصخر الكلوكوز ونوع تركيزتأثير  2جدول 

 الصفات

RPO  RPC  
L.S.D 

P=0.05 
 لتر /لوكوز غمتركيز الك

10 20 30 10 20 30 

P 1.05 7.18 5.51 3.60 8.96 9.53 8.15 لتر /غم 

 - 32.45 24.87 16.25 40.5 41.3 31.69 %الفوسفاتكفاءة إذابة 

 0.16 7.46 7.68 7.89 6.51 6.89 7.15 الرقم الهيدروجيني 

 0.68 1.35 0.85 0.65 1.45 0.82 0.65 لتر /السكر المتبقي غم

 2.14 11.25 8.88 8.23 14.15 9.66 8.42  لتر /غم األحماض الكلية

 1.23 5.16 3.1 2.05 3.65 3.45 3.12  لتر /غم حامض الستريك 

 0.85 5.35 5.08 5.10 5.91 5.20 5.11 لتر /غم حمض االوكزاليك 

 
 
 

 بعض المعايير المقدرة لتقيم كفاءة العزلة 3جدول 
المدة  المعايير

 ساعة
RPO  RPC  

 تركيز الكلوكوز غم /لتر تركيز الكلوكوز غم /لتر

10 20 30 10 20 30 

Log O.D. 

cfu/ml. 

72 7.27 7.55 7.98 6.39 6.93 7.40 

144 5.08 5.75 6.41 4.84 5.17 6.40 

Gr 72 3.27 3.95 3.98 2.4 2.93 3.40 

144 1.08 1.75 2.41 0.84 1.17 2.40 

N 72 10.86 11.79 13.22 7.96 9.73 11.29 

144 3.58 5.18 8.00 2.8 3.88 7.96 

Gt.  H 72 6.63 6.10 5.44 9.04 7.40 6.37 

144 40.2 27.78 18.00 51.3 37.04 22.21 

Ks 72 0.058 0.060 0.063 0.051 0.055 0.059 

144 0.020 0.023 0.025 0.019 0.020 0.025 



 JOURNAL OF SCINCE &ENGINEERING ,2004 ,VOL 5                                     2004جملة العلوم واهلندسة لسنة 

 15 

 
 لوكوز على إذابة الفوسفات .محلول الكالتجربة الثالثة : تأثير تدعيم الوسط ب

المكلسـن  الصخرابة تحققت من استعمال سفور وكفاءة اإلذو كمية الف زيادة معنوية في 3 النتائج في الجدول أظهرت
 / Pغـم 11.85إذ بلغـت  اإلزالـةلتر مع إجراء عملية  /غم  10 لكلوكوز ذو التركيزمن محلول ا % 20عند تجهيز الوسط 

ـــة التـــي بلغـــت علـــى التـــوالي % 53.5لتـــر و  كفـــاءة إذابـــة  %35.62و  /لتـــر Pغـــم 7.88مقارنـــة بتقنيـــة التجهيـــز دون اإلزال
 .للفوسفات

كفــاءة  معنويــة فــي زيــادةمــن الوســط   %30و %20بالمســتويين  كلوكــوزمحلــول الب عمليــة التجهيــز واإلزالــة تظهــر ا و     
إال إن هـذه الزيـادة كانـت اقـل ممـا  غم/لتر  عند استعمال الصـخر الخـام 11.15و %50.40بلغت  وكمية الفوسفات المذابة

وتبـين ان الـرقم الهيـدروجيني للوسـط يكونـا أكثـر حامضـية  عنـد   . حصل عليه من استعمال نفس التقنية والصخر المكلسـن
 مقارنة مع المعامالت األخرى.  التجهيز دون اإلزالة مع الصخر الخام   استعمال عملية

وازدادت كميـــة األحمـــاض العضـــوية المنتجـــة مـــع كميـــة الســـكر المســـتهلكة فـــي الوســـط  مـــع تبـــاين فـــي  كميـــة حامضـــي     
 باختالف الرقم الهيدروجيني للوسط . الستريك واالوكزاليك 

غم /لتر حافظ على كثافة نمو مستقرة تراوحت بين  20وان عملية التجهيز واإلزالة بالمحلول السكري للوسط بمقدار 
( ،بينمـا عمليـة التجهيـز 5ساعة مع الصخر الخـام )جـدول  144او. وحدة تكوين مستعمرة مل خالل مدة  6.97الى  6.90

سـاعة األولـى . وحققـت عمليـة التجهيـز واإلزالـة بـالمحلول السـكري للوسـط  72افة النمـو المسـتقرة إال خـالل فقط لم تحقق كث
لــو. وحــدة تكــوين  7.07الـى  6.97أفضــل نتــائج مـع اســتخدام الصــخر المكســن إذ تراوحـت كثافــة النمــو بــين  %20بمسـتوى 

ه النتــائج علــى قــيم المعــايير المحســوبة كمعــدل ( ، وانعكســت هــذ 5ســاعة )جــدول  144و 72مســتعمرة /مــل  وخــالل مــدتي 
 النمو النسبي وعدد األجيال وزمن التضاعف وثابت النمو  . 

 مــع للحفــاظ علــى ظــروف اكثــر مثاليــة لنمــو العزلــة  التقنيــة إنهــا مالئمــة النتــائج ان تقنيــة التجهيــز واإلزالــة  وتبــين هــذه      
المكلسن رغـم  للصخرالكلس المرافق وقد يعود ذلك الى إن  من اجله، لتحقيق الهدف المستخدمة المكلسن الصخر استعمال

مـن  ذابـةاإل فـي  أسـرع اصـبح أن األول إالكغـم  /غـم 302الخام الصـخر  محتـوىمقارنـة مـع  /كغمغم  6.2البالغة  كميتةقلة 
بتقنيـة  ء مـن المحلـولوعنـد اسـتبدال جـز ، الهيـدروجيني فـي الوسـط الرقمقيمـةرفـع  سـبب ممـا خالل تعريضه لعمليـات الكلسـنة

ممـا يسـهل عمليـة وتأثيرها على الرقم الهيدروجيني للوسـط  في الوسط  تقل نسبة الكلس  التجهيز واإلزالة بالمحلول السكري 
 إذابة الفوسفات .

 

 بعض المتغيرات المقدرة /لتر على كلوكوزغم  10محلولتأثير تدعيم الوسط ب 3جدول 

 الصفات

RPO  RPC  
L.S.D 

P=0.05 
 إزالة تجهيز بدون إزالة وتجهيز  إزالة تجهيز بدون إزالة وتجهيز

20%  30%  20% 30%  20%  30%  20% 30%  

P 0.95 11.38 8.15 8.15 11.85 9.68 9.56 10.92 11.15 لتر /غم 

 - 51.44 36.84 36.84 53.5 43.76 43.20 49.36 50.40 كفاءة اإلذابة %

 0.51 7.25 7.03 7.03 6.95 6.85 6.86 7.85 7.15 الرقم الهيدروجيني للوسط
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 0.74 1.88 1.85 1.85 1.85 1.46 0.85 1.15 0.65 لتر /السكر المتبقي غم

 1.35 9.56 14.61 14.61 12.68 13.00 11.50 14.15 13.15 لتر /غماألحماض الكلية 

 0.83 4.32 6.98 6.98 6.30 5.50 4.60 7.4 7.1 لتر /غم حامض الستريك 

 0.61 5.05 5.66 5.66 5.20 6.60 5.60 6.60 5.8 لتر /غممض االوكزاليك اح

 
 
 

 غم كلوكوز /لتر على كثافة النمو وبعض المعايير المقدرة10تأثير تقنية التجهيز بالمحلول السكري  5جدول 
 

المدة  المعايير

 ساعة

RPO  RPC  

 تجهيز إزالة وتجهيز تجهيز  إزالة وتجهيز

20% 30% 20% 30% 20% 30% 20% 30% 

Log O.D. cfu/ml. 72 6.93 6.94 7.3 6.47 6.97 6.95 6.30 5.90 

144 6.90 6.97 5.97 6.07 7.07 6.30 6.10 5.84 

gr 72 2.93 2.94 7.30 2.47 2.97 2.95 2.30 1.90 

144 2.90 2.97 1.97 2.07 3.07 2.30 2.10 1.84 

n 72 9.73 9.76 10.96 8.20 10.43 9.80 7.60 6.31 

144 9.30 9.87 7.44 6.87 9.86 7.60 6.97 6.14 

Gt.  h 72 7.39 7.37 6.56 8.78 7.30 7.34 9.47 11.41 

144 15.48 14.60 19.35 20.96 13.80 18.94 20.65 23.45 

Ks 72 0.055 0.055 0.058 0.051 0.055 0.055 0.049 0.047 

144 0.027 0.028 0.023 0.024 0.028 0.025 0.024 0.023 
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