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 الملخص العربى

 

االغشاض غٛش ٔكزنك رؼزجش انًجٛذاد انحششّٚ انًسزخذيخ فٗ االغشاض انضساػٛخ ◄

 انضساػٛخ إنٗ ٔقذ أدٖ االسزخذاو انًكضف نهًجٛذاد ضساػٛخ يٍ انًٕاد انكًٛٛبئٛخ انسبيخ .ان

ٓزِ ٔانُظبو انجٛئٗ. ٔثبنزبنٗ ْزا االسزخذاو انًزضاٚذ ن رهٕس شذٚذ ٔرذيٛش انزُٕع انجٕٛنٕعٙ

شذٚذ  رهٕس إنٗ أدٖ انًجٛذاد  فٗ انضساػخ ٔاالَشطخ انًُضنٛخ نًكبفحخ انحششاد

 انخطٕسِ ػهٗ انجٛئخ.

رسزخذو انكبئُبد انذقٛقخ رارٛخ انزغزٚخ ٔانزٗ رشًم انطحبنت انذقٛقخ حقٛقٛخ انُٕاح ٔكزنك ◄

 انضساػٛخ.انطحبنت انخعشاء انًضسقخ ثذائٛخ انُٕاح فٗ يؼبنغخ انًٛبح انًهٕصخ ثبنًجٛذاد 

رٓذف ْزِ انذساسخ انٗ انزؼشف ػهٗ قذسح انؼضالد انطحهجٛخ انًزُٕػخ ػهٗ يقبٔيخ ◄

رشكٛضاد يخزهفخ يٍ انًالصٌٕٛ )انًجٛذ انحششٖ( ثبالظبفخ انٗ رقذٚشكفبءرٓب إلصانخ ٔإػبدح 

 رُقٛخ انًالصٌٕٛ يٍ انًٛبِ انًهٕصخ ثّ.

 اسخ فٗ انُقبغ انزبنٛخ:  ًٔٚكٍ رهخٛص انُزبئظ انزٗ حصهُب ػهٛٓب فٗ ْزِ انذس◄

ّ يٍ ًخزهفانانطحبنت انزٙ رى عًؼٓب يٍ ػُٛبد انًٛبِ  يٍ رى ػضل أسثؼخ إَٔاع -1

 اصٍُٛ يٍ انطحبنت انخعشاء انضسقبءانؼشثٛخ.يصشعًٕٓسٚٓخ يحبفظخ انفٕٛو ، 

 ٔاصٍُٛ يٍ انطحبنت انخعشاء  Anabaena oryzae and Nostoc muscurumًْب

فٙ حٍٛ رى ٔ Chlorella vulgaris and Scenedesmus quadricudaًْب 

انجٛئخ، ٔ ٔانًٛبِ االساظٗيٍ يؼٓذ ثحٕس      Spirulina platensisغحهتانحصٕل 

  .انؼشثٛخ يصشعًٕٓسّٚ يشكض انجحٕس انضساػٛخ، انغٛضح ػهٗ ، 

حٛش ػذد خالٚب ٔيحزٕٖ انكهٕسٔفٛم رى رقذٚش ًَٕ انسالالد انطحهجٛخ انخًسخ يٍ  -2

حزٗ انٕصٕل ، نسالالد انخًسّ ثضٚبدح رشكٛض انًالصٌٕٛاَخفط ًَٕ ا حٛش .وٕٚ 52نًذح 

 ٗ.  انكهٕسٔفٛهيحزٕاْب  صٚبدح كجٛشح فٙ ػذد خالٚب ٔنٕحع   ، ٔثؼذ رنك28نهٕٛو 

رحًال نًجٛذ انًالصٌٕٛ حٛش رحًم  كضش انطحبنتْٕ أ Nostoc muscurumغحهت  -3

 Scendesmus quadricudaهت عضء فٗ انًهٌٕٛ فٗ حٍٛ غح 222رشكٛض ٚصم إنٗ 

 أقم انطحبنت رحًال نٓزا انًجٛذ.
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رحزٕ٘ ػهٗ  انزٗ رى اخزجبسْبأظٓش رحهٛم يسزخهص انطحبنت أٌ سالالد انطحبنت  -4

كًٛبد يخزهفخ يٍ أصجبؽ انزًضٛم انعٕئٙ، ٔانكشثْٕٛذساد، ٔانجشٔرٍٛ ٔانحًط 

  .انًالصٌٕٛ نًٕاعٓخ  ٕسٕيٗ كشد فؼمانُٕٔ٘ انشٚج

فٙ  انسالالد انطحهجٛخ فٗ غٛبة ػُصش انفسفٕس يٍ انٕسػ انغزائٗ عًٛغ رًذ رًُٛخ -5

فٙ غٛبة . حٛش سغهذ انطحبنت رحذ انذساسخ ًَٕ ظؼٛف عذا ٔعٕد ٔغٛبة انًالصٌٕٛ

إال اَّ رى انحصٕل ػهٗ ًَٕ ْبئم نٓزِ انطحبنت ػُذيب رى رؼذٚم انٕسػ ثإظبفخ  انًالصٌٕٛ

يٍ  عضء فٙ انًهٌٕٛ( 222ٔ  122، 52، 22، 2، 2.2، 2.22رشكٛضاد يخزهفخ )

 انًالصٌٕٛ.

 .N.خالٚب غحهت  رهٛٓب A. oryzae فٗ خالٚب غحهت  هفٕسفٕسنسغهذ أػهٗ َسجخ   -6

muscurum  ِخالٚب انطحبنت انزٙ ًَذ فٙ ٔعٕد انضٚبدح فٗ انًحزٕٖ انفٕسفٕسٖ ن ْز

 .نهفٕسفٕس قذسرٓب ػهٗ االسزفبدح يٍ ْزِ انًشكت كًصذسسججٓب انًالصٌٕٛ، 

نزشكٛضاد يخزهفخ يٍ  انطحهجٛخنسالالد ارؼشض  أٌ SDS-PAGE رحهٛم أظٓش -7

 حٛش نٕحع ،إػبدح رشرٛت عضٚئبد انجشٔرٍٛ يٍ حٛش انكٛف ٔانكى  انًالصٌٕٛ أدٖ إنٗ

ْٔٗ إَزبط يغًٕػبد عذٚذِ يٍ  أسثؼخ اخزالفبد أسبسٛخ انطحهجٛخسالالد اننٓزِ 

َقص ٔصٚبدح فٗ يؼذل رعبػف انجشٔرُٛبد   ،ش٘ إخزفبء يغًٕػبد اخ ،انجشٔرُٛبد

يقبسَخ ثبنجشٔرُٛبد انًٕعٕدِ فٗ االٔسبغ انغزائٛخ انغٛش يؼبنغّ ٔرنك كشد فؼم نظشٔف 

 اإلعٓبد انُبرظ ػٍ انًالصٌٕٛ.

انزكسٛش انحٕٖٛ ػهٗ  نذٚٓب انقذسح انطحهجٛخسالالد  خخًسانأٌ  GC  أظٓش رحهٛم -8

نذّٚ أػهٗ كفبءح  S. quadricudaحٛش أٌ غحهت   .هًالصٌٕٛ ثكفبءح يخزهفخ َسجٛبن

. ٔكبٌ (٪91.76) كفبءحث N. muscurum ٚهّٛ غحهت إصانخ انًالصٌٕٛ فٗ ٪( 99.69)

 .Sp. platensis   (64.69 %)ْٕ إصانخ انًالصٌٕٛفٗ خ ٛفؼبن انطحبنتأدَٗ 

ثبنزأكٛذ أيال  أٌ انطحبنت رًضم اسزخالصّ يٍ ْزِ انذساسخاالسزُزبط انؼبو انز٘ ًٚكُُب  -9

زنك ثسجت قذسرٓب كفٓٙ رؼزجش  ثبنًجٛذاد انضساػٛخ. عزاثب نًؼبنغخ انًٛبِ انًهٕصخٔكجٛشا 

ضساػخ فٙ انسخٛصخ ٔسٓهخ  ٔكَٕٓب ،انًجٛذاد انضساػٛخ ٓزِ ن اإلصانخ انحٕٛٚخ ػهٗ

 .فٙ حم ٔاحذح يٍ أكجش انًشبكم انجٛئٛخ فٙ انؼبنى انًؼًم

 


