
www.iraqi-datepalms.net 2014 

 

 1

  

 لمجهرية والقيمة البيولوجية لعدد من االحياء ا ميائيكيال المحتوىة دراس

  النامية على مصادر كربونية
  د حسن خالد العكيدي.أ

  العراق سابقاً  - البحث العلميمجلس 
  االردن-حاليا عمان-للمنتوجات الزراعيةعام شركة الكرم مدير 

Hassan.alogidi@yahoo.com  
  :الخالصة

  ة ــــــــــــــــــة مختلفــــــــــرعيعلى اوساط ز ) نــــر وعفــخمائ((االحياء المجهرية عدد من هذه الدراسة تم تنمية في 
وبظروف بيئية مالئمة من درجة حرارة و  )) ميثانول، ايثانول، سعف النخيل المعامل ،عصير التمر(( 
PH يل الكيميائية والقيمة البيولوجية للكتل الحيوية المنتجة التحالاجريت . الهزازة وارقدوباستخدام ال

والنامية على الميثانول  C.utilisوتبين ان افضل النتائج من ناحية المحتوى البروتيني كانت الساللة 
والنامية على عصير التمر حيث  Sacchromyces spوتليها الساللة % 50حيث اعطت نسبة 

على والنامية  .Hansunela spمة البيولوجية فقد كانت الساللة اما من ناحية القي% 48اعطت 
  % .96,37الميثانول فقد اعطت اعلى قيمة 
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Abstract  

 

In this study, we Cultivated of Some yeast and Fungus in Different Substrate 

“Date Palm Juice, Leaves, Methanol, Ethanol” in suitable conditions in Shake 

Flask Fermenter. The Chemical Composition and Biological Value Study for 

Biomass. The best result in protein content we got from C.utilis in Methanol 

50% and 48% from Sacchromyces sp. In Date Juice, The best result in B.V it 

gives from Hansunela sp cultivated in Methanol 96,37%.  

  
  

mailto:Hassan.alogidi@yahoo.com


www.iraqi-datepalms.net 2014 

 

 2

  المقدمة

تتســابق دول العــالم المتطــور صــناعيًا علــى إنتــاج بــروتين الخليــة الواحــدة باســتخدام األحيــاء المجهريــة الناميــة علــى 
مواد أولية ذات كلفة واطئة لسد حاجتها من البروتين لالسـتهالك الحيـواني، ولتغطيـة العجـز الحاصـل فـي مصـادر 

  .البروتين التقليدية
واد أوليــة كمخلفــات التصــنيع مــر البــروتين المطلــوب بتربيــة الكائنــات المجهريــة الحيــة علــى تقــوم جهــود مكثفــة لتــوفي

، مخلفــات ميــاه الصــرف وبعــض المنتجــات النفطيــة والســليلوزالغــذائي، المــوالس، الشــرش، مخلفــات صــناعة الــورق 
  ).7(ستيورت ) 6(هان ) 5(روبرتسن الخ ... والبرافينات والغاز الطبيعي 

ديــد مــن الهيئــات والمؤسســات العلميــة العالميــة واالقليميــة بهــذا النــوع مــن االنتــاج واســتخدام األحيــاء إن اهتمــام الع
المجهريـــة كالخمـــائر، البكتيريـــا واألعفـــان وباســـتخدام مصـــادر أوليـــة مختلفـــة لـــذا كانـــت دراســـتنا هـــذه لمعرفـــة كفـــاءة 

ين ودراسـة القيمـة البايولوجيـة لهـذا البـروتين استهالك األحياء المجهرية للمصدر الكربوني وكفاءة تحويلـه إلـى بـروت
الوســط األمثــل والظــروف المثلــى  تعــينمــن المصــادر المتنوعــة واالســتفادة مــن الطاقــة الناتجــة بأقصــى درجاتهــا مــع 

  )15(جيرج ) 14(مناسة ) 13(برنستين \)Biomass )13،14،15النتاج الكتلة الحيوية 
  :المواد والطرق 

  :تم استخدام األحياء المجهرية التالية :  األحياء المجهرية: أوالً 
Candida tropicalis, candida utilis, Asp.oryzae, Hansonila 

والناميــة علــى البيئــات الغذائيــة المختلفــة وبــالظروف ) مختبراتنــا( ة والمســتخدمة فــي  معاملنــا والمعزولــة والمشخصــ
نول، سـليلوز سـعف النخيـل المحمـض، سـليلور سـعف المالئمة لكل ساللة وباسـتخدام عصـير التمـر، ايثـانول، ميثـا

  .النخيل المعامل بالقاعدة، سليلوز كرب النخيل
وحجـم لقـاحي  pH 5.5م وعنـد 30-28وعند درجة حرارة  Shake flask fermوقد تم استخدام الحاضن الهزاز 

  .دقيقة /دورة  15ساعة وسرعة  72ح من وسط المخمر وفترة التخمير /ح% 5
وبـثالث مكـررات وحسـب الطريقـة الموصـوفة فـي  السـاللةتم تقـدير الرطوبـة بأخـذ وزن معـين مـن  –ة تقدير الرطوب
A,O,A,C   وذلــك بأخــذ وزن معــين مــن الكتلــة الحيويــة فــي وعــاء خــاص ثــم تنقــل إلــى الفــرن المفــرغ وبدرجــة حــرارة

  .ملم زئبق لجنة نبات الوزن 30: .م وضغط 65
ر بطريقـة المايكروكلـداهل وتعتمـد علـى يـلتخمين للكتلفة الحيوية بعـد عمليـة اروتثم تقدير نسبة الب: تقدير البروتين 

) A.O.A.C(لحســـاب البـــروتين الكلـــي  Nx6.25الكلـــي العضـــوي فـــي النمـــاذج وقـــد اســـتخدم المعامـــل  Nحســـاب 
)8(.  

  .جهاز الدنماركي الصنع وحسب الطريقة المرفقة مع ال Fosstetهن بجهاز تم تقدير نسبة الد: نتقدير الدهو 
 Amino acidتم تقدير األحماض األمينية باستخدام جهاز محلـل األحمـاض األمـين : تقدير األحماض األمينية 

Anlayzer  ماركهHitachi KIAS ووقف التعليمات المرفقة مع الجهاز.  
بطريقــــة  RNAو   HUBSCHER –ETALبطريقــــة DNAتــــم تقــــدير كميــــة : تقــــدير األحمــــاض النوويــــة 

SCHMEDIE)  10(  بحسب المنحنى البياسي وعندnm600   كما هو موضح في شكل)1،2. (  
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  لتقدير الحوامض النوويه في الكتله الحيويه للسالالت  DNA,RNAالمنحنى القياسي   
  

  :تحضير اللقاح وتنمية المزارع

أمــــا ) 12و 1 ديالعكيــــ( علــــى التمــــور كمــــا هــــي موصــــوفة فــــي  المنمــــاة الخميريــــةتـــم تحضــــير اللقــــاح الســــالالت 
أمـا تحضـير اللقـاح وتنميـة المـزارع بالسـالت ) 12و1الكيـدي (السالالت النامية على السليلوز كما هي مذكورة في 

وقـــد تـــم ترميـــز ) 2(بنـــد لاليثـــانول كمـــا هـــي مـــذكورة فـــي ) BaBEL(المنمـــاة فـــي الميثـــانول كمـــا هـــي مـــذكورة فـــي 
  )1(كما في جدول  السالالت

  
  :القيمة البايولوجية

وحســب ) البيئــات الغذائيــة( م تقــدير القيمــة البايلوجيــة للكتــل الحيويــة المنتجــة مــن مختلــف األحيــاء ومــن مختلــف تــ
لتقييم القيمة البيولوجية لبـروتين األحيـاء واألعفـان والتـي تعتمـد علـى كميـة ونوعيـة األحمـاض األمينيـة  BVمعادلة 
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الضـرورية لبـروتين كـل كتلـة حيويـة وحسـب المعادلـة لبروتين بيـاض البـيض  مـع كميـة ونوعيـة األحمـاض األمنيـة 
  :التالية 

( )
)1(25

))(2)(1(

))(2(1
. 8

1

CY

CYCX

AYNAYAY

AXNAXAX
VB

−
−+=  

  :حيث أن
AX1 = في النموذج) 1(نسبة الحامض األميني األساس.  
AX2 = في النموذج) 2(نسبة الحامض األميني األساس  
AXN = نسبة الحامض األميني األساس)N (في النموذج  
AY1 = في بروتين البيض) 1(نسبة الحامض األساسي  
AY2=  في بروتين البيض) 2(نسبة الحامض األميني األساسي  
AY2 = نسبة الحامض األميني األساسي(N) في بروتين البيض  
CX= نسبة الحوامض األمينية األساسية في النموذج  
CY=  نسبة الحوامض األمينية األساسية في بروتين البيض  
  
  

  :النتائج والمناقشة

 Aspergillusيظهـر بـأن قـيم المكونـات األساسـية ألجسـام هـذه األحيـاء المجهريـة مـن النـوع ) 1(مـن جـدول رقـم 
sp, Saccharmyecs sp, Candids  والمنماة على األوساط البيئية المثالية لكل كائن مجهري فالكتلـة الحيويـة

أمـا % 65بنسـبة دهـن و  48.9564والنامية على عصير التمر تميزت بنسبة البروتين  S.CERVISAEللساللة 
  .مل/ملغم RNA 30.00مل ونسبة /ملغم 20.00فكانت نسبتها  DNAمحتوياتها من 

والناميـة علـى الوسـط البيئيـة ايثـانول فقـد تميـزت نسـبة بـروتين  Candida tropicallsوأما الكتلة الحيويـة للسـاللة 
 ,RNAزت هذه الساللة بنسبة وكذلك تمي% 1.59ونسبة الدهن كانت  S.cervisaeأعلى من الساللة  47.42
DNA  على التوالي% 21.00و  37.5وكانت.  

والناميـة علـى االيثـانول كانـت نسـبة البـروتين  C.utilisإلى أن الكتلة الحيوية للساللة ) 1(بينما يشير الجدول رقم 
هن فقد كانت خرى وكذلك تميزت نسبة الدجيدة مقارنة بالسالالت األوهي نسبة %  50.6972في الكتلة الحيوية 

  .مل على التوالي/ملغم % 32.00-%15.00فكانت  RNA , DNAأما نسب  2.15
والنـامي علـى سـعف النخيـل المحمـض فقـد اعطـى نسـبة بـروتين ضـعيف جـدًا  Aspergillus oryzae نأمـا العفـ

  .مل/ملغم  RNA 20.00ال تذكر  DNAونسبة % 89ونسبة دهن %  3.4479
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  للكتل الحيوية المنتجة والثابتة على مختلف البيئات يوضح التحليل الكيماوي ) 1(جدول رقم 

الوســــــــــــــــــــط   نوع الكائن
  البيئي

 DNA RNAMOL  %دهن  %البروتين  %الرطوبة  الرمز
ML 

S.CERVISAE  عصــــــــــــــــير
  التمر

A 4.7785 48.9564 0.65 20.00 30.00 

CANDIDA ايثانول  B 4.4689 47.4231 1.59 37.5 21.11 

C.UTILIS ايثانول  C 7.1847 50.6972 2.15 15.00 32.00 

A.ORYAE  ســــــــــــــــــــــعف
النخيـــــــــــــــــــل 
 المحمص

D 4.7885 3.4479 0.84 0.00 20.00 

C.UTILIS  ســــــــــــــــــليلوز
  الكرب

F 0.4587 4.1779 1.45 0.00 2.00 

C.UTILIS  عصــــــــــــــــير
 التمر

G 3.7347 37.5127 0.82 30.00 36.00 

A.ORYZA  ســــــــــــــــــــــعف
النخيـــــــــــــــــــل 
معامـــــــــــــــــــل 

 بقاعدة

H 4.8001 5.2875 - 0.00 10.00 

HONSENULA  ايثانول I 3.2924 35.0781 - 22.50 30.00 

HONSENULA ميثانول  G 41.0694 41.0694 0.1 12.50 24.00 

  
  غم كائن مجهري جاف/المحتوى المعطني للكتلة الحيوية لألحياء النامية في البيئات الكربونية المختلفة ملغم

 Na k Ca Zn Mg Fe األحياء

Hans 0.391 6.2 1.91 0.102 2.00 0.112 

C.utilis 0.782 8.911 3.54 0.131 7.12 0.171 

Ctrap 4.821 15.213 2.0 0.726 6.93 0.637 

  
  

 ,RNAأيـال تـذكر أمـا نسـب  tracesأمـا نسـبة الـدهن فهـي . 41.52فقد كانت نسبة البروتين في الكتلة الحيوية 
DNA  مل على التوالي /ملغم 23و  15فقد كانت.  

والنامية على سيليلوز الكـرب فهـي األخـرى  Candida utilisئج إلى أن الكتلة الحيوية للساللة وكذلك توضح النتا
والناميــة علــى عصــير التمــر فقــد  C.utilisحيــث لــم يعطــي نتــائج مشــجعة أمــا الســاللة  A.oryzaeشــبيهة بــالعفن 

 RNA, DNA 36.30ونسـبة % 0.82ونسـبة دهـن % 37.51أعطـت نتـائج جيـدة بنسـبة البـروتين حيـث كانـت 
والثانيــة علــى ســعف النخيــل والمعامــل بقاعــدة فلــم يعطــي نتــائج  A.CRYZAEمــل علــى التــوالي أمــا الســاللة /ملغــم
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والنامية على االيثـانول والميثـانول نتـائج جيـدة بنسـب البـروتين  HANSENULAجيدة بينما أعطت الساللتين من 
  .على التوالي 41.06و % 35.07حيث كانت 

والنامية على االيثـانول والميثـانول نتـائج جيـدة بنسـب البـروتين حيـث  C.UTILISهر بأن الساللة ومن كل هذا يظ
  .على التوالي 41.06و % 35.07كانت 

والناميـة علـى االيثـانول قـد أعطـت أعلـى النسـب فـي كميـة البـروتين  C.UTILISومن كل هذا يظهر بـأن السـاللة 
  .عصير التمروالنامية على  S.CERVISAEوتتبعها الساللة 
فــي نمــاذج بروتينــات األحيــاء المجهريــة العشــرة فيوضــح نســب األحمــاض األمينيــة األساســية ) 2(أمــا الجــدول رقــم 

المستخدمة في البحـث ويظهـر بـأن أفضـل بـروتين هـو األغلـى قيمـة بايولوجيـة حيـث كانـت الكتلـة الحيويـة للسـاللة 
HANSENUTA SP 96.37يـث أعطـت أعلـى قيمـة بابولوجيـة وهـي والناميـة علـى الميثـانول أفضـل بـروتين ح 

وتليهـــــــا الســـــــاللة  95.28والناميـــــــة علـــــــى االيثـــــــانول حيـــــــث حصـــــــلت علـــــــى  HANSENULAوتليهـــــــا الســـــــاللة 
TROPICALES CANDIDA  وعلـى العمـوم فـإن القـيم البالوجيـة لبـروتين  94.12والتي أعطت قيمة بايولوجية

وهـــذه القيمـــة تعتبـــر جيـــدة مقارنـــة بالقيمـــة البايولوجيـــة  84.74و  92.30الســـالالت األخـــرى قـــد تراوحـــت مـــا بـــين 
  .لبياض البيض

ومــن هــذا يظهــر بــأن األوســاط البيئيــة التــي اســتخدمت فــي البحــث جيــدة مــا عــدا ســعف النخيــل المعامــل بالحــامض 
ومـن كـل مـا تقـدم يمكـن  4N HCLوكذلك سعف النخيل المعامل بالقاعدة وكذلك بيئة سـليلوز الكـرب والمعامـل بــ 

النامية علـى  Hansenela Spالقول على السالالت ذات الكتلة الكيوية والقيمة البايولوجية العالية هي السالالت 
الناميـــة علـــى االيثـــانول  Candida tropicalsوالناميـــة علـــى االيثـــانول  Candida utilisالميثـــانول وتليهـــا 

Saccharomyces ي استهالك المصـدر الكربـوني وتحويلـه إلـى النامية على عصير التمر ذات الكفاءة العالية ف
أمـا القيمـة البايولوجيـة لبـروتين  توضح التحاليل الكيماوية ككتل الحيويـة 4، 3، 2كتلة حيوية وبروتين ، والجداول 

وهذه القيمة تعبير جيدة مقارنة ببياض البـيض، ومـن هـذا يظهـر  84.74و  92.30السالالت فقد تراوحت ما يتم 
وكــذلك ســعف  بالحــامضيئيــة التــي اســتخدمت فــي البحــث جيــدة مــا عــدا ســعف النخيــل المعامــل بــأن األوســاط الب

ومـــن كـــل مـــا تقـــدم يمكـــن القـــول علـــى  HCLالنخيـــل المعامـــل بالقاعـــدة وكـــذلك بيئـــة ســـليلوز الكـــرب والمعامـــل بــــ 
ة فـي اسـتهالك المصـدر السالالت ذات الكتلة الحيوية والقيمة البايولوجية العاليـة هـي السـالالت ذات الكفـاءة التاليـ

 .الكربوني وتحويله إلى كتلة حيوية وبروتين
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يوضع نسبة الحوامض االمينيه األساسية في نماذج بروتينات اإلحياء المجهرية العشرة )  5( جدول رقم 
 المستخدمة في البحت 

  
  

نماذج بروتين الكتل 
  الحيوية

فنيل   ميثونين  اليسين  كالسين  ايسولوسين
  النين

مجمع   ثيرونين  فالين  نتريتوفا
األحماض 

  األساسية

B. V 

 100 51.2  4.30  7.2  1.50  6.3  4.00  7.00  9.20  7.7  بروتين البيض

A. oryzae   نامي
على سعف النخيل 
معامل بحامض 

4NHCL 

7.7  9.20  7.00  4.00  6.3  1.50  7.2  4.30  51.2  100 

Candida utilis  نامية
 على االيثانول 

5.49  9.00  7.62  1.20  5.12  3.67  5.32 5.67  43.10  94.12 

Candida utilis   نامية
  على االيثانول

4.76  7.33  8.96  1.56  4.90  3.32  4.55  3.79  39.16  85.47 

A. oryzae  نامية
على سعف النخيل 

  المعامل بقاعدة 

4.76  7.32  8.96  1.56  4.90  3.32  4.55  3.79  0.00  58.47 

Candida utilis  
 نامية على سعف نخيل

  معامل بحامض

4.50  7.06  7.13  1.43  3.75  2.92  4.53  4.39  35.76  92.30 

Candida utilis  
نامية على السيليلوز 
الكرب المعامل بــ  

4NHCL 

4.50  7.06  7.13  1.43  3.75  2.97  4.53  4.39  0.00 92.30 

Candida utilis  
نامية على عصير 

  التمر 

3.66  5.87  9.14  1.06  3.00  2.28  3.67  3.06  31.74 84.74 

Hanseinula   نامية
  على ايثانول التمر 

5.07  7.85  7.57  1.59  4.00  3.24  6.05  4.68  40.05 95.25 

Sacehromyces  
نامية على عصير 

  التمر 

4.97  6.24  8.92  1.77  4.57  2.55  4.88 4.14  38.04 92.22 

Hanseinula  نامية
  على الميثانول 

6.01  8.86  9.85  1.92  5.06  3.75  6.52  5.30 47.28 96.37 
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  جدول يوضح نسب الحوامض األمينية األساسية للسالالت المختلفة والنامية على البيئات المختلفة 
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