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The phosphorus cycle is much slower than that of C or N



• Extremely local recycling 

(no gaseous phase)

• Long-term 

weathering/erosion cycle

• Most important/limiting in 

aquatic ecosystems, 

tropical terrestrial habitats



المجهريةاألحياءبوساطةالفسفورإذابةآليات
معادنلاإلذابةعملياتبواسطةالتربةفيالمعدنيالفسفورجاهزيةعلىيسيطر

-االمتزاز)ةاإلذابتوازن تفاعالتبواسطةالتربةتفاعلدرجةعلىتعتمدوالتيالفسفور
عليهاسيطريوالتيالعضوي الفسفورمنالفسفورجاهزيةذلكمنالنقيضعلى(االنطالق

علىتعتمددةمعقظاهرةالفسفورإذابةوتكون ،(أنزيميتحلل-معدنة)التربةأحياءفعالية
(Reyesللمزرعةالنمووظروففسلجتهاولإلحياءالتغذيةمثلعواملعدة

العضوي جزءالمنمعدنيةبهيئةالفسفورتحريرفيالمجهريةاألحياءتؤثر.(1999وآخرون،
.(Fraga،1999وHilda)واإلذابةالمعدنةخاللالتربةفيالكليللفسفور

تختلفمنافعهاولالنباتنمووتعززوالرايزوسفيرالتربةفيالمجهريةاألحياءتتواجد
إذابةعلىقدرتهاوان،(Glick،1995)الفسفورتحريرفيتستعملهاالتياآللياتباختالف

بواسطةلفسفوراإذابةمنالتربةفيلألحياءيمكن.النباتتغذيةمعمتفقةسمةتعدالفسفور
وي العضالحامضمثلالحيوي االيضمنتجاتبعضتحريرعلىاألحياءهذهقابلية

محولة  فوسفاتالمعتتحدوالتيللكاتيوناتالمخلبيةوالكاربوكسيلالهيدروكسيلومجاميع
.(1998وآخرون،Sagoe)ذائبةأشكالإلىالفسفور



وإعطاءالعضوي الحامضأنتاجتشملإذالفسفورإذابةفياألحياءعملآلياتتتنوع
علىالهيدروكلوريكحامضمثلالمعدنيةاألحماضوتعمل،(Nahas،1996)البروتون 

)التفاعلجةدر نفسعندالعضويةاألحماضمعمقارنةاقلبفعاليةولكنالفوسفاتإذابة
kim،عنسةرئيبصورةللفوسفاتقليلةإذابةعلىاألحياءتعملكما،(1997وآخرون
األحماضمنالجذورإفرازاتتحرركذلك،(Whitelaw،2000)الخلبميكانيكيةطريقة

.(Hinsinger،2001)التربةفيالمثبتالفسفورمنوتخفضالفسفورالعضوية
:تتضمنةالتربفيالمجهريةاألحياءبواسطةالفسفورإلذابةالرئيسةاآللياتان

روتون البوالخلبوالعضوي الحامضايونات)معدنيةمركباتإذابةأومعقداتتحرير
سفورالفمعدنة)الخليةخارجأنزيماتوإفراز(الكربون اوكسيدثانيوهيدروكسيدو

عضويةالالمادةانحاللأوتحطمخاللالعضوي الفسفوروتحرير(الحيوي الكيميائي
.(Cole،1981وMcGill)الحيوي الفسفورلمعدنةالخاضعة



كتيرية منها األنزيمات عبارة عن مواد بروتينية يتم تكوينها داخل الخلية الحية الب
الت والفطرية أو النباتية أو الحيوانية لكي تساعد على زيادة سرعة التفاع

ي خواصها البايوكيميائية التي تحدث في هذه الخلية أو خارجها، بدون أي تغير ف
، كما (Vitousck،2005و;Tabatabai،1994Allison)بعد نهاية التفاعل

ستعمل فعالية تلعب أنزيمات التربة دورًا مهمًا في دورة تجهيز العناصر الغذائية وت
؛ 2010وآخرون،(Heاألنزيمات كدالئل على خصوبة التربة ونوعيتها وصحتها 

Xue ،شف سلوك يشارك أنزيم الفوسفاتيز في دورة الفسفور ويك(. 2006وآخرون
تنتج (. 2011وآخرون،( Nannipieriاألحياء المذيبة للفسفور في التربة 

ي تخدم األنزيمات بوساطة األحياء المجهرية المستوطنة للتربة وجذور النبات وه
ادر وظيفة مزدوجة تحطيم المادة العضوية إلى أشكال ابسط ومن ثم اكتساب مص

وبدون أنزيمات ( Moorhead,1994و  Sinsabaugh) لألنزيمات المنتجة
ات األحياء المجهرية النباتات غير قادرة على الحصول على مصادر من المركب

ز أو المعقدة ودورة الكربون والعناصر تتوقف، لقد وصف أنزيم الفوسفاتي
وestersتتحلل إلىCatalyzeالفوسفوهيدروليسس بانه مجموعة أنزيمات من 

anhydrides لالورثوفوسفات(Tabatabai ،1994  . )



Thompson)والنتروجينالكربون معدنةمعالعضوي الفسفورمعدنةترتبط

والنتروجينيةالعضو المادةمعالتربةفيالفوسفاتيزأنزيميرتبطكما(1954وآخرون،
يتمعدنإذ.(Colaneri,2001وAon)العضوي الفسفورمنالتربةومحتوى الكلي

المنطلقأوالمتحررالفوسفاتيزأنزيمبوساطةالرايزوسفيرمنطقةفيالعضوي الفسفور
المايكورايزاوفطريات(1988وآخرون،Tarafdar)الفطرياتوالنباتجذورمن

Tarafdar)وMarschner,1994)والبكتريا(TarafdarوClassen

منزةالمفر الحامضيةالفوسفاتيزأنزيماتاختالفRengel،(2002)الحظ.(1988,
بظروفالجذورتإفرازاتتأثركما,وتطورهالنباتنوعالختالفتبعاً النباتجذورقبل
ضوالتعر الرطوبةاجهاداتوالمتوفرةوالمغذياتالتفاعلدرجةوالنباتنمو

ألنزيمإفرازاأكثرالبقولياتتعد.(2002وآخرون،Hertenberger)لألمراض
يعودوهذا(Tarafdar,2001وyadav)الحبوبمحاصيلمعمقارنةالفوسفاتيز

مقارنةللنتروجينيوي الحالتثبيتعملياتبسببالفسفورمنللبقولياتالعاليلالحتياج
.(2004وآخرون،Li)الحبوبمحاصيلمع



والفوسفاتيزألحامضيالفوسفاتيزقسمينإلىالفوسفاتيزأنزيميقسم
الظروفلىعاعتماداللفسفورالمذيبةاألحياءقبلمنينتجوكالهماالقاعدي

فيألحامضيالفوسفاتيزينتج،(2008وآخرون،Jorquera)الخارجية
المتعادلةالتربيفبوفرةينتجالقاعديالفوسفاتيزحينفيالحامضيةالتربة

يةالكيمائالمعدنةبينالتميزيمكن.(2006وآخرون،Renella)القاعديةأو
ينباالختالفتمييزالصعوبةمنأنأالاإلحيائيةوالمعدنةالحيوية

المذيبةحياءاألبواسطةالمنتجوالفوسفاتيزالجذورمنالمنتجالفوسفاتيز
Richardsonللفسفور Georgeوجدوقد،(b2009وaوآخرون،(

تركيزو الفوسفاتيزانزيمنشاطبينموجبةارتباطعالقة(2002)وآخرون
عالقة(2009)وآخرون Aliوجدبينماالتربةمحلولفيالمعدنيالفسفور

.بينهماسالبةارتباط



الفوسفاتيزأنزيمفعاليةفيتؤثرالتيالعوامل
وآخرون،Marinariالحظإذالبيولوجيةالفعاليةفيمهماً دوراً للتربةالفيزيائيةالعملياتتلعب

فيالكربون داوكسيثانيوإنتاجالفوسفاتيزأنزيموفعاليةالتربةمساميةبينموجبارتباطوجود(2000)
درجةأفضلأنإذالحرارةودرجةالتربةورطوبةبعمقالفوسفاتيزأنزيميتأثرووالمعدنيةالعضويةالمعامالت

قعممعالفوسفاتيزأنزيمتواجدينخفضو(Harrison,1987)م  60-45بينالفوسفاتيزانزيملتحريرحرارة
ومحتوى (Burangulova،1965وKhaziev)التربةأفقخاللالمجهريةاألحياءتوزيعمعهذاوينسجمالتربة
تعريةالأنإذالتربةبتعريةالفوسفاتيزأنزيمويتأثر.(Galstyan,1975وArutyunyan)العضويةالمادة

SimonyanوArutyunyan)للتربةالسطحيةالطبقةمناألنزيمفقدانوربماالفوسفاتيزتواجدمنتخفض

,1975).
Parhamوجدإذالبيولوجيةالفعاليةفيمهماً دوراً والخصوبيةالكيميائيةالعملياتتلعب

الماشيةبمخلفاتامعاملتهعندالتربةفيالقاعديالفوسفاتيزأنزيموفعاليةالحيةالكتلةارتفاع(2002)وآخرون 
خاللمنيثبتالفوسفاتيزأنزيمأنBurns،(1982)اثبتكماالكيميائي،بالسمادالمعاملةبالتربةمقارنة

الملوحةوتؤثر.لتربةلالميكروبيةالبيئةفيمهماً دوراً ويلعبالدبالجزئياتقبلمنويحبسالعضويةالغرويات
الماءيقيدثمومنالقاعديةزيادةأواالزموزي الضغطيرفعالذيالنوعيلاليون السميةبسبباألحياءفعاليةعلى

(2002)وآخرون،Okurأشارإذبيولوجيةالمايكروالفعاليةعلىسلبيةتأثيراتالتربةملوحةلزيادةأن.الجاهز
.الفوسفاتيزأنزيمفعاليةمنيخفضالري ماءملوحةزيادةأن



الفوسفاتيزأنزيمالجذورتفرزإذالفوسفاتيزأنزيمفعاليةفيمباشراً تأثيراً للنباتاتأن
التربةفيةالعضويالمادةمحتوى بتغيراتمرتبطمباشرغيرتأثيرولهاألحامضي
Hedleyوطبقاً .(1993وآخرون،Tadano)الميكروبيوالمجتمع

بسببسفورالفنقصإلىتؤديالرايزوسفيرفوسفاتيززيادةفان)1983)وآخرون،
حيواناتؤثرتكماالذائب،المعدنيالفسفورمستوياتوانخفاضالجذوركثافةزيادة

ZhangبينإذالفوسفاتيزأنزيمفيEarthwormsاألرضدودةومنهاالتربة

يألحامضالفوسفاتيززيادةإلىتؤديالحيواناتهذهوجودإن(2000)وآخرون 
شبعوتالهيدروليكيةوااليصاليةالتربةمساميةوزيادةdehydrogenaseوفعالية

الحيواناتتخدمتسالمجهريةاألحياءأنذلكوفسرالكاتيونيةالتبادليةوالسعةالتربة
.للغذاءثانوياً مصدراً ومخلفاتها

االيوناتووفوسفاتاالورثتركيزبزيادةتثبطالفوسفاتيزأنزيمفعاليةإنوجدلقد
Zn)المعادنلبعضالعاليةالتراكيزو(MoO4-2,AsO4-3)مثلالتكافؤمتعددة

وCa)التكافؤثنائيةلاليوناتالواطئةالتراكيزأما(FeوMnوCuوHgو
MgوCo)ألألنزيملهذامنشطةأنهاوجدفقدQuiquampoix Mousainو(

،2005).



بان االدمصاص على الطور الصلب يخفض من ( 2005)وآخرون،Huangالحظ 
يط الحراري إذ فعالية األنزيم أال انه يساعد على حمايته من المهاجمة الميكروبية أو التثب

لمتحررة من قبل تمسك أنزيمات الفوسفاتيز بقوة من قبل دقائق الطين وتتأثر األنزيمات ا
وية ودرجة األحياء المذيبة للفسفور بعمليات التربة و التركيب المعدني و المادة العض

باتي و عوامل التفاعل كما تتأثر الفعالية األنزيمية بعوامل عدة منها التربة و الغطاء الن
( .  2006وآخرون،Benitez)المناخ و وظائف النظام البيئي للتربة ونوعه 



Phosphate Solubilizing Biofertilizers as a component of INM 

These organisms secrete organic acids

that solubilize insoluble phosphorus

which becomes then available for plant

absorption.

Many heterotrophic bacteria and

fungi efficiently solubilize insoluble

phosphate in the soil as well as the

inert phosphorus sources.

INTRODUCTION



Phosphate Solubilizing Biofertilizers as 

component of INM

• Many bacteria belonging to Bacillus, Pseudomonas

Flavobacterium Micrococcus Streptomyces and fungi

belonging to Aspergillus, Penicillium and Trichoderma

efficiently solubilize insoluble phosphate of rock phosphate

groups.

• These organisms secrete organic acids that solubilize

insoluble phosphorus added to the soil, which then becomes

available for plant absorption.



Types of  Phosphate Solubilizing Bacteria

Spore Rod shape

Rod shape FlagellaPigmentation

Colony

BACILLUS

PSEUDOMONAS

Phosphate Solubilizing Biofertilizers as a component of INM 



Phosphate Solubilizing Fungi

Aspergillus 

awamori

Aspergillus conidia Aspergillus colony

Aspergillus fruiting 

body

Penicillium Trichoderma viridi

Phosphate Solubilizing Biofertilizers as a component of INM 



Mechanism of Phosphorus 

solubilization

• Organisms are Pseudomonas,   Bacillus, 

Aspergillus Penicillium, Trichoderma

• Bacteria and fungi secrete organic acids.

• Organic acids dissolve insoluble 

phosphorus present in soil.

Phosphate Solubilizing Biofertilizers as a component of INM 



Selection Procedure

• Grow bacteria / fungi in specified media containing 

insoluble phosphate.

• Incubate and observe the clearing zone around colonies.

• Quantify the phosphorus dissolved by specified organism.

• Select efficient culture based on above criteria.

CLEAR ZONE AROUND 

BACTERIAL COLONIES 

INDICATE 

DISSOLUTION OF INSOLUBLE

PHOSPHATE

Phosphate Solubilizing Biofertilizers as a component of INM 



Treatment

Wheat                   Rice                Chickpea

Grain yield               Grain yield              Grain yield

Control

P. striata

B. polymyxa

A. awamori

Rock phosphate

RP+ P. striata

RP+ B. polymyxa

RP+ A. awamori

Super phosphate

3440

3730

3660

3620

3730

4350

4170

4170

4440

2490

2540

2580

2560

2720

2740

2820

2740

2870

2370

2460

2920

2780

2560

2920

3140

3070

2850

Phosphate solubilizing  biofertilizer enhance 

yield of Wheat, Rice and Chickpea (Kg/h)

PSB increase

crop yield by 5-10 %



LET US SUM UP

These organisms solubilize phosphate by

secreting organic acids that render

solubilization of insoluble phosphorus added

to the soil, which then becomes available for

plant absorption.

Phosphate Solubilizing Biofertilizers as a component of INM 

Many heterotropjic bacteria and fungi

efficiently solubilize insoluble phosphate

of soil and rock phosphates.

Inoculation of phosphate solubilizing micro

organisms increase crop yield by 5-10 %.

The integrated use of rock phosphate 

and PSM add 20-30 kg P2O5/ha.


