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   الممخص:
ضافتيا بشكؿ ، وصعوبة التخمص منيا عصر الزيتوف أدى توفر كميات كبيرة مف ماء      وا 

كما أحدث تسممًا  ،عشوائي لمترب الزراعية كسماد عضوي إلى تموث التربة بالمركبات الفينولية
في مخبر  بتفكيكيا حيويًا، المموثة التقميؿ مف ىذه المركباتلمنباتات واألحياء الدقيقة، وبيدؼ 

سالالت مف األحياء عشر عزلت  ،2018األمراض البكتيرية في كمية الزراعة جامعة دمشؽ، عاـ
مياه مخمفات عصر عمى تفكيؾ المركبات الفينولية في مف المتوقع أف تكوف قادرة الدقيقة المحمية 

ومف المستعمرات التي تظير عمى  بووالترب المشبعة  مياه مخمفات عصر الزيتوف، مف الزيتوف
المنزؿ. اختبرت قدرة األحياء الدقيقة المعزولة عمى تفكيؾ المركبات في أواني حفظ الزيتوف  سطوح 

تحتوي المركبات الفينولية كمصدر وحيد  مغذيةفي أوساط  تنميتيا الفينولية، وذلؾ مف خالؿ
بعد تعقيمو و غير المعقـ الجفت  مياه مخمفات عصر الزيتوففي  لعشرلمكربوف. حضنت العزالت ا

محتوى ىذه العينات مف  وتـ قياس ،بدوف عزلة ةمع عينة شاىديـو  21بطريقة الترشيح لمدة 
ألحياء الدقيقة المعزولة قادرة عمى خفض نسبة المركبات اأظيرت النتائج أف . المركبات الفينولية

 مياه مخمفات عصر الزيتوفألحياء الدقيقة الموجودة في ا تفوؽلوحظ و ، الفينولية مقارنة بالشاىد
كما مقارنة بالمعقـ،  %،  7.78المركبات الفينولية بنسبة  تفكيؾاستطاعت التي )غير المعقـ( 

 حيث تفوقت معنويًا عزلة  الفينوالت تفكيؾعمى البكتيريا في قدرتيا عمى  الفطريات تتفوق
Penicillium sp مياه مخمفات عصر الزيتوفعمى باقي العزالت في في تفكيؾ المركبات الفينولية 
 Bacillus ثـ  Pseudomonas sp ثـ بكتيرياو  Aspergillus flavosميو يو ، )معقـ وغير معقـ(

sp . وبناءًا عميو يمكف كانت فعاليتيا أقؿ في تحميؿ المركبات الفينولية. فقد أما باقي العزالت
والمعالجة  مياه مخمفات عصر الزيتوفتفكيؾ الفينوالت في استخداـ العزالت األكثر فعالية في 

 الحيوية لمترب المموثة بيذه المادة.
 .مياه مخمفات عصر الزيتوف، تفينوال، حيوي، فطوربكتيريا، تحمؿ : الكممات المفتاحية
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 المقدمة: 
ذات األىمية نظرًا  اليامة مف المشكالت البيئة Olive Mill Waste Water (OMWW)عصر الزيتوف مخمفات عد مياه ت

 Fausto et al.,2004 Piotrowska et;)  الزراعية مباشرةلمترب  ابإضافتي ابكميات كبيرة، حيث يتـ التخمص مني التراكمي
al., 2006 ;  Cappellletti and Cichelli,2007 ; ،2007،.االبراىيـ وأخروف ;2007كسيري، ; 2007الرحماني; 
بالمواد العضوية والعناصر المعدنية كاآلزوت والفسفور والبوتاسيـو لغناىا  (Chaari et al.,2013 ;2010الشحادات ،

 Isidori et ؛Fiorentiono et al., 2003؛  Assas et al., 2002؛Della et al., 2001) والمغنيزيـو المالئمة لمزراعة
al., 2005 ) اعتبرهكماMekki et al., 2007) 2013؛  Di Bene et al., ) الزراعية وذلؾ مف المموثات العضوية لمترب
بمعدالت كبيرة وبشكؿ غير مدروس الحتوائو عمى المركبات الفينولية التي تسبب تحوالت كبيرة في بنية لمتربة عند إضافتو 

صعبة التفكؾ بيولوجيًا وتثبط عمؿ األحياء الدقيقة  كما أنياووظيفة المجتمعات الحيوية التي بدورىا تؤثر عمى خصوبة التربة، 
 .(2012ر،مما يعيؽ عممية المعالجة البيولوجية )حميد ومنصو 

، ووضعت ضمف (Hooived et al., 1998الفينوالت كمادة كيميائية عالية الخطورة بسبب تأثيرىا المسرطف لألحياء ) تصنف 
  Environmental Protection Agencyاألمريكية ذات األولوية مف قبؿ وكالة حماية البيئة الخطرة و قائمة المموثات 
(EPA,2016) ،  ًإلى اآلثار الصحية السمبية لمفينوؿ فقد حددت منظمة الصحة العالمية الحد األعمى المسموح بو لتركيز  ونظرا

، المركبات الفينوليةالمموثة بأىمية معالجة الترب  اتتومف ىنا  ،((Yan et al.,2006كروغراـ/ؿ يم 1الفينوؿ في مياه الشرب
مع  ماء الجفت كالتجفيؼ والترشيح والمعالجات الحرارية واالكسدة والترسيبوعمى الرغـ مف تعدد التقنيات المستخدمة لمعالجة 

والتقطير  ،(;Martin,1993) Sabbah et al., 2004الحجر الكمسي وتعريضو لإلشعاع الكوني المحفز بالوسائط المعدنية
الحيوية باستخداـ الكائنات الحية الدقيقة مف الطرائؽ األقؿ تكمفة لمعالجة ىذه تعد المعالجة ،  2009) ،تكريتي وآخروفالشمسي)
 (.Rinaldi et al., 2003)السائمةالنفايات 

 Aspergillusإمكانية المعالجة الحيوية باستخداـ الكائنات الحية الدقيقة المختمفة كالفطريات مثؿ فطر  Hamdi (1991)بيف 
Phanerochaete . ( بعزؿ سالالت مف األحياء دقيقة الالىوائية القادرة عمى تفكيؾ المركبات 2011) وآخروفحيث قاـ كبيبو

الدقيقة حياء األمف ىوائية إيجاد عزالت محمية  يوالبحث فأما ما ييدؼ إليو ىذا  ،مياه مخمفات الزيتوفالفينولية الموجودة في 
 األمر الذي واستخداـ الكربوف العضوي الناتج عف التفكؾ في نموىا وبقاءىا.اكتسبت القدرة عمى تحميؿ المركبات الفينولية 

بعد التخمص مف المركبات الفينولية الموجودة  آمف عمى الترب كمخصب حيوي مياه مخمفات عصر الزيتوفيمكننا مف إضافة 
 فيو.

  البحث وطرائقو:واد م
 مواد:ال-1
جراء إقرية نجيا بريؼ دمشؽ وتـ  مفُأحضر ماء الجفت مف معصرة حديثة آلية لمزيتوف : مياه مخمفات عصر الزيتوف   

 .1مجموعة مف التحاليؿ موضحة نتائجيا في الجدوؿ 
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 ماء الجفت المستعمل في التجربة بعض صفات .1جدول ال 
pH 

:1:1 

 تربة1ماء

EC 

 م ديسيميس

N- كلي 

 مغ/ل

P- متاح 

 مغ/ل 

K- متاح 

 مغ/ل

 الفينوالت

 غ/ل

C- عضوي 

 غ/ل وزن رطب

5 8.1 550 36.7 8601 2.9 17.6 
مياه مخمفات  جمب مف جانب المعصرة التي تـ مياه مخمفات عصر الزيتوفبعة بشممركبة و  تربعينات جمعت ثالث  التربة:-

عمى المركبة والعشوائية تـ أخذ العينات  ،عدة لسنوات مياه مخمفات عصر الزيتوفوقد تـ رييا بشكؿ دائـ ب ،منيا عصر الزيتوف
. تـ خمط 2016غ ومف مواقع مختمفة وذلؾ في شير تشريف األوؿ  400سـ مف سطح الترب الزراعية بوزف  0-15عمؽ مف 

التحاليؿ جراء إثـ حفظت في بالبراد لحيف  ـم 2الغريبة منيا ونخمت بمنخؿ جساـ حجار واألاألكؿ تربة بشكؿ جيد واستبعدت 
 عمييا.

 تـ أخذ بعض العزالت مف السطوح المتشكمة عمى وجو العبوات المنزلية لحفظ الزيتوف 
 .جامعة دمشؽ- تمت كافة األعماؿ في مخبر األمراض البكتيرية في كمية اليندسة الزراعية :طرائق العمل–
 طرائق عزل األحياء الدقيقة من التربة:-

 الطريقة األولى: 
في جو معقـ وباستخداـ مصباح الميب وزرعت عمى بيئات  مياه مخمفات عصر الزيتوفغ مف التربة المشبعة ب1وزف 

عمى التخفيؼ الثالث بطريقة التخفيؼ التدريجي لمفطريات  PDA Potato dextrose agarمتخصصة أطباؽ تحوي بيئة 
عمى عزالت نقية وتـ  الحصوؿالتخفيؼ الخامس لمبكتيريا. أعيد زراعة العزالت النامية حتى  وعمىNA Nutrient Agar وبيئة 

حفظ ىذه العزالت حتى النمو الكامؿ لمفطر في أنابيب مائمة مف البيئة السابقة وتغطيتيا بالبرافيف السائؿ بعد ترقيميا أما البكتيريا 
 المجمدة لحيف استخداميا.في فتـ حفظيا 
 ثانية: الطريقة ال

 NaNO3 1 g، K2HPO4 1g, MgSO4 7H2O   0.3 g, CaCl2 6H2Oتـ فييا استخداـ وسط األمالح مكوف مف:  
0.1g, NaCl 0.1g, FeCl3 6H2O trance. مؿ مف البيئة السائمة السابقة  50مؿ ماء مقطر وضعت  1000 ػتذاب ب

كمصدر وحيد لمكربوف في البيئة ثـ بظروؼ  الزيتوف مياه مخمفات عصرمؿ مف  1وعقمت ثـ أضيؼ ليا مخروطيبدورؽ 
مكررات كمصدر متوقع  ةبثالث دوارؽ وبثالث الزيتوف مياه مخمفات عصرمؿ مف مستخمص التربة المشبعة ب1ضافة إمعقمة ثـ 

 100يـو ثـ نشر  21ـ لمدة °2±27ثـ وضعت في حاضنة ىزازة بدرجة  ،لألحياء الدقيقة القادرة عمى تفكيؾ المركبات الفينولية
كررت ىذه العممية عدة مرات حتى الحصوؿ عمى مستعمرات طباؽ األمميمتر مف كؿ مزرعة عمى أوساط متخصصة وحضنت 

 .1000نقية ثـ حفظت العزالت بنفس الطريقة السابقة لوحظت المستعمرات بالمجير الضوئي بقوة تكبير 
وتـ  مياه مخمفات عصر الزيتوفمف مؿ  1فقد أخذ  مخمفات عصر الزيتوفمياه أما بالنسبة لمعزالت التي تـ الحصوؿ عمييا مف 

كذلؾ األمر بالنسبة لألحياء التي تـ عزليا مف العفف المتشكؿ ، لمراحؿ السابقةاوزرع بأطباؽ بتري وبنفس  فيؼاتخعدة جراء إ
أخذ  مياه مخمفات عصر الزيتوفعمى سطح أوعية حفظ الزيتوف والتي يتوقع بأف لدييا القدرة عمى التأقمـ مع التراكيز العالية مف 

 ابقة. وتـ تحضينو وعزلو بنفس الطريقة الس BDAبرأس ابرة التمقيح جزء مف الفطر وزرع في بيئة
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 التأكد من قدرة العزالت عمى تحميل المركبات الفينولية:  -
مياه مخمفات عصر المعقـ كمجوعة أولى )حيث تـ تعقيـ  مياه مخمفات عصر الزيتوفمؿ مف  10انبوب اختبار 11 وضع في 

مكرو ليتر منو في طبؽ بتري لمتأكد  1د/د ومف ثـ ترشيحو بالمرشح الحيوي ومف ثـ تـ زرع  3000بتثفيمو عمى سرعة  الزيتوف
غير المعقـ كمجموعة ثانية وأضيؼ لكؿ أنبوب   مياه مخمفات عصر الزيتوفاختبار يحتوي نبوب أ 11نجاح عممية التعقيـ( و

الشاىد، وضعت األنابيب في  11مف المجموعتيف عزلة مف العزالت العشرة وأخذ األنبوب رقـ العزلة وفي بينما تمثؿ االنبوب 
 يـو لمتمكف العزالت مف تحميؿ المركبات الفينولية.  21 لمجموعتيف عمى حامؿ في حاضنة رجاجة لمدة ا

: باستخالصيا بااليتانوؿ وباستخداـ جياز األمواج فوؽ الصوتية مياه مخمفات عصر الزيتوفقيست كمية المركبات الفينولية في 
(Ultrasonic) . جياز %، وضعت في 70مؿ مف ايتانوؿ  15وأضيؼ لو  مياه مخمفات عصر الزيتوفمؿ مف  10أخذ

–مؿ. ثـ معايرتيا بطريقة الفوليف باستخداـ كاشؼ الفوليف 100دقيقة، وأتمـ الحجـ النيائي إلى  30مدة  األمواج الصوتية
 (.1999) آخروفو Singleton  حسبسيوكالتيو 

  التعرف عمى العزالت البكتيرية: -
ُشخصت العزالت تشخيصًا أوليًا اعتمادًا عمى الصفات المظيرية لممستعمرات عمى األوساط  البكتيرية: التعرؼ عمى العزالت

مياحيوية )الحركة، صبغة الغراـ، يالمزرعية والمتضمنة حجـ المستعمرات وحافتيا وارتفاعيا ولونيا، ثـ أجريت االختبارات الك
 السترات، اختباربروسكاور،  وفوكس الميثيؿأحمر  االندوؿ، اختبار، الحاجة لألوكسجيف، صبغ األبواغ، الكاتالز، أكسيداز

لوحظت الصفات المظيرية لمخاليا تحت المجير الضوئي والمتضمنة شكؿ  كما ،اليورياز، غموكوز، الكتوز وسكروز( اختبار
تـ التعرؼ عمى  Bergey,s manualالمقارنة مع الخصائص الواردة في دليؿ برجي وب ،الخاليا وحجميا وطريقة تجمعيا

 (.Sneath et al.,1986; Staley et al.,1989   Shermank,1992; Cappucino and) السالت المعزولة
عمى المالحظة العينية مثؿ لوف وجيي المستعمرة، سرعة نموىا ومجيريًا عمى  االعتمادتـ  التعرف عمى العزالت الفطرية:-

الخيوط الفطرية مقسمة، لوف وأبعاد الحوامؿ لوف األكياس البوغية واألبواغ باستخداـ تقنية الشريحة المجيرية المزروعة 
slideculture technique  لتعرؼ عمى العزالت الفطريةريات تـ االفط بتصنيؼوبالمقارنة مع الدراسات المرجعية المتخصصة  

(harma et al,2010 2010;  Patrick et al,). 
العامؿ الرئيسي معقـ  تمت اجراء التحاليؿ اإلحصائية لمتجربة المخبرية عمى اعتبارىا تجربة قطع منشقة التحميل االحصائي:-

 الجنستات.عمى برنامج  %5عمى مستوى داللة  LSDو  CVوتـ حساب اؿ أو غير معقـ أما الثانوي فيي العزالت 
 النتائج والمناقشة:  

 ومف مياه مخمفات عصر الزيتوفمف و  مياه مخمفات عصر الزيتوفتـ عزؿ عشر عزالت فطرية وبكتيرية مف الترب المشبعة ب
سطوح أوعية حفظ الزيتوف، ست عزالت قطرية حيث كانت ىذه العزالت الفطرية قادرة عمى النمو مف اليـو الرابع عمى درجة 

توافقت ىذه النتائج مع و  2تـ تسجيؿ النتائج في الجدوؿ  ،رتفاعأظيرت العزالت اختالؼ في الموف والحواؼ واأل ◦م30حرارة 
. عزالت فطرية مف مياه عصر الزيتوف وكانت تشابيت في بعضيا مع ىذه العزالتحيث عزؿ خمس  (2015) وآخروف موسى

 (.2019معظميا مع محمد والعبدو )في توافقت  ةربع عزالت بكتيريباإلضافة أل
 

 



 
 

Kridi et al – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(1): 210-220  February2021 
 

 012  0201/فبرايرشباط  002-012(:1)8المجلة السورية للبحوث الزراعية  –كريدي وآخرون 

 .توصيف العزالت الفطرية 2 .جدول

 البكتيريا المعزولة:

 spىي والعزلة السابعة  Azotobacte rspىي السادسة  والعزلة Acinetobacter sp أف العزلة الرابعة ىي ( 3الجدوؿ )بيف ي
Pseudomonas والعزلة العاشرة ىيBacillus sp  ،( 2019تتوافؽ العزلتيف الرابعة والسادسة مع )محمد والعبيدو  

 
 
 
 

رقم 
 العزلة

 قطر ىوية الفطر
 المستعمرة

لون الوجو  لون الوجو العموي
 السفمي

 الحواف

1 Penicillium sp  80-20 أبيض قطني يصبح  مـ
 عفني مع التقدـ

االكياس البوغية عمى شكؿ  كريمي
 االبواغ كروية صغيرةو  ،مكنسة

2 Mucor. 
Nircinelloides 

رمادي إلى بني  مـ 90
 داكف

إلى كريمي 
 زيتوني
 

االكياس البوغية كروية عديمة 
الموف ثـ تصبح بني داكف الحوامؿ 

منحنية شفافة  األكياس البوغية
 واالبواغ وحيدة الخمية كروية

3 Aspergillus flavos 90 بيضاء  لوف أصفر مـ
 مف الداخؿ

االكياس البوغية كروية االبواغ  كريمي فاتح
 كروية

5 Aspergillus 
sclerotiorum 

أسمر مائؿ لمبني   مـ 70±2.0
في البدية تصبح 

 بنية

أصفر أو 
برتقالي داكف 
 مائؿ لمبني

الرأس -الميسميـو مقسمةكاممة 
الكوندي عمودي والحويصؿ كروي 
-شكؿ االبواغ الكوندية شبو كروي

 سطح األبواغ أممس
8 Alternaria sp 50-45 تتفرع الحوامؿ الكوندية  ومنيا  كريمي أسود رمادي مـ

مفردة شفافة شكميا بيضوي خيوط 
 مقسمة

9 Paecilomyces  sp 90 ألخضر بني  أسمر باىت +سمراء مـ
 زيتوني

شكؿ بتتفرع الحوامؿ الكونيدية 
غير متناظر وغير متماثؿ االبواغ 
متراصة يشكؿ ساللسؿ متعرجة 
شبو كروية وتصبح برميمية مع 

 التقدـ بالعمر
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 ( توصيف العزالت البكتيرية3جدول )

 السالالت المعزولة عمى تحميل المركبات الفينولية: قدرةاختبار 
نسبة باإلضافة لالكمية التي استطاعت كؿ عزلة عمى حدا تحميميا و في كؿ أنبوب كمية المركبات الفينولية المتبقية  4يظير جدوؿ 

التحمؿ مقارنة بالشاىد. حيث كاف اليدؼ مف التعقيـ ىو إظيار القدرة الحقيقة لمعزلة المضافة بعد القضاء عمى كافة أشكاؿ األحياء 
الدقيقة األخرى التي يمكف أف تكوف فعالة في تحمؿ الفينوالت أما غير المعقمة فمدراسة التحمؿ الذي يمكف أف يحدث بشكؿ طبيعي 

وربما يمكنيا أف تنشط في  ،وقادرة عمى تحميؿ الفينوالت فيو مياه مخمفات عصر الزيتوفموجودة في الدقيقة الحياء ألالوجود نتيجة 
 .وبيف العزالت مع إمكانية حدوث تضاد أو تكافؿ بينيما الظروؼ المواتية ليا

غير المعقـ  مياه مخمفات عصر الزيتوفالمعقـ أقؿ مف  مياه مخمفات عصر الزيتوفأظيرت النتائج أف المتحمؿ مف الفينوالت في  
 7.78)غير المعقـ( استطاعت أف تحميؿ المركبات الفينولية بنسبة  مياه مخمفات عصر الزيتوفأي أف األحياء الدقيقة الموجودة في 

مياه في قدرتيا عمى التخفيض مف نسبة الفينوالت في  معنويًا عمى باقي العزالت Penicillium spوتفوقت العزلة األولى ، %
غير المعقـ وربما يعود   مياه مخمفات عصر الزيتوف)معقـ وغير معقـ( وكانت أكثر فعالية في التحمؿ في  مخمفات عصر الزيتوف

لمضافة بيف السالالت المتماثمة اًل في مياه مخمفات الزيتوف والعزلة اعالمكانية حدوث تكافؿ بيف االحياء الدقيقة الموجودة فالسبب 
مف جية ، أو لمشاركة ىذه األحياء في عممية التحمؿ ،أو حدوث تكافؿ بيف الفطريات والبكتيريا ،مف جية كالفطريات مع بعضيا

عصر مياه مخمفات % بينما بمغت في  66.66وبمغت نسبة التحمؿ في التجربة األولى )غير المعقـ( مقارنة بالشاىد المعقـ  ثانية،
غير المعقـ حيث  مياه مخمفات عصر الزيتوففي  Aspergillus flavos % وتمييا معنويًا العزلة الثالثة56.35المعقـ  الزيتوف

التي  Pseudomona sp% وتمييا العزلة السابعة 48.85المعقـ مياه مخمفات عصر الزيتوف% وفي 49.32بمغت نسبة التحمؿ
تمييا العزلة العاشرة  %51.89المعقـ حيث بمغت نسبة التحمؿ مياه مخمفات عصر الزيتوفتفوقت ظاىريًا عمى العزلة الثالثة في 

Bacillus sp  كما كاف ىناؾ فروؽ معنوية واضحة  % 48.69 المعقمة  مياه مخمفات عصر الزيتوفمغت نسبة التحمؿ في بحيث
( حيث استطاعت األحياء الدقيقة المعزولة مف 2011النئائج تتوافؽ مع توصؿ إليو كبيبو وآخروف)ىذه  في قدرة باقي العزالت

 .% حسب نوع العزلة93-60تخفيض مف المركبات الفينولية بنسبة تترواح بيف 
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Acinetoba

cter sp 
عصوي  - - + - + - + - + - - - -

 قصيرة
4 
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ter  sp + + + + - - 
عصوي  - + + + + + +

 ثنائية
6 

Pseudom

ona sp 
 7 عصوية - + + + + + - - + + - - -

Bacillus 

sp 
 10 عصوي + + + + + + - - + + - - -
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 .المعقم وغير المعقم مياه مخمفات عصر الزيتونمن المتحممة المركبات الفينولية كمية  .4جدول

  :االستنتاجات

 ست الزيتوف، حفظ أوعية أسطح ومف الجفت ماء ومف الجفت بماء المشبعة الترب مف وبكتيرية فطرية عزالت عشر عزلت  
 مياه مف أقؿ المعقـ الزيتوف عصر مخمفات مياه في الفينوالت مف المتحمؿ أفأظيرت النتائج  .بكتيرية عزالت وأربع طريةف عزالت
 تفوقت حيث الفينولية المركبات تفكيؾ في البكتيرية العزالت عمى الفطرية العزالت تفوقت، كما المعقـ غير الزيتوف عصر مخمفات
 عصر مخمفات مياه في الفينوالت نسبة مف التخفيض عمى قدرتيا في العزالت باقي عمى Penicillium sp األولى العزلة معنوياً 

 العزلة تمييا Pseudomona sp السابعة العزلة ثـ  Aspergillus flavos الثالثة العزلة معنوياً  وتمييا( معقـ وغير معقـالزيتوف )
 .العزالت باقي بيف معنوية فروؽ ىناؾ كاف Bacillus sp العاشرة

 التوصيات:
مف الفطريات  محميةال عزالتالب الجفت ماءل المتكررةنتيجة اإلضافات  الفينولية بالمركبات المموثة لمترب الحيوية بالمعالجة نوصي

 لمتربة اضافتو قبؿ بيا الجفت ماء معالجةأو  ،تخفيض نسبة المركبات الفينولية الضارةوالبكتيريا لقدرتيا عمى 

  المراجع:
وتفؿ الزيتوف في  مياه مخمفات عصر الزيتوف. تأثير إضافة (2007) عاشور ومنىومحمد غادري  اإلبراىيـ، أنور وحساـ النائب

 .األراضي الزراعية، ورشة العمؿ الدولية، دمشؽ، سورية

 الرقـ
 معقم معقمغير 

 % كمية المركبات الفينولية  % كمية المركبات الفينولية  التفاعؿ بينيما
التحملقبل  لمتحممة ممغ/لا التحمل ممغ/ل المتحممة ممغ/ل   

1 2.47 4.93 a 66.66 3.23 4.17a 56.35 4.55a 
2 5.30 2.10 de 28.33 5.37 2.03 c 27.42 2.063 d 
3 3.57 3.65 b 49.32 3.79 3.61 ab 48.85 3.737 b 
4 5.23 2.17 d 29.32 6.43 0.97 d 13.07 1.569 e 
5 4.70 2.70 c 36.52 6.64 0.76 de 10.29 1.732 de 
6 6.56 0.84 g 11.40 6.82 0.58 de 7.89 0.714 fg 
7 3.77 3.63 b 49.11 3.56 3.84 ab 51.89 3.632 b 
8 5.59 1.81 ef 24.53 7.38 0.02 e 0.28 0.918 f 
9 5.41 1.99 def 26.89 4.39 3.01 b 40.70 2.501 c 

10 5.66 1.74 f 23.54 3.80 3.60 ab 48.69 2.673 c 
 g 7.78 7.10 0.00 e 0.00 0.288 g 0.58 6.82 شاىد
LSD0.05  0.3413   0.8567  0.3211 
CV  8.4   12.3  9.21 
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Abstract 

 The availability of large quantities of olive mill waste water and the 

difficulty of disposal, and the random addition of agricultural soils as 

organic fertilizer led to the contamination of the soil with phenolic 

compounds and poisoned plants and microorganisms. Phenolic compounds 

olive mill waste water isolated from olive mill waste water and saturated 

soils, and from colonies that appear on the roofs of pots keep the olives 

home. The ability of isolated microorganisms to dismantle phenolic 

compounds was tested by planting them in nutrient media containing 

phenolic compounds as the sole carbon source. The ten isolates were 

incubated with unsterile Olive Mill Waste Water and after sterilization by 

filtration method for 21 days with a control sample without isolation. 

 The results showed that isolated microorganisms were able to more the 

proportion of phenolic compounds decompose to the control in different 

proportions, the (non-sterile) was able to decompose the phenolic 

compounds by 7.78% compared to the sterilizer. The fungus also 

outperformed the bacteria in its ability to reduce the concentration of 

phenols, where Penicillium sp significantly outperformed the other isolates 

in olive mill waste water (sterile and non-sterile), followed by Aspergillus 

flavos, then Pseudomonas sp and Bacillus sp. The rest of the isolates were 

less effective in the decomposition. The most effective isolates can be used 

to reduce the content of olive mill waste water from toxic phenolic 

compounds and the biological treatment of soils contaminated with this 

substance. 

 Keywords: Biodegradation, bacteria, fungi, olive mill waste water, phenol  

 

mailto:nabilakridi@hotmail.com

