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  لتنمیة بعض انواع الفطریاتلتحضیر اوساط غذائیة استعمال مخلفات صناعة نشأ الذرة 
  *زھرة محمود الخفاجي

  **ریم فالح عبد الحمید     **مھا طارق القاضي      **ثریا خلیل إبراھیم
  العراق/  جامعة بغداد/معھد الھندسة الوراثیة والتقنیة الحیویة للدراسات العلیا*

  العراق/كلیة الزراعة جامعة الموصل / قسم علوم االغذیة : ي العنوان الحال
وزارة الصناعة /الھیئة العامة للبحث والتطویر الصناعي/مركز الربیع للبحوث الزراعیة والغذائیة**

  العراق/   والمعادن
  

  الخالصة
ء نق:ع ماوھي ، استعملت مخلفات صناعة النشأ من الذرة لتحضیر اوساط غذائیة لتنمیة الفطریات 

) Gluten(ین تالكل:وو) S(وق:د عوم:ل لیك:ون مالئم:ا لتحض:یر الوس:ط الغ:ذائي )  Steep water(الذرة 
المخلف:ات المع:دة  تاحت:و.  )GS( وحضر وس:ط خل:یط منھم:ا ، )G(الذائبة منھ  األجزاءبعد استخالص 

 Aspergillus ت:م تنمی:ة. ضیر االوساط عل:ى اغل:ب مس:تلزمات نم:و الفطری:ات بمس:تویات مختلف:ة حلت
niger    وAsp. flavus   وPenicillium spp  وخمی:رةSaccharomyces boulardii  .ق:یس 

ام:ا . وقی:اس الكتل:ة الحیوی:ة ف:ي االوس:اط الس:ائلة عل:ى االوس:اط الص:لبة قیاس قطر المس:تعمرات بالنمو 
وسط تج:اري قیاس:ي وتمت مقارنة النمو باستعمال .  السائلة األوساطالخمیرة فقد قیس العد العیوشي في 

النم:و عل:ى االوس:اط الص:لبة اشارت نتائج  .  Oxoidمن شركة الصلب او السائل وھو وسط السابروید 
ث:م الوس:ط القیاس:ي ث:م وس:ط ) S(الصلب لتنمی:ة االعف:ان ت:ال稗 وس:ط م:اء النق:ع  ( GS ) الى تفوق وسط 

ام:ا .  س:بة لالعف:ان ال:ثالثبالن) P<0.05(وبفروق معنویة عل:ى مس:توى احتم:ال ) G(خالصة الكلوتین 
بالنس:بة لالعف:ان اكب:ر كتل:ة حیوی:ة  إعط:اءف:ي ) S(النمو في االوساط السائلة فق:د تف:وق وس:ط م:اء النق:ع 

اما تنمیة الخمیرة ف:ي االوس:اط الس:ائلة .  من المزارع الراكدة أفضلالثالث ، وكانت المزارع المھزوزة 
) P<0.05(كدة وبف:رق معن:وي عل:ى مس:توى احتم:ال من المزارع الرا أفضلفكانت المزارع المھزوزة 

  . االوساط  ولمختلف

  المقدمة
الس::لبیة او االیجابی::ة ، فالعدی::د منھ::ا یس::بب االم::راض كبی::رة س::واء م::ن الن::واحي  أھمی::ةللفطری::ات 

)Talaro   وTalaro   ،فبعض الفطری:ات تن:تج الس:موم أسبابھاتختلف الجوانب السلبیة في و، ) ١٩٩٦ 
التي تصل الى االنسان عن طرق مختلفة مث:ل تلویثھ:ا للمحاص:یل الغذائی:ة قب:ل   Mycotoxinsالفطریة 
، كم:::ا انھ:::ا تس:::بب العدی:::د م:::ن االم:::راض النباتی:::ة ) ٢٠٠٤، واخ:::رون  Yu(او اثن:::اء الخ:::زن  الحص:::اد

)Bruce   وPalfryman    ،أھمھ:اوم:ن  لالنس:ان األم:راضوتس:بب الفطری:ات العدی:د م:ن ) . ١٩٩٨ 
وك::ذلك  ) ٢٠٠٦، واخ::رون    Saravanan و ٢٠٠٥، واخ::رون   Hedayati(یة ام::راض الحساس::

اخ::رى م::ن الجس::م مث::ل الجھ::از الب::ولي والعص::بي  أجھ::زة إص::ابةاص::ابات الجل::د الخارجی::ة فض::ال ع::ن 
م:ن  ب:أنواعاذا كان:ت ناتج:ة ع:ن االص:ابة   Aspergillosisاالمراض یطلق علیھا  ھذ稗وغیرھا ومجمل 

وق:د . ) ٢٠٠٥، واخ:رون   Martinو ٢٠٠٦،   Nielsenو   Aspergillus )Osguthorpeج:نس 
كل المستعص:یة ف:ي الع:الم لم:ا تول:د稗 اواالنواع التابع:ة ل:ھ م:ن المش: Aspergillusمشكلة جنس  أصبحت

  (  وم::ا تحدث::ھ م::ن تل::وث بع::د العملی::ات الجراحی::ة  Nosocomialم::ن اص::ابات ف::ي المستش::فیات 
Pasqualotto  وDenning   ،و ٢٠٠٦ Vonberg   وGastmeier   ،وم:ن الجوان:ب  ) ٢٠٠٦ ،
  . ) ١٩٩٧،   Hocking و   Pitt(اعھا وبمختلف ان لألغذیة إفسادھاالسلبیة االخرى 

واالن:واع التابع:ة ل:ھ  Aspergillusمن اھم الفطریات المشاركة ف:ي الجوان:ب الس:لبیة ھ:و ج:نس و
 )ذي استعملت احد س:الالتھ ف:ي الدراس:ة الحالی:ة ال(  Asp . flavusكما ذكر اعال稗 ومن االنواع المھمة 

، كم:ا ان:ھ یع:د   Aspergillosisفي احداث   Asp . fumigatus، ویعد الفطر المسبب الثاني بعد فطر 
االول ف::ي اح::داث االص::ابات الجلدی::ة ، فض::ال ع::ن كون::ھ االول ف::ي اص::ابة الحش::رات ، وتنم::و بع::ض 

 لإلنس::انلص::فة تس::اھم ف::ي كونھ::ا اح::د الممرض::ات  م وھ::ذ稗 ا ٣٧ْس::الالت الفط::ر ف::ي درج::ة ح::رارة 
)Hedayati    وأھمھ::ا، ویع::د الفط::ر م::ن المنتج::ات الرئیس::ة للس::موم الفطری::ة )  ٢٠٠٧، واخ::رون 

Aflatoxins  )Yu   و ٢٠٠٤ ،واخ:رون Yoon   وBaek   ،و ١٩٩٩ Haskard     واخ:رون ،
االنس::ان مث::ل الحساس::یة واص::ابة العدی::د م::ن االص::ابات ف::ي  Asp . flavus ، ویس::بب الفط::ر)  ١٩٩٩

  وتعود أمراضیة صمامات القلب واصابة

    ١٢/٢٠٠٨/  ١٤ وقبولھ  ٢٠٠٧ /  ١٠/   ٢٣تاریخ تسلم البحث  
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ال:ى ق:درة العدی:د   Aspergillusوغیرھ:ا م:ن اف:راد الج:نس   Asp . nigerو    Asp . flavusالفط:ر 
م:ن اھ:م عوام:ل الض:راوة ف:ي  األخی:راالن:زیم  إنت:اجویع:د   Elastaseاالنزیم:ات مث:ل  إنت:اجمنھ:ا عل:ى 

، ولك::ن عل::ى الجان::ب الث::اني ف::ان بع::ض س::الالت  )  Aspergillosis(ا الج::نس االم::راض الت::ي یول::دھ
ول:ذلك یمك:ن ان تس:تعمل   Elastaseتن:تج مثبط:ات ان:زیم   Asp . nigerو    Asp . flavusالفط:ر 
  .)  ٢٠٠٤، واخرون   Aspergillosis  )Okumuraعالج لحاالت  إلنتاج

لالنس:ان كم:ا ف:ي س:اھم ف:ي انت:اج الم:واد المفی:دة ومن جھة ثانیة یالح:ظ ان العدی:د م:ن الفطری:ات ت
انتاج القلویدات والمضادات الحیویة باالضافة الى امكانیة استعمال بعضھا لالكل مباش:رة مث:ل العرھ:ون 

  .) ١٩٩٧،    Anke(في عملیات التقنیة الحیویة  األساسیةھي بذلك تشكل احد الجوانب و
 .Sوھ::ي   Saccharomyces cerevisiaeوش::ملت الدراس::ة تنمی::ة اح::د س::الالت الخمی::رة 

boulardii  الت:ي تس:تعمل ف:ي الع:الج الحی:وي)Castagiolo  وتع:د خمی:رة  ) ١٩٩٩،  وآخ:رونS. 
cerevisiae  أنظم:ةلدراس:ة فس:لجة ووراث:ة الخالی:ا حقیق:ة الن:واة ، وق:د درس:ت فیھ:ا  الدراسي النموذج 

ل::دھا الكلوك::وز والت::ي تنق::ل بواس::طة بروتین::ات نق::ل االش::ارات ف::ي الخالی::ا الحی::ة مث::ل االش::ارات الت::ي یو
، وق:د   G- proteinsغشائیة وكذلك تشارك فیھا بروتینات داخل الخالیا الت:ي تتحس:س او تس:تجیب للـ:ـ 

ساھمت وتساھم بشكل فاعل في دراس:ة الن:واحي الوراثی:ة لالنس:ان ووض:ع الخارط:ة الكروموس:ومیة ل:ھ 
)Toone   وJones   ،و ١٩٩٨ Hohmann   ،٢٠٠٢ (.  

-Chemoعض:::::ویة التغذی:::::ة  –والفطری:::::ات تنتم:::::ي ال:::::ى المجموع:::::ة الفس:::::لجیة كیمیاوی:::::ة   
heterotroph  الكیمائی:ةلعدم إمكانیتھا على القیام بالتخلیق الض:وئي او تثبی:ت الك:اربون باعتم:اد الطاق:ة 

زل لخلوھ:::ا م:::ن األنظم:::ة االنزیمی:::ة والص:::بغات الالزم:::ة ل:::ذلك فھ:::ي تس:::تھلك الك:::اربون بش:::كلھ المخت:::
وعلیھ تكون معظم احتیاجاتھا م:ن الكاربوھی:درات البس:یطة ، ام:ا احتیاجاتھ:ا م:ن النت:روجین ) العضوي(

فتكون ھي األخرى من المصادر المختزلة سواء كانت عضویة او الالعضویة مث:ل أم:الح االمونی:وم او 
  . ) ١٩٩٧،      Gurbatl و١٩٩٧،     Hockingو   Pitt (النتروجین العضوي 

والخمائر من األحیاء العامة والمنافسة التي یمكن ان تنتشر في م:دى واس:ع م:ن   د الفطریاتوتع  
الفطری:ات  لع:زل وتنقی:ة وھناك أوس:اط عام:ة وأخ:رى خاص:ة تس:تعمل  . ) ١٩٩٩،  Walker(البیئات 

ول:ذلك تحض:ر األوس:اط  . )١٩٩٧،   Hockingو   Pitt(والت:ي تمی:ل اغلبھ:ا ال:ى تفاعلھ:ا ألحامض:ي 
ذات التفاع:::ل ألحامض:::ي حی:::ث تص:::ل األرق:::ام  Mycological peptoneص:::ة بھ:::ا باس:::تعمال الخا

،     Bridsonو  ١٩٧٦ McCance  و   Harrigan ( ٥ -٥0٥  الھیدروجینی:ة لمحالیل:ھ ال:ى ح:والي
١٩٩٥ ( .  

ومن جھة ثانیة توجد العدید من المنتجات العرضیة للص:ناعات الت:ي یمك:ن ان تس:تعمل كأوس:اط   
وتتض:من الدراس:ة الحالی:ة .  لتنمیة الفطری:ات منھ:ا المنتج:ات العرض:یة لص:ناعة النش:أ م:ن ال:ذرةغذائیة 

استعمال المنتجات العرضیة لص:ناعة النش:أ لتحض:یر أوس:اط غذائی:ة لتنمی:ة األعف:ان والخم:ائر والمتمثل:ة 
وتین بم:اء نق:ع ال:ذرة حی:ث تنق:ع الب:ذور ف:ي محل:ول مخف:ف م:ن ح:امض الكبریت:وز لفص:ل النش:أ ع:ن ب:ر

  . ، والناتج العرضي األخیر وھو الكلوتین الذي یجفف ویستعمل كعلف حیواني الكلوتین
  

  مواد البحث وطرائقھ
  :السالالت المستعملة 

م:ن ( Penicillium sppو   Asp . flavus و   Asp. nigerاس:تعملت ع:زالت م:ن : االعف:ان -١
  )زولة من نباتات مصابة یب وھي عزالت محلیة معرابو غ /مدیریة وقایة المزروعات 

  .فرنسا /   Biocodexمن مختبرات   Saccharomyces boulardiiخمیرة  – ٢
  : الغذائیة   االوساط

ش:ركة ( Sabouraud Dextrose Agar    Dextrose Broth , Sabouraudوسط الس:ابروید   .١
Oxoid. ( 

 . یاءاألحمزارع  إدامةاستعمل في )  Merckشركة ( Malt Extract Agarوسط  .٢
العام:ة  ش:ركة الف:رات(غ:م م:ن الكل:وتین الخ:ام   ٦ت:م تحض:یر稗 بنق:ع : ) G(وسط خالص:ة الكل:وتین  .٣

دقیقة بدرج:ة ح:رارة الغرف:ة م:ع التحری:ك  ١٥مللتر ماء مقطر لمدة  ١٠٠في ) یةئللصناعات الكیمیا
 ٠0٢±  ٦ ، عدل ال:رقم الھی:دروجیني ال:ى   ٣0٥  -٣والرقم الھیدروجیني للنموذج كان یتراوح بین 
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 Whatmanباس:تعمال محل:ول ھیدروكس:ید الكالس:یوم ورش:ح المستحض:ر باس:تعمال ورق ترش:یح 
#42. 

تم الحصول على ماء نقع الذرة من شركة الف:رات العام:ة :  Steep water (S)وسط ماء نقع الذرة  - ٤
م:اء النق:ع ال:ذي یبل:غ یة ، وحضر الوسط الغذائي منھ بإزالة الكبریت ومركباتھ بمعادلة ئللصناعات الكیما

بمحل::ول ھیدروكس::ید الكالس::یوم لح::ین التع::ادل ث::م رش::ح باس::تعمال ورق   ٣0٥ – ٣اس::ھ الھی::دروجیني 
  .دقائق ثم رشح ثانیة ٥ -٣ثم غلي  الراشح لمدة  Whatman #42ترشیح 

ت::م تحض::یر稗 م::ن خل::ط نس::ب متس::اویة م::ن   :  )GS(الكل::وتین وم::اء النق::ع  خالص::ةوس::ط خل::یط م::ن  .٥
  . )  ٤الوسط رقم   S (، وماء النقع ) ٣الوسط رقم  G(الكلوتین مستخلص 

  .) حجم/وزن% (٢فة الكلوكوز بنسبة وإضا) ٥(حضر باستعمال الوسط رقم  : GS% ٢وسط  .٦
  .) حجم/وزن% (٤فة الكلوكوز بنسبة وإضا) ٥(حضر باستعمال الوسط رقم  : GS% ٤وسط  .٧

 دقیق:ة ١٥د الحاجة وعقمت األوساط بالمؤصدة لمدة عن Agarأكر  % ١0٥تم تصلیب األوساط بإضافة  
  . دقائق ١٠-٧جو اما األوساط الحاویة على الكلوكوز فعقمت لمدة  ١0٥م وضغط ˚١٢١بدرجة حرارة 

  :الطرائق 
تم تحدید بعض العناصر والمعادن في النواتج العرضیة المعاملة والمعدة لالس:تعمال كأوس:اط غذائی:ة  .١

  . )ھیئة التصنیع العسكري سابقا  –اعة وزارة الصن/ شركة المجد(
منظم:ة الطاق:ة ( Micro Kjeldahlالنتروجین الكل:ي باس:تعمال  البروتینات بتقدیر  تم حساب تركیز .٢

  . )الذریة سابقا
و  Formal titration )Meloanبطریق:ة التس:حیح م:ع الفورم:الین  Amino-nitrogenتم تحدید   .٣

Pomeranz   ،١٩٧٣ . ( 
 Meloan( ف:ي تحلی:ل االغذی:ة  یات الكلیة والسكریات المختزلة وف:ق الط:رق المتبع:ةتم تقدیر السكر .٤

 ) . ١٩٧٣،   Pomeranzو 
م::ایكرولتر م::ن ع::الق اب::واغ  ١٠ت::م نق::ل : عل::ى االوس::اط الص::لبة قط::ر المس::تعمرات الفطری::ة تق::دیر  .٥

 أقط:ارة  م وت:م قی:اس ع:د ٢ْ±  ٢٨بدرج:ة ح:رارة  األطب:اقالفطر الى نقطة وسط الطبق ، وحضنت 
 و   Reeslve(ای::ام متتالی::ة واس::تخرج المع::دل  ٤للمس::تعمرات باس::تعمال المس::طرة یومی::ا لم::دة 

Kioller   ،١٩٩٥ ،     Suhr   وت::م مالحظ::ة الص::فات المظھری::ة  ) ٢٠٠٢، واخ::رون ،
 . وتكوین االبواغ مثل اللون ونوعیة النمو للمستعمرات

و    Reeslveالمتبع:ة م:ن قب:ل  طریق:ة التم وف:ق : سائلة في االوساط التقدیر الكتلة الحیویة لالعفان  .٦
Kioller  )تح:ت االختب:ار بع:الق اب:واغ االعف:ان   م:ع بع:ض التح:ویر اذ ت:م تلق:یح االوس:اط) ١٩٩٥

مللت:ر م:ن محل:ول  ٥بع:د اض:افة  Malt Extract Agarم:ن وس:ط  )Slants( النامی:ة عل:ى م:ائالت
، واخ:رون   Suhr( ٨٠توین %  ٠0١الحاوي على  )كلورید الصودیوم %   ٠0٨٥(الملح الفسلجي 

تح:ت (مللت:ر م:ن الوس:ط  ١٠٠مللت:ر م:ن الع:الق لتلق:یح ) ١(ورجھا لمدة دقیقة ، ثم استعمل ) ٢٠٠٢
 م  ٢ْ±  ٢٨بدرج:ة ح:رارة  ال:دوارقحض:نت . مللت:ر ) ٢٥٠(الموضوع في دوارق س:عة ) االختبار 

وبع:د انتھ:اء م:دة  )دقیقة/ دورة  ١٢٠(زة بسرعة او باستعمال الحاضنة المھزو)  Static(اما راكدة 
، فص::لت كتل::ة االعف::ان وغس::لت بالم::اء المقط::ر وجفف::ت  )س::اعة وفق::ا لتج::ارب اولی::ة  ٤٨(الحض::ن 

 . ساعة  ٢٤م لمدة  ٨٠ْبدرجة حرارة 
 وأض:یف س:اعة ٤٨لقحت االوساط السائلة بالخمیرة النامیة في مزارع س:ائلة لم:دة : زراعة الخمائر  .٧

ھ:زوزة او راك:دة ف:ي حاض:نات موحضنت  مللتر من الوسط الغذائي   ١٠٠/مللتر  ٠0١سبة اللقاح بن
وف::ق الط::رق   Viable countس::اعة بدرج::ة ح:رارة مالئم::ة ، وت::م تق:دیر الع::د العیوش::ي  ٤٨لم:دة 

 . )١٩٧٦(  McCanceو   Harriganالمتبعة من قبل 
  .ة الواحدة تم اجراء التجارب لثالث مرات وبواقع ثالث مكررات للمعامل

لتجربة عاملیة ذات ع:املین ،  CRDباستخدام التصمیم العشوائي الكامل  التحلیلتم :  اإلحصائيالتحلیل 
 SAS )SASاالحص::ائي  التحلی::للی::ل التب::این باس::تخدام الحاس::وب ع::ن طری::ق برن::امج تحواس::تخدام 

استخدام اختب:ار دانك:ن ب) ٠0٠٥(على مستوى و، كما تم اختبار معنویة الفروق بین المتوسطات ) 1996
    ) . ١٩٥٥،    Duncan(متعدد الحدود 

  النتائج والمناقشة
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أوضحت نتائج تحلیل خالصة الكلوتین وماء النقع المعاملة الستعمالھا في األوس:اط الغذائی:ة ال:ى 
یوض:ح محت:وى ) ١(والج:دول . احتوائھا على كمیات متفاوتة من النتروجین والكاربوھیدرات والعناصر

م::ن الب::روتین ونت::روجین الح::وامض االمینی::ة ومختل::ف    S، وم::اء النق::ع  Gخالص::ة الكل::وتین  ك::ل م::ن
  .Oxoid   لشركة Mycological peptoneالعناصر مقارنة بالببتون الفطري 

  
 Oxoidمقارن:ة ب:ـ   Sالمعام:ل ، وم:اء نق:ع ال:ذرة  Gتحلی:ل مكون:ات خالص:ة الكل:وتین   : )١(جدول ال

Mycological Peptone  
 Sماء النقع  )G(خالصة الكلوتین  * Oxiodببتون  (%)لمحتویاتا

 ٧٥0٨ ٤٢ ٨٥ البروتین
        نتروجین الحوامض 

 ١٨0٩ ٠0٦٧ ٣0٤ االمینیة

 ٨0٧٥ صفر صفر كاربوھیدرات كلیة
 ٠0٦٤ صفر صفر مختزلة سكریات
    )ppm(العناصر 

Fe ٠ ٢١٠0١ ٢٤0٩٣ 
Mn ٠0٠ ٢0٠ ٤٩0١٢ 
Na ٣١ ٥٨٠٠0٦٦ ٦٥0٣٥ 
K ١٢ ١١٧٠٠0٧٠٠ ١١0٧ 

Mg ٣١ ١٢٣٠0٣٩٣ ٣0٨ 
Ca ١٢٢ ٢٣٠٠0٢٢٢ ٥0١ 
Cu ٠ ١٣0٠ ٤٤0٢٦ 
Zn ٠ ٧٠0٠ ١0٢٨ 
Cl- - ١٥٥ ١١٩ 

SO4
= - ٢٩٠ ١١٠ 

  . )١٩٩٥(  Bridson و )١٩٧٣( Brekerو  Bridsonمصدر * 
- 稗لم یتم تقدیر  
  

   Pitt  (تخلص الن:واتج العرض:یة ویتضح ان اغلب العناصر الضروریة لنمو الفطریات موجودة ف:ي مس:
اال ان خالص::ة الكل:وتین تتص::ف بقل:ة النت::روجین  ) .  ١٩٩٧،   Gurbatlو  ١٩٩٧،   Hockingو 

غ:م م:ن الب:روتین ال:ذائب  ٠0٥وذلك الن الكلوتین بروتین غیر ذائب وان الخالص:ة الناتج:ة تح:وي عل:ى 
اوالت إلذابت:ھ مث:ل اس:تعمال المحالی:ل الكیمائی:ة ولم تفلح العدید م:ن المح:.   غم من الكلوتین الخام ٦لكل 

ادى  بعض:ھا ال:ى زی:ادة النس:ب الذائب:ة اال ان النم:اذج كان:ت بش:كل غ:روي  وق:داو المعامالت الحراری:ة 
 األوس:اطومعتم  وال یصلح لتحضیر األوساط الغذائیة لألحیاء المجھریة التي تحتاج الى الشفافیة خاص:ة 

العناص::ر مقارن::ة  وقل::ة اتص::ف بانخف::اض محتویات::ھ م::ن الكاربوھی::درات  الس::ائلة  ، كم::ا ان الكل::وتین
  .وكذلك مقارنة بماء النقع  Oxoidبالببتون الفطري لشركة 

 Penicilliumو   Asp . flavusو   Asp . nigerنم:و الفطؤی:ات )  ٣و  ٢و  ١(وتوض:ح االش:كال 
spp  اإلحص:ائيوتشیر نت:ائج التحلی:ل . لي على التوا) بقیاس اقطار المستعمرات (على االوساط الصلبة 

  )١الشكل ( Asp . nigerللفطر  فبالنسبةالى اختالف االوساط ، 
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الشكل (١):  نمو الفطر Aspergillus niger على اوساط غذائی:ة  
صلبة مختلفة
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الشكل ( ٢) : نمو الفطر Aspergillus flavus  على اوساط غذائیة 
صلبة مختلفة
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وت:الP<0.05 ( 稗(عل:ى مس:توى احتم:ال ھو االفضل واختلف معنویا عن ب:اقي االوس:اط  GSكان وسط 
ص:ة ، وس:جل اق:ل نم:و عل:ى وس:ط خال ) Oxoidوسط السابروید ( ثم الوسط القیاسي Sوسط ماء النقع 

الكل:::::وتین 
G 
وباختالف 
معن::::::::وي 
ع::ن ب::اقي 
 االوس:::::اط 

ف:::::::::::::::ي (
المراح:::::ل 
النھائی::::::::ة 
وبع:::::::::::::د 
اكتم:::::::::ال 
النم::و بع::د 

. ) ایام  ٤
ام::::::::::::::::::ا 

وال:ذي   Lag phase التلك:ؤوبع:د تخط:ي ط:ور  )س:اعة  ٢٤أي بع:د م:رور (المراحل االولى من النم:و 
، فق:د اظھ:ر ك:ل م:ن ) ٢٠٠٢، واخ:رون    Suhr(ملمت:ر  ٢یزداد قطر المستعمرات عن ان یستمر الى 
  .تفوقا على الوسط القیاسي ووسط الكلوتین ایضا  GSوالوسط الخلیط وسط النقع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فكان:ت المراح:ل االول:ى للنم:و متس:اویة بالنس:بة لالوس:اط  )٢ش:كل ال( Asp . flavusام:ا بالنس:بة للفط:ر 
 اطوس::اال تفكان:: )ای::ام  ٤أي بع::د (، ام::ا بع::د اكتم::ال النم::و ) P<0.05(المس::تعملة ودون ف::روق معنوی::ة 

GS   وماء النقعS   واختلف:ت ع:ن الوس:ط القیاس:ي ووس:ط الكل:وتین وب:دون ف:روق معنوی:ة  األفض:لھ:ي
  .بفروق معنویة 
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الش:كل ( ٣) : نمو الفط:ر Penicillium spp على اوساط غذائی:ة ص:لبة 
مختلفة
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الش:كل ( ٤) : الكتل:ة الحیوی:ة للفط::ر Aspergillus niger النامي ف:ي 
اوساط غذائیة مختلف:ة تح:ت ظ:روف الم:زارع المھ:زوزة والم:زارع الراك:دة 
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  ) ٣(فموضح في الشكل نموا من الفطرین اعال稗  أبطأالذي یعد  Penicilium sppاما نمو الفطر 

  

  

  

  

  

  

 ىاما النمو عل:، وبدون فروق معنویة   Sیلیھ وسط النقیع   GSیر النتائج الى تفوق الوسط وتش
ولكنھ::ا ل::م تختل::ف ف::ي   Sو   GSفكان::ت اق::ل م::ن االوس::اط الوس::ط القیاس::ي ووس::ط خالص::ة الكل::وتین 
وبص::ورة عام::ة ف::ان الس::الالت المس::تعملة ف::ي . ) P<0.05(المعنوی::ة فیم::ا بینھ::ا عل::ى مس::توى احتم::ال 

ای:ام ف:ي ح:ین ان بع:ض ان:واع  ٤اسة ھ:ي س:الالت س:ریعة النم:و اذ ام:تالء الطب:ق لبعض:ھا ف:ي م:دة الدر
Penicillium   مثلPen . caseifulvum   ١٤سم بع:د م:رور  ٤0٣ – ٤تصل اقطار مستعمراتھ الى 

  .) ٢٠٠٢، واخرون   Suhr(یوم 
امی:ة عل:ى وس:ط الكل:وتین مكون:ة ومن مالحظة الصفات المظھریة للنمو الفطري فقد كانت الفطریات الن 

، وھ::ذا متوق::ع اذ ان خالص::ة الكل::وتین فقی::رة ب::المواد لكمی::ات كبی::رة م::ن الكونی::دیا او االب::واغ الملون::ة 
، اذ س:واء ف:ي االعف:ان او االب:واغ الجنس:یة ف:ي الخم:ائر وھ:ذ稗 تح:ث تك:وین االب:واغ ) ١جدول (الغذائیة 
الجین::ات المبك::رة الت::ي تك::ون ض::روریة ل::دخول  ال::ى ح::ث Starvation stressالمجاع::ة  إجھ::ادی::ؤدي 

عملی::ات تخلی::ق الكونی::دیا ف::ي الفطری::ات  وتت::أثر. ) ٢٠٠٥،   Neiman(الخالی::ا لالنقس::ام االختزال::ي 
تك:وین االب:واغ وك:ذلك الص:بغات كم:واد ای:ض  یت:أثر، ل:ذلك ع:ن تل:ك الم:ؤثرة ف:ي النم:و بعوامل تختلف 

كما ھو الحال في قل:ة الم:واد الغذائی:ة او زی:ادة الخضري  غیر مدعمة للنمو األوساطعندما تصبح ثانوي 
  . )٢٠٠٢، واخرون   Suhr(الھیدروجیني  األساالمالح او عدم مالئمة 

تح:ت الن:امي ف:ي اوس:اط س:ائلة   Asp . nigerنت:ائج تخلی:ق الكتل:ة الحیوی:ة للفط:ر) ٤(ویوض:ح الش:كل 
  ظروف المزارع الراكدة والمھزوزة 

الس:اكنة ع:ن المھ:زوزة بش:كل معن:وي ، وتف:وق وس:ط م:اء النق:ع عل:ى ب:اقي  ولم تختلف ظروف الحضن
  . ثم الوسط القیاسي ثم وسط الكلوتین وبفروق معنویة   GSاالوساط  تال稗 وسط 
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الش:كل ( ٦) : الكتل:ة احیوی:ة للفط:ر Penicillium spp النامي في م::زارع 
سائلة مختلفة تح:ت ظ:روف الم:زراع الراك:دة والمھ:زوزة  :
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  )٥(وتقدیر كتلتھ الحیویة في االوساط السائلة موضح في الشكل  Asp . flavusونمو الفطر 
ث:م الوس:ط القیاس:ي واخی:را   GSماء النقع على باقي االوساط ویلیھ الوس:ط  وتوضح النتائج تفوق وسط 

وسط الكلوتین وكانت الفروق معنویة فیما بینھا ، اما ظروف التنمیة فقد تفوقت المزارع المھزوزة عل:ى 
  ) .P<0.05(المزارع الراكدة وبفرق معنوي 

  ) ٦(موضح في الشكل    Penicillium sppونمو الفطر 
وك:ان ) P<0.05(لفت ظروف التنمیة في المزارع المھزوزة عن المزارع الراكدة بشكل معنوي وقد اخت

وكان:ت الف:روق معنوی:ة بینھم:ا ، ث:م الوس:ط القیاس:ي  GSافضل االوساط ھو وسط ماء النقع ، ث:م وس:ط 
وس:ط ووسط الكلوتین ولم تكن الفروق معنویة بین االوساط االخیرة وان كان وسط الكلوتین افضل من ال

  .القیاسي 
الت:ي ) Pellets(وقد لوحظ ان للمزارع المھزوزة تأثیر كبیر ف:ي نوعی:ة المس:تعمرات الكروی:ة المتكون:ة 

أنتجتھا الفطریات فقد كانت صغیرة في حالة وسط الكلوتین مقارن:ة بتل:ك المتكون:ة ف:ي االوس:اط الحاوی:ة 
ویمك::ن ان تؤخ::ذ ھ::ذ稗 ) كلوك::وز % ٤الح::اوي عل::ى (عل::ى الس::كریات مث::ل م::اء النق::ع والوس::ط القیاس::ي 

، اذ ان بع::ض ) ١٩٩٧،   Anke(المالحظ::ات ف::ي عملی::ات التص::نیع الخاص::ة باس::تعمال الفطری::ات 
العملیات اإلنتاجیة تحتاج الى مستعمرات بشكل كرات صغیرة كما في إنتاج حامض ألستریك من بع:ض 

  Asp . nigerسالالت  الفطر 
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شكل ٥ : الكتلة الحیویة للفطر Aspergillus flavus النامي في اوساط 
غذائیة مختلفة تحت ظروف المزارع المھزوزة والراكدة
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 Aspergillus flavus )٥(الشكل 
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الش:كل ( ٧) : نمو الخم:یرة Sacchromyces boulardii في اوساط 
غذائیة مختلفة تح:ت ظ:روف الم:زارع المھ:زوزة والم:زارع الراك::دة .
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 GSووس:ط  GSف:ي االوس:اط الس:ائلة وھ:ي وس:ط  S . boulardiiنم:و الخمی:رة ) ٧(ش:كل ویوض:ح ال
  )GS4%% ( ٤واالخر المضاف الیھ  (GS2%)كلوكوز %  ٢المضاف الیھ 

  
  
  
  

وبف:روق الم:زارع المھ:زوزة عل:ى الم:زارع الراك:دة  أفض:لیةال:ى  اإلحص:ائيوتشیر نتائج التحلی:ل 
 واألوس::اطب::دون اض::افات ،   GSوس::ط  أفض::لھاس::اط فك::ان ، ام::ا فیم::ا یخ::ص االو) P<0.05(معنوی::ة 

یوض:ح ق:یم االس الھی:دروجیني بع:د النم:و لم:دة ) ٨(والش:كل . الباقیة لم تفرق عن بعضھا بشكل معنوي 
  .ساعة  ٤٨

وأكثرھ:ا انخفاض:ا ف:ي الوس:ط القیاس:ي ال:ذي  GSوكانت قیم االس الھیدروجیني األعلى في وس:ط 
، ف:ي ح:ین  ٤0٤وف:ي الراك:دة ال:ى  ٣0٩ف:ي الم:زارع المھ:زوزة ال:ى  وینخفض ٥0٦یكون عند التحضیر 
ف:ي  ٥0٦في المزارع المھزوزة و  ٤0٤وتنخفض الى ) ٠0٢±  ٦(عند البدایة   GSتكون القیم في وسط 

  .المزارع الراكدة 
والمالحظ ان النمو قد انحس:ر وس:جل اف:ل الق:یم عن:د زی:ادة الس:كر ، اذ انخف:ض لوغ:اریتم األع:داد 

 ٧0٥٤و ) GS2%(ف:ي وس:ط  ٧0١ال:ى ) ٨0٣(ب:دون اض:افات   GSووسط ) ٨0١(سط القیاسي عن الو
ف:ي الم:زارع الراك:دة ، ومث:ل ھ:ذا النقص:ان یمث:ل دورة لوغارتمی:ة او اكث:ر ویع:د  GS4%  في وس:ط   

مؤشرا واضحا للتأثیر السلبي ، وھذا یعود الى ان اضافة السكر اكثر من الحد الطبیعي یؤدي ال:ى زی:ادة 
، واخ::رون   Osmotic stress  )Grervaisض::غط التناف::ذي وتع::ریض الخالی::ا ال::ى إجھ::اد التناف::ذ ال

وی::ؤدي ب::دور稗 ال::ى الجف::اف او تق::ویض ت::درج االیون::ات عب::ر االغش::یة ) ١٩٩٩ ، Walker و١٩٨٨
أي (، وم::ن الواض::ح ان حص::یلة الت::اثیر ) Viability(الخلوی::ة وبالت::الي الت::أثیر عل::ى عیوش::یة الخالی::ا 

یك:ون ناتج:ا م:ن ع:دة ت:أثیرات منھ:ا اض:طراب الس:یطرة عل:ى نق:ل الم:واد ) یر على عیوشیة الخالی:ا التاث
عب::ر االغش::یة الخلوی::ة ، وك::ذلك اض::طراب الس::یطرة عل::ى تنظ::یم الفعالی::ات الحیوی::ة والت::أثیر عل::ى دورة 

الخل::وي الن الخم::ائر م::ن األحی::اء حقیقی::ة الن::واة وك::ذلك الت::اثیر عل::ى الھیك::ل ) Cell cycle(الخلی::ة 
)Cytoskeleton) (  Hohmann  ،وتس::تطیع خالی::ا الخمی::رة التحس::س بزی::ادة الض::غط ) . ٢٠٠٢

التناف:::ذي بواس:::طة ع:::دد م:::ن البروتین:::ات الموج:::ودة عل:::ى س:::طح الخالی:::ا وھ:::ي المتحسس:::ات التنافذی:::ة 
Osmosensors  )Toone   وJones   ،وتعالج:ھ بتخلی:ق الكلیس:رول وتفعی:ل دور الفج:وات ) ١٩٩٨

  Cell integrity pathwayة للتطبع لزیادة الضغط التنافذي وك:ذلك تفعی:ل مس:ار س:المة الخلی:ة الخلوی
  ) .  ٢٠٠٢،  Hohmannو ١٩٩٩،   Walker(ومسارات اخرى مساعدة لذلك یقل نموھا  
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الشكل ( ٨) : االرقام الھیدروجینیة لالوساط الغذائیة المختلفة بعد نمو 
Saccharomyces boulardii الخمیرة
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انوع االوساط الغذائیة

ني
جی
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مزارع مھزوزة

مزارع راكدة

  
اما االختالفات بین المزارع  الراكدة والمھزوزة فذلك یع:ود ال:ى طبیعی:ة النم:و ، اذ ت:زداد التھوی:ة 

الة المزارع المھزوزة وانعدام البیئ:ات الموض:عیة مم:ا یس:اعد الخالی:ا ف:ي مواجھ:ة ارتف:اع الض:غط في ح
  . التنافذي 

وتؤثر مكونات الوسط الغذائي في نوعیة المتأیضات الناتجة وفسلجة الكائنات ، فمثال قلة الم:واد الغذائی:ة 
  ). ٢٠٠٢،    Suhr(ر التلكؤ طو وإطالةتؤدي الى خفض معدالت نمو الفطریات  او زیادة االمالح

ف:ي  األس:اسكما ان االوساط الغذائیة تؤثر في نوعیة وانتاج مواد االیض الثانوي التي تعد الحج:ر 
، ولذلك یمك:ن التالع:ب باالوس:اط )  ١٩٩٧،   Anke(الحیوي للعدید من المواد المفیدة  اإلنتاجعملیات 

  . اإلنتاجیةالغذائیة وتغیرھا وفق العملیة 
عموم النتائج التي تم الحصول علیھ:ا م:ن الدراس:ة الحالی:ة ال:ى ص:الحیة الن:واتج العرض:یة وتشیر 

 .  تاالستعماال 稗لمثل ھذ اخاصة ماء النقع لتنمیة الفطریات بعد تھیئتھ
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ABSTRACT 
The by – products of corn starch industry were used for preparation of 

media to propagate some fungi , and these were corn steep water (S) and gluten 
after extraction of soluble fraction (G) . These by – products were used after 
suitable treatments , and used to prepare mixed medium (GS) . The by – 
products contain most of the essential requirements for fungal growth . They 
have been used to cultivate Aspergillus niger , Asp. flavus , Penicillium spp and 
the yeast Saccharomyces boulardii . The growth was recorded by measuring  
the  colony diameter for moulds grown on solid media and biomass for liquid 
media . For yeast the viable count was determined , all these measurements 
were run in comparison to Sabouraud media (Oxoid ) as a standard medium 
.The results indicated that the GS solid  medium was superior to support the 
fungal growth , followed by (S)  medium . then the standard medium  , and 
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finally the gluten medium with significant statistical differences (P<0.05) for 
the three moulds . Growth in liquid media (Biomass) showed that steep water 
medium (S) was the best to support the growth. Shaked cultures gave higher 
biomass and differ from static cultures significantly (P<0.05) . Growth of S . 
boulardii in liquid media was better in shaked cultures than static cultures with 
significant differences (P<0.05) for different media .  
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