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 Fusarium حامض الجبرلیك بوساطة عزلة محلیة للعفن إنتاجبعض عوامل النمو في  تأثیر
moniliforme  

 نھان بھاء الدین جعفر البیاتي  یونس علي یونس المشھداني
  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات / قسم علوم األغذیة والتقانات اإلحیائیة 

  
  الخالصة

حXامض الجبرلیXك بوسXاطة عزلXة محلیXة للعفXن  إنتXاجنمXو فXي بعXض عوامXل ال تXأثیرتم دراسXة 
Fusarium moniliforme  ز  إضافةالدراسة أن  أظھرتحیثXرادي وبتراكیXكل انفXواد وبشXبعض الم

حXامض الجبرلیXك حیXث أعطXى منقXوع  إنتاجفي تعزیز  اً ایجابی اً تأثیرالوسط الغذائي كان لھا  إلىمختلفة 
لتXXر بینمXXا أعطXXت كبریXXات /ملغXXم ٩٢.٣١كمیXXة حXXامض بلغXXت لتXXر /غXXم ٠.٢٥عنXXد تركیXXز شXXراب الXXذرة 

وأعطXت فوسXفات البوتاسXیوم ثنXائي الھیXدروجین لتXر /ملغXم ٩١.٩٥ لتر/غم ٠.٢٠عند تركیز  البوتاسیوم
لتXر كمیXة /غXم ١.٥لتXر وأعطXى مسXتخلص الخمیXرة عنXد تركیXز /ملغXم ٩٣.٤٨لتXر /غXم ٠.٥عند تركیز 

 ٥.٥حXامض الجبرلیXك  نتXاجالمثالي إل وليالھیدروجیني األ األسوبلغ . لتر/ملغم ٩٣.١٥حامض قدرھا 
الجبرلیXXك وقXXد اسXXتخدمت تقنیXXة المطیXXاف  حXXامض نتXXاجم إل° ٣٠وكانXXت أفضXXل درجXXة حXXرارة تحضXXین 

  .نانومیتر ٣٥٤الضوئي للتقدیر الكمي للحامض في العینات وعند طول موجي 
  

  المقدمة
بمدى واسع مXن نXواتج األیXض الثXانوي وأن العدیXد تعد الفطریات من الكائنات الحیة التي تتمیز 

 إذ). ٢٠٠٥الجXادر، (لھا أھمیة طبیة وغذائیة وزراعیة ومXن ھXذه المنتجXات الجبرلینXات النواتج من ھذه 
تعد الجبرلینات مجموعة مھمة مXن ھرمونXات النمXو النباتیXة تXم اكتشXافھا ألول مXرة أثنXاء دراسXة مXرض 

، Moore(نXXوع مXXن الفطریXXات  ٢٥مXXن النبXXات و لجبرلینXXات مXXن انXXوع  ٦٦یصXXیب الXXرز وتXXم عXXزل 
والجبرلینات إحدى المجامیع الكبیرة من الھرمونات المشXجعة علXى النمXو وتXؤدي دوراً أساسXیاً ). ١٩٨٩

في تنظیم النمXو وتحسXین النباتXات والجبرلینXات عبXارة عXن أحمXاض كربوكسXیلیة ثنائیXة التXربین رباعیXة 
  ).١٩٩٥وصفي، ( اتنائیة للجبرلین من خمسة ذرات كربون تسمى ایزوبرینالحلقة وتتكون الوحدة الب

وھXذا  Fusarium moniliformeوعرف الكائن المجھري الذي ینتج حامض الجبرلیك بالعفن
ھذه الظروف على نموه وبشكل جید فXي حقXول  تشجعالعفن یكون مصاحباً لألجواء الحارة وشبھ الحارة 

 Carter(لXھ القXدرة علXى العXیش فXXي أوسXاط طبیعیXة وصXناعیة مختلفXXة  الXرز والXذرة وفسXتق الحقXل كمXXا
بقدرتXXھ علXXى  F. moniliformeویتمیXXز العفXXن ) ٢٠٠٠، آخXXرونو Desjardins و ٢٠٠٠، آخXXرونو

 تXأثیرأن لالحتیاجXات الغذائیXة  إذمختلفXة إعطاء أكبر كمیXة مXن حXامض الجبرلیXك وعلXى أوسXاط غذائیXة 
  ).١٩٧٤، آخرونو Bulock(ض الجبرلیك حام إنتاجكبیر على العفن في 

عXادة فXي المXواد وجXود بعXض عوامXل النمXو وھXذه توجXد  إلىتحتاج الخالیا الحیة لغرض النمو 
الخXام والتXXي تسXXتخدم بوصXXفھا مصXXادر للكربXXون والنتXXروجین إال أنXXھ توجXXد فXXي بعXXض األحیXXان ضXXرورة 

وقXد اسXتخدم ) ١٩٨٩والمصXلح،  الحیXدري(مصدر خاص لعوامل النمو مثل مستخلص الخمیXرة  ضافةإل
٪ كمXXا أن ٠.١حXXامض الجبرلیXXك بتركیXXز  نتXXاجمسXXتخلص الخمیXXرة فXXي األوسXXاط الغذائیXXة المسXXتخدمة إل

، آخXرونو Darken(الھیXدروجیني األمثXل لبنXاء حXامض الجبرلیXك  األسالوسXط حXدد قیمXة  إلىإضافتھ 
مسXXXتخلص ) ١٩٩٤( آخXXXرونو Qianو ) ١٩٧٧( Richertو  MaddoxكXXXل مXXXن واسXXXتخدم ) ١٩٥٩

 إلXىالوسط الغXذائي یXؤدي  إلىالفسفور  إضافةإن . حامض الجبرلیك نتاجإللتر /غم ١.٥بتركیز الخمیرة 
دنحXا والخزرجXي، (زیادة النمو وإن التراكیز العالیة من الفسفور تكون مثبطة للعدید من المXواد األیضXیة 

 ٠.٢ائیXXXة الھیXXXدروجین بتركیXXXز فوسXXXفات البوتاسXXXیوم ثن) ٢٠٠٢( آخXXXرونو GelmiواسXXXتخدم ) ١٩٩٠
المجھریXة حیXث یXدخل  حیXاءحامض الجبرلیك ویؤدي البوتاسیوم دوراً مھماً في نمXو األ إنتاجلتر في /غم

فXXي تخلیXXق أیXXون البوتاسXXیوم  إلXXىیعمXXل علXXى تحفیXXز النمXXو وتحتXXاج الخلیXXة  إذات نزیمXXمرافقXXاً لXXبعض األ
الوسXط الغXذائي علXى شXكل  إلXىف الكبریXت ویضXا). ١٩٨٥ ،Dunn(الكربوھیدرات وفي مراحل النقل 

، آخXXرونو Gelmi(كبریتXXات المغنیسXXیوم الالمائیXXة حیXXث یXXدخل فXXي تركیXXب بعXXض األحمXXاض األمینیXXة 
٢٠٠٢.(  

 إنتXXاجعلXى وبعXXض العوامXل الفیزیائیXة بعXض المركبXات  تXأثیرمعرفXXة  إلXىھXذه الدراسXة  ھXدفت
  . F. moniliformeحامض الجبرلیك بوساطة العفن 

  
  الثانيمن رسالة ماجستیر للباحث  مستل

  ١٤/١٢/٢٠٠٧وقبولھ    ٢٠٠٧/  ١٠/  ٢٣تاریخ تسلم البحث  
  ھوطرائقالبحث مواد 
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المعXزول مXن أوراق نبXات الXذرة وجXذوره، حفظXت  F. moniliformeاستخدم العفن  :الكائن المجھري
و  HarriganعزلXXXXة العفXXXXن بعXXXXد تنمیتھXXXXا علXXXXى وسXXXXط آكXXXXار البطاطXXXXا والدكسXXXXتروز، كمXXXXا ورد فXXXXي 

MacCance )١٩٧٦(.  
جمعت أوراق وجذور ذرة مصXابة ثXم  إذعلى الساللة المحلیة للعفن من نبات الذرة تم الحصول 

سXم ووضXعت القطXع داخXل شXاش طبXي نظیXف داخXل بیكXر یحتXوي  ٢/١قطع صغیرة  إلىقّطع كل منھا 
ولمXXدة دقیقتXXین  ٢:١ سXXاعة ثXXم غمسXXت القطXXع المغسXXولة فXXي محلXXول قاصXXر ٢/١علXXى مXXاء معقXXم لمXXدة 

ووضXع فXي كXل طبXق أربعXة قطXع وحضXنت  PDAوزرعت في أطباق بتري معقمة حاویة علXى وسXط 
بلXون  F. moniliformeحیث ظھرت مستعمرات العفXن  أیام ٧–٥م لمدة ° ١±٢٨األطباق على درجة 

ت نقیXة مXن البنفسجي ثم تم تنقیتھا بإعادة زراعتھXا ثانیXة لحXین الحصXول علXى مسXتعمرا إلىوردي مائل 
  ).١٩٧٢( Hunterو  Barnettوتم تشخیص العفن حسب ما ذكر في . العفن

استخدم ھذا الوسط في تحضیر اللقاح وإنتاج حامض الجبرلیXك حسXب مXا  :وسط إنتاج حامض الجبرلیك
  ).١٩٦٣( Sanchez-Marroquinورد في 

  ).١٩٦٨( Casidaحضر ھذا الشراب حسب ما ورد في  :منقوع شراب الذرة
 RachevحXامض الجبرلیXك وتقXدیره حسXب مXا ورد فXي  اسXتخالصتXم  :وتنقیة حامض الجبرلی�ك عزل

مل من رائق المزرعة الخالي من خالیا العفXن بعXد ترشXیحھ بوسXاطة ورق ترشXیح  ١٠أخذ  إذ) ١٩٩٣(
بوسXاطة حXامض الھیXدروكلوریك  ٣.٥–٣.٠ھیXدروجیني  أس إلىوتم تحمیض الراشح ) ١(واتمان رقم 

واستخلص مرتین مع كمیات متساویة من خXالت االثیXل وركXزت الطبقXات العضXویة ) جمح/وزن(٪ ١٨
م وأعیXد ° ٣٥من الحجم األصXلي بوسXاطة تفریXغ تحXت ضXغط مخلخXل وعلXى درجXة  ٣/١ إلىالمندمجة 

) ٢.٥–٢=  HCl )pHع مXن محلXول ھیدروكسXید األمونیXوم كمXا أعیXد التحمXیض بXـ  ١االستخالص بـ 
ثXXم جفXXف الطXXور العضXXوي باسXXتخدام كبریتXXات نفسXXھا الكمیXXة  إضXXافةاالثیXXل ب واسXXتخلص ثانیXXة بخXXالت

مXن الحجXم البXدائي وتXم التقXدیر الكمXي لحXامض الجبرلیXك باسXتخدام  ٤/١ إلXىالصودیوم الالمائیة وركXز 
نXانومیتر  ٢٥٤وعلXى طXول مXوجي  Shimadzu–UV–160A U.Vجھاز المطیXاف الضXوئي طXراز 

یXXك فXXي العینXXات االعتمXXاد علXXى المنحنXXى القیاسXXي باسXXتخدام حXXامض وتXXم حسXXاب تراكیXXز حXXامض الجبرل
 ١٠٠–١٠(تم تحضیر المنحنى القیاسي بعمXل تراكیXز مختلفXة مXن حXامض الجبرلیXك  إذ. الجبرلیك النقي

وتXم تطبیXق الطریقXة ھXذه للحصXول علXى قXیم الكثافXة الضXوئیة للتراكیXز المختلفXة مXن حXامض ) مXل/ملغم
  ).١٩٩٦، نآخروو Unyayar(الجبرلیك 

  ).١٩٥٦( آخرونو Dubiosقدر السكر المتبقي حسب ما ورد في  :تقدیر السكر المتبقي
  ).١٩٨٠( AOACتم تقدیر الكتلة الحیویة حسب ما ورد في  :الكتلة الحیویة

تم تحلیل البیانات وفق نظام التجارب العاملیة والبسیطة باستخدام التصمیم العشXوائي  :التحلیل اإلحصائي
وتXم تحلیXل ) ١٩٥٥(وتمت المقارنة بین المتوسطات وفXق اختبXار دنكXن المتعXدد المXدى ) CRD(الكامل 

  .حیث میزت المعامالت المختلفة فیما بینھا بأحرف مختلفة) ٢٠٠١( SASالبیانات باستخدام نظام 
  

  النتائج والمناقشة
تراكیXز مختلفXة  أثیرتXدرس  :ح�امض الجبرلی�ك إنت�اجتراكیز مختلفة من منقوع ش�راب ال�ذرة ف�ي  تأثیر

فXXي نمXXو ) لتXXر/غXXم ٣٠.٠ و ٢٥.٠ و ٢٠.٠ و ١٥.٠ و ١٠.٠ و ٥.٠ و ٢.٥(مXXن منقXXوع شXXراب الXXذرة 
 إنتXXاجحXXدوث زیXXادة فXXي ) ١(یبXXین الجXXدول  نتXXاجوسXXط اإل إلXXىت أضXXیفحیXXث  F.moniliformeالعفXXن 

كمیXة مXن الحXامض  أعلXىلتXر /غXم ٢٥أعطى تركیز  إذحامض الجبرلیك والكتلة الحیویة بزیادة التركیز 
 ٢٠عXن  وعنXد زیXادة التركیXز. لتXر علXى التXوالي/غXم ٣.٣١لتXر و /ملغم ٩٢.٣١بلغتا إذ والكتلة الحیویة 

غیر معنوي في كمیة الحامض أما فیما یتعلXق بالكتلXة الحیویXة فكانXت الزیXادة غیXر  ارتفاعلتر حصل /غم
ومصXدر للنتXروجین  كربXونعد مصدراً للان منقوع شراب الذرة ی إلىمعنویة في تلك القیم والسبب یعود 

 آخXXرونو DarkenكXXل مXXن وھXXذه النتیجXXة مطابقXXة لمXXا حصXXل علیXXھ  خXXرىوكXXذلك بعXXض العناصXXر األ
 نتXXXXاجأمXXXXا معXXXXدل اسXXXXتھالك السXXXXكر فكXXXXان انعكاسXXXXاً إل) ١٩٦٣( Sanchez-Marroquin و )١٩٥٩(

ویالحXظ . لتXر/غXم ١.٨٠ق بلغXت كمیXة السXكر المتبقXي عنXد نفXس التركیXز السXاب إذالحامض ونمو العفXن 
عنXد  ٤.٧٩بلغ  إذالھیدروجیني لجمیع التراكیز المستخدمة  األسمن الجدول ان ھناك انخفاضاً في  أیضاً 

  .لتر/غم ٢٥تركیز 
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 أیXام) ٩(الكتلXة الحیویXة وحXامض الجبرلیXك بعXد  إنتاجتركیز منقوع شراب الذرة في  تأثیر): ١(الجدول 
  .م ٢٨ºودرجة حرارة تحضین  من التحضین

تركیز منقوع شراب الذرة 
  لتر/غم

الكتلة الحیویة 
  لتر/غم

حامض الجبرلیك 
GA3 لتر/ملغم  

السكر المتبقي 
  لتر/غم

 األس
الھیدروجیني 

  النھائي
٢.٥٢  ٢.٥  

  و ٠.٠٤٩± 
٦٤.٧٨  

  ھـ ١.٧٦٧± 
٢.٩٢  

  أ ٠.٠٤٢± 
٥.٢١  

  أ ٠.٠١٤± 

٢.٧٢  ٥.٠  
  ھـ ٠.٠٢٨± 

٧٨.٨٠  
  د ١.٨٣٨± 

٢.٣٧  
  ب ٠.٠٤٢± 

٥.١٧  
  أ ٠.٠٢٨ ±

٢.٨٨  ١٠.٠  
  د ٠.٠٢٨± 

٨١.٤٥  
  ج د ٢.٤٠٤± 

٢.١٢  
  ج ٠.٠٤٢± 

٥.١٠  
  ب ٠.٠٢٨± 

٢.٩٨  ١٥.٠  
  ج ٠.٠٤٢± 

٨٦.٥٦  
  ب ج ٢.١٩٩± 

٢.٠١  
  د ٠.٠٣٥± 

٤.٨١  
  د ٠.٠٢١± 

٣.١٢  ٢٠.٠  
  ب ٠.٠٤٢± 

٩١.٣٣  
  أ ب ٢.٥١٠± 

١.٩٥  
  د ٠.٠٤٢± 

٤.٨٤  
  د ٠.٠٢١± 

٣.٣١  ٢٥.٠  
  أ ٠.٠١٤± 

٩٢.٣١  
  أ ٣.١٠٤± 

١.٨٠  
  ھـ ٠.٠٢٨± 

٤.٧٩  
  د ٠.٠٢١± 

٣.٣٢  ٣٠.٠  
  أ ٠.٠٤٩± 

٨٨.٩٨  
  أ ب ١.٧٣٢± 

١.٧٤  
  ھـ ٠.٠٤٢± 

٤.٩٢  
  ج ٠.٠١٤± 

  القیاسي خطأال± تمثل معدل مكررین  األرقام
  . ٠.٠٥المتشابھة في العمود الواحد التختلف معنویا حسب اختبار دنكن متعدد المدى عند مستوى احتمال  األحرف

  
تراكیXز  إضXافة تXأثیردرس  :ح�امض الجبرلی�ك إنت�اجكبریت�ات البوتاس�یوم ف�ي ختلفة من مكیز اتر تأثیر

 إلXى) لتر/غم ٠.٣٥ و ٠.٣٠ و ٠.٢٥ و ٠.٢ و ٠.١٥ و ٠.١ و ٠.٠٥(مختلفة من كبریتات البوتاسیوم 
الحXامض والكتلXة الحیویXة مXع زیXادة  إنتXاجزیادة تدریجیة في ) ٢(نتائج الجدول  أظھرتو  نتاجوسط اإل

لتXر /ملغXم ٩١.٩٥وقد بلغت أقصى كمیة للحامض والكتلة الحیویXة كبریتات البوتاسیوم المضافة تركیز ال
لتر وعند زیادة التركیز لXوحظ انخفXاض معنXوي فXي /غم ٠.٢٠على التوالي عند تركیز  لتر/غم ٣.٠١و 

اً لXXXبعض ان البوتاسXXXیوم یXXXدخل مرافقXXX إلXXىیXXة الحXXXامض والكتلXXXة الحیویXXXة والسXXبب فXXXي ذلXXXك یعXXXود إنتاج
و ) ١٩٦٣( Sanchez-Marroquin ذكXره كXXل مXXنمXXا  اات التXXي تعمXل علXXى تحفیXXز النمXو وھXXذنزیمXاأل

Dunn )١٩٨٥ ( نXXل مXXتخدم كXXین اسXXي حXXفQian رونوXXآخ )١٩٩٤ ( وGelmi وPerez )و ) ٢٠٠٠
Gelmi امض) ٢٠٠٢( آخرونوXن الحXة مXر كمیXى اكبXول علXة للحصXا . كبریتات المغنیسیوم الالمائیXأم
علXXى  ٤.٧٦لتXXر و /غXXم ٢.٦٣لسXXكر المتبقXXي واألس الھیXXدروجیني عنXXد التركیXXز السXXابق فكXXان معXXدل ا
  .التوالي

  
 أیXام) ٩(الكتلة الحیویXة وحXامض الجبرلیXك بعXد  إنتاجتركیز كبریتات البوتاسیوم في  تأثیر): ٢(الجدول 

  .م ٢٨ºودرجة حرارة تحضین  من التحضین

تركیز كبریتات البوتاسیوم 
  لتر/غم

ة الحیویة الكتل
  لتر/غم

حامض الجبرلیك 
GA3 لتر/ملغم  

السكر المتبقي 
  لتر/غم

 األس
الھیدروجیني 

  النھائي
٢.٧٣  ٠.٠٥  

  ج ٠.٠٣٥± 
٧٨.٦٣  

  ج د ٢.٠٨٥± 
٣.١٧  

  أ ٠.٠٤٢± 
٥.٢١  

  أ ٠.٠١٤± 

٢.٨٥  ٠.١٠  
  ب ٠.٠٤٢± 

٨٣.٧٣  
  ب ج ١.٩٥١± 

٢.٨٦  
  ب ٠.٠٣٥± 

٥.٠٦  
  ب ٠.٠١٤± 

٢.٩٤  ٠.١٥  
  أ ب ٠.٠٣٥± 

٨٨.٨٨  
  أ ب ١.٨٧٣± 

٢.٥٢  
  ھـ ٠.٠٤٩± 

٤.٨٥  
  ھـ ٠.٠١٤± 

٣.٠١  ٠.٢٠  
  أ ٠.٠٥٦± 

٩١.٩٥  
  أ ٣.٣٩٤± 

٢.٦٣  
  د ٠.٠٥٦± 

٤.٧٦  
  و ٠.٠٠٧± 

٢.٩٢  ٠.٢٥  
  أ ب ٠.٠٤٢± 

٨٢.٠٦  
  ج د ٢.٤٦٠± 

٢.٧٥  
  ج ٠.٠٢٨± 

٤.٩٢  
  د ٠.٠٢١± 

٢.٧٢  ٠.٣٠  
  ج ٠.٠٤٢± 

٧٦.٨٠  
  د ٣.٣٢٣± 

٢.٨٨  
  ب ٠.٠٢٨± 

٤.٠٨  
  ز ٠.٠٢١± 

٢.١٠  ٠.٣٥  
  د ٠.٠٢٨± 

٦٤.٩٥  
  ھـ ٢.٧٥٧± 

٣.١٢  
  أ ٠.٠٤٢± 

٥.٠١  
  ج ٠.٠١٤± 
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  القیاسي خطأال± تمثل معدل مكررین  األرقام
  . ٠.٠٥المتشابھة في العمود الواحد التختلف معنویا حسب اختبار دنكن متعدد المدى عند مستوى احتمال  األحرف
یعXXد  :ح��امض الجبرلی��ك إنت��اجی��دروجین ف��ي فوس��فات البوتاس��یوم ثنائی��ة الھمختلف��ة م��ن كی��ز اتر ت��أثیر

عندما تكون الخلیة في حالة نمXو  إلیھعنصر الفسفور من العناصر المھمة لنمو الفطریات وتزداد الحاجة 
تراكیXز مختلفXة مXن فوسXفات البوتاسXیوم ثنائیXة  إضXافةفي ھXذه التجربXة تمXت ). ١٩٩٠الخفاجي، (عالیة 

 أظھXرتوقXد  نتXاجوسط اإل إلى) لتر/غم ٠.٧و  ٠.٦ و ٠.٥ و ٠.٤ و ٠.٣ و ٠.٢ و ٠.١(الھیدروجین 
 إنتXXاجفXXي نمXXو العفXXن و اً واضXXح اً تXXأثیرلھXXا كXXان ھXXذه المXXادة  إضXXافةان ) ٣(النتXXائج المدونXXة فXXي الجXXدول 

لتXXر علXXى /غXXم ٣.٢٢لتXXر و /ملغXXم ٩٣.٤٨كمیXXة مXXن الحXXامض والكتلXXة الحیویXXة  أعلXXىبلغXXت  إذالحXXامض 
لتر وعند زیادة التركیز عXن ھXذا الحXد ثXبط نمXو العفXن وجXاء ھXذا لیتفXق /غم ٠.٥ ملح التوالي عند تركیز

فXXي حXXین لXXم تتفXXق ھXXذه ) ١٩٩٤(آخXXرون و Qianو  )١٩٦٣( Sanchez-MarroquinمXXع كXXل مXXن 
 إذ )٢٠٠٢( آخXXرونو Gelmiو ) ١٩٧٧( Richertو  MaddoxكXXل مXXن  إلیXXھ أشXXارالنتیجXXة مXXع مXXا 

أمXا كمیXة السXكر المتبقXي واألس . كمیXة مXن الحXامض أعلXىلتXر للحصXول علXى /غXم ٢استخدموا تركیXز 
  .على التوالي ٤.٧٣لتر و /غم ٢.١٦لتر فكانتا /غم ٠.٥الھیدروجیني عند التركیز 

  
الكتلXXة الحیویXXة وحXXامض  إنتXXاجتركیXXز فوسXXفات البوتاسXXیوم ثنائیXXة الھیXXدروجین فXXي  تXXأثیر): ٣(الجXXدول 

  .م ٢٨ºتحضین ودرجة حرارة  من التحضین أیام) ٩(الجبرلیك بعد 

الكتلة الحیویة   لتر/غم KH2PO4تركیز 
  لتر/غم

حامض الجبرلیك 
GA3 لتر/ملغم  

السكر المتبقي 
  لتر/غم

 األس
الھیدروجیني 

  النھائي
٢.٤١  ٠.١٠  

  ھـ ٠.٠٤٢± 
٧٨.٨٣  

  ج د ١.٨٠٣± 
٢.٣٩  

  ھـ ٠.٠٤٩± 
٤.٣٩  

  ھـ ٠.٠١٤± 

٢.٥٢  ٠.٢٠  
  د ٠.٠٤٢± 

٨٢.٤٠  
  ب ج د ٣.٨٨٩± 

٣.٢٦  
  أ ٠.٠٥٦± 

٥.٣٢  
  أ ٠.٠١٤± 

٢.٧٧  ٠.٣٠  
  ج ٠.٠٤٢± 

٨٦.٤٣  
  أ ب ج ٣.٧٩٠± 

٣.٠٩  
  ب ٠.٠٤٢± 

٥.٢١  
  ب ٠.٠٢١± 

٣.١١  ٠.٤٠  
  ب ٠.٠٤٢± 

٨٨.٠٥  
  أ ب ٤.١٧٩± 

٢.٧٣  
  ج ٠.٠٥٦± 

٤.٩٣  
  ج ٠.٠٢٨± 

٣.٢٢  ٠.٥٠  
  أ ٠.٠٤٢± 

٩٣.٤٨  
  أ ٢.٩٣٤± 

٢.١٦٥  
  و ٠.٠٤٢± 

٤.٧٣  
  د ٠.٠٢٨± 

٢.٨٠  ٠.٦٠  
  ج ٠.٠٢٨± 

٩١.١٥  
  أ ٢.٣٣٣± 

٢.٦١  
  د ٠.٠٣٥± 

٤.٩٢  
  ج ٠.٠٢٨± 

٢.٣٦  ٠.٧٠  
  ھـ ٠.٠٤٢± 

٧٦.٨٥  
  د ٣.٢٥٢± 

٣.٣٥  
  أ ٠.٠٤٩± 

٥.٢٣  
  ب ٠.٠٢٨± 

  القیاسي خطأال± تمثل معدل مكررین  األرقام
  . ٠.٠٥المتشابھة في العمود الواحد التختلف معنویا حسب اختبار دنكن متعدد المدى عند مستوى احتمال  األحرف

  
یعXد مسXتخلص الخمیXرة مXن  :ح�امض الجبرلی�ك إنت�اجف�ي  مس�تخلص الخمی�رة مختلفة من كیزاتر تأثیر

یحتXXوي علXXى عوامXXل نمXXو متعXXددة مثXXل الفیتامینXXات واألحمXXاض األمینیXXة فضXXالً عXXن  إذمXXدعمات النمXXو 
 و ١.٥ و ١.٠ و ٠.٥ وصXفر (ت تراكیز مختلفة من مستخلص الخمیرة أضیفوقد . النتروجین العضوي

عنXXد مسXXتخلص الخمیXXرة  إضXXافةان ) ٤(ویالحXXظ مXXن الجXXدول  نتXXاجوسXXط اإل إلXXى) لتXXر/غXXم ٢.٥ و ٢.٠
بلغXت  إذزیادة في كمیXة الحXامض المنXتج ولكXن الزیXادة كانXت غیXر معنویXة  إلىأدت لتر /غم ١.٥تركیز 

 لXىأعبلغXت  إذلتر أما فیما یتعلق بالكتلة الحیویة فقد حصلت فیھا زیXادة معنویXة /ملغم ٩٣.١٥قیمة  أعلى
لتر عند نفس التركیز السابق وعند زیادة التركیز حصل انخفاض معنوي فXي تلXك القیمXة /غم ٣.١٧قیمة 

  ).١٩٩٤( آخرونو Qianو ) ١٩٧٧( Richertو  Maddoxوھذا یتفق مع ما ذكره 
آخXXXرون و Darkenو ) ١٩٥٥( آخXXXرونو BorrowفXXXي حXXXین الیتفXXXق مXXXع مXXXا حصXXXل علیXXXھ 

كمیXXة  أمXXا. كمیXXة مXXن حXXامض الجبرلیXXك أعلXXىلتXXر للحصXXول علXXى /غXXم ١اسXXتخدموا تركیXXز  إذ) ١٩٥٩(
 ١.٥علXXXى التXXوالي عنXXد التركیXXXز  ٤.٤١لتXXر و /غXXم ١.٨٦السXXكر المتبقXXي واألس الھیXXدروجیني فكانتXXXا 

  .لتر/غم
ان لدرجXة حXرارة التحضXین أھمیXة  :تأثیر درجات حرارة التحضین المختلفة في إنتاج حامض الجبرلیك

Xاط أي كXاهكبیرة في رفع نشXى أقصXري إلXة . ائن مجھXرارة مختلفXات حXأثیر درجXة تXت دراسXو٢٠(وتم 
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ان درجXة ) ٥(یالحXظ مXن الجXدول . في نمXو العفXن وإنتXاج حXامض الجبرلیXك) سلیلیزیة ٣٥ و ٣٠ و٢٥
تفوقXXت فXXي إنتاجھXXا للحXXامض والكتلXXة الحیویXXة واسXXتھالكھا للسXXكر إذ بلغXXت القXXیم ) سXXیلیزیة ٣٠(حXXرارة 
أمXا األس الھیXدروجیني فقXد وصXل عنXد . لتXر علXى التXوالي/غم ٢.٢٥لتر و/غم ٢.٧٤لتر، /ملغم ٩٢.٥٣

 Qianو  )١٩٧٠( JefferyوجXXاءت ھXXذه النتXXائج مطابقXXة لكXXل مXXن  ٤.٤٣نفXXس درجXXة الحXXرارة إلXXى 
  Gelmiو ) ١٩٩٤(وآخXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXرون 

  ).٢٠٠٦( Niluferو  Safakو ) ٢٠٠٠( Perezو 
  

فXXي إنتXXاج الكتلXXة الحیویXXة وحXXامض  Yeast extractتXXأثیر تركیXXز مسXXتخلص الخمیXXرة ): ٤(الجXXدول 
  .م ٢٨ºودرجة حرارة تحضین  أیام من التحضین) ٩(الجبرلیك بعد 

تركیز مستخلص 
  لتر/الخمیرة غم

الكتلة الحیویة 
  لتر/غم

حامض الجبرلیك 
GA3 لتر/ملغم  

السكر المتبقي 
  لتر/غم

األس 
الھیدروجیني 

  النھائي

  ٢.٥٢  صفر
  د ٠.٠٤٢± 

٩١.٠٣  
  ا ٣.٢١٧± 

٣.٠٩  
  أ ٠.٠٢١± 

٤.٧١  
  ب ٠.٠١٤± 

٢.٧٤  ٠.٥  
  ج ٠.٠٤٢± 

٩٢.٢٧  
  أ ٣.٥٠٠± 

٢.٨٥  
  ب ٠.٠٤٢± 

٤.٦٩  
  ب ٠.٠٢١± 

٢.٩٣  ١.٠  
  ب ٠.٠٣٥± 

٩٢.٦٣  
  أ ١.٣٢٢± 

٢.٢١  
  ج ٠.٠٢٨± 

٤.٤٦  
  د ٠.٠٢١± 

٣.١٧  ١.٥  
  أ ٠.٠٤٢± 

٩٣.١٥  
  أ ٣.٣٩٤± 

١.٨٦  
  د ٠.٠٤٩± 

٤.٤١  
  ھـ ٠.٠١٤± 

٢.٩١  ٢.٠  
  ب ٠.٠٣٥± 

٨٩.٢٢  
  أ ٢.٢٢٧ ±

٢.٢٦٠  
  ج ٠.٠٤٢± 

٤.٥٩٠  
  ج ٠.٠١٤± 

٢.٦٥٠  ٢.٥  
  ج ٠.٠٥٧± 

٨٢.٥٢  
  ب ٢.٣١٢± 

٢.٣٠٠  
  ج ٠.٠٤٢± 

٤.٩١  
  أ ٠.٠٢١± 

  الخطأ القیاسي± األرقام تمثل معدل مكررین 
  . ٠.٠٥األحرف المتشابھة في العمود الواحد التختلف معنویا حسب اختبار دنكن متعدد المدى عند مستوى احتمال 

  
مXن  أیXام) ٩(الكتلة الحیویة وحامض الجبرلیXك بعXد  إنتاجدرجة حرارة التحضین في  تأثیر): ٥(دول الج

  .التحضین

درجات حرارة 
  التحضین سیلیزیة

الكتلة الحیویة 
  لتر/غم

حامض الجبرلیك 
GA3 لتر/ملغم  

السكر المتبقي 
  لتر/غم

 األس
الھیدروجیني 

  النھائي
٢.٢١  ٢٠  

  ج ٠.٠٢٨± 
٦٠.٩٧  

  ج ٢.٠٧١± 
٣.٣٦  

  ا ٠.٠٣٥± 
٥.٠٢  

  أ ٠.٠٢١± 

٣.٠٥  ٢٥  
  أ ٠.٠٢١± 

٨٤.٣٠  
  ب ٣.٢٥٢± 

٢.١٣  
  د ٠.٠٣٥± 

٤.٥٢  
  ج ٠.٠١٤± 

٢.٧٤  ٣٠  
  ب ٠.٠٤٩± 

٩٢.٥٣  
  أ ١.٢٣٧± 

٢.٢٥  
  ج ٠.٠٤٢± 

٤.٤٣  
  د ٠.٠٢١± 

٢.١٣  ٣٥  
  ج ٠.٠٢٨± 

٨١.١٥  
  ب ٢.٢٦٢± 

٢.٩٢  
  ب ٠.٠٤٢± 

٤.٨٤  
  ب ٠.٠٢١± 

  القیاسي طأخال± تمثل معدل مكررین  األرقام
  . ٠.٠٥المتشابھة في العمود الواحد التختلف معنویا حسب اختبار دنكن متعدد المدى عند مستوى احتمال  األحرف

  

الھیXدروجیني دوراً مھمXاً فXي  األسیXؤدي  :ح�امض الجبرلی�ك إنتاجفي  وليالھیدروجیني األ األس تأثیر
علXى  ولXيالھیXدروجیني األ األسیعتمXد ضXبط و. المجھریXة ونشXاطھا وعملھXا حیXاءیة لألنزیماأل نظمةاأل

 األسقXXیم مختلفXXة مXXن  تXXأثیروقXXد تمXXت دراسXXة . المXXواد المسXXتعملة فXXي التنمیXXة وعلXXى ظXXروف التخمXXر
 و ٦ و ٥.٥ و ٥ و ٤.٥ و ٤ و ٣.٥ و ٣(اسXتخدمت القXیم  إذمXن التخمXر  األولىالھیدروجیني للمراحل 

 ٩٥.٥٦كمیXة مXن الحXامض بلغXت  أعلىأعطى  ٥.٥الھیدروجیني  األسان ) ٦(بین الجدول ) ٧ و ٦.٥
 ٣.٠٩بلغXت  إذكتلة حیویXة  أعلى ٤.٥الھیدروجیني  األسلتر فیما یتعلق بالكتلة الحیویة فقد أعطى /ملغم
 Lonsoneو  Kumarو ) ١٩٧٩( Jefferysو  VassلتXXر وجXXاءت ھXXذه النتیجXXة مطابقXXة لكXXل مXXن /غXXم

  Gelmi و) ١٩٨٧(
ان  إلXXXى) ١٩٩٤( آخXXXرونو Qian أشXXXارفXXXي حXXXین ) ٢٠٠٢( رونآخXXXو Gelmiو ) ٢٠٠٠( Perezو 
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مXن الجXدول  أیضXاً یة من حامض الجبرلیك ویالحظ إنتاج أعلىأعطى  إذ ،٦ھیدروجیني كان  أسأفضل 
امXا . حصول انخفاض في كمیة الحامض والكتلة الحیویXة إلىأدى  ٥.٥الھیدروجیني عن  األسان زیادة 

ویالحXXظ مXXن . ٥.٥الھیXXدروجیني  األسلتXXر عنXXد /غXXم ٢.٥٢انXXت فیمXXا یتصXXل بكمیXXة السXXكر المتبقXXي فك
 األسالھیXXXدروجیني النھXXXائي لجمیXXXع المعXXXامالت عXXXن  األسالجXXXدول حصXXXول انخفXXXاض واضXXXح فXXXي 

  .وليالھیدروجیني األ
 أیXام) ٩(الكتلXة الحیویXة وحXامض الجبرلیXك بعXد  إنتXاجفXي  وليالھیروجیني األ األس تأثیر): ٦(الجدول 

  .من التحضین

الھیدروجیني  ساأل
  ولياأل

الكتلة الحیویة 
  لتر/غم

حامض الجبرلیك 
GA3 لتر/ملغم  

السكر المتبقي 
  لتر/غم

 األس
الھیدروجیني 

  النھائي
١.٥٢  ٣.٠  

  ز ٠.٠٤٢± 
٢.٠٣  

  ز ٠.١٠٦± 
١٣.٥٤  

  أ ٠.٠٥٦± 
٣.١١  

  ط ٠.٠٢١± 

١.٩٣  ٣.٥  
  ھـ ٠.٠٤٢± 

١٦.٣٥  
  و ٠.٩١٩± 

١٢.٠  
  ب ٠.٠٧٠± 

٣.٥٦  
  ج ٠.٠١٤± 

٢.٧٨  ٤.٠  
  ب ٠.٠٣٥± 

٥٣.٧١  
  ھـ ١.٩٨٦± 

٣.٢٦  
  د ٠.٠٦٣± 

٣.٩٢  
  ز ٠.٠٢١± 

٣.٠٩  ٤.٥  
  أ ٠.٠٢١± 

٧٧.٥٠  
  ب ج ٢.٨٩٩± 

١.٩٧  
  ط ٠.٠٤٢± 

٤.٢٣  
  و ٠.٠٢٨± 

٢.٨٦  ٥.٠  
  ب ٠.٠٤٩± 

٨٢.٦٩  
  ب ٣.٣٣٧± 

٢.٢١  
  ح ٠.٠٢١± 

٤.٧٦  
  د ٠.٠٢١± 

٢.٤٦  ٥.٥  
  ج ٠.٠٥٦± 

٩٥.٥٦  
  أ ٢.٠٥٠± 

٢.٥٢  
  ز ٠.٠٤٢± 

٤.٥١  
  ھـ ٠.٠٢١± 

٢.١٢  ٦.٠  
  د ٠.٠٤٢± 

٨٠.٤٨  
  ب ٢.٧٢٢± 

٢.٧٢  
  و ٠.٠٤٩± 

٥.٨١  
  ج ٠.٠١٤± 

١.٩٢  ٦.٥  
  ھـ ٠.٠٤٩± 

٧٢.٠٣  
  ج ٤.٤١٩± 

٣.١٢  
  ھـ ٠.٠٤٢± 

٦.٣٤  
  ب ٠.٠١٤± 

١.٨٠  ٧.٠  
  و ٠.٠٤٢± 

٦٤.٠٥  
  د ٣.٠٤٠± 

٣.٧٤  
  ج ٠.٠٤٢± 

٦.٨١  
  أ ٠.٠٢١± 
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ABSTRACT 
This study showed that the addition of certain compounds separately such 

as KH2PO4 , K2SO4 , corn steep liquor or yeast extract had affected gibberellic 
acid production from wild strain of Fusarium moniliforme. Corn steep liquor at the 
concentration 0.25 gm/L gave 92.31 mg/L of gibberellic acid, while potassium 
sulphate at the concentration 0.20 gm/L gave 91.95 mg/L of gibberellic acid, 
potassium dihydrogen phosphate gave the highest production where reached 93.48 
mg/L especially at the concentration 0.5 gm/L, at the concentration 1.5 gm/L yeast 
extract gave 93.15 mg/L of gibberellic acid. The initial pH for highest production 
of gibberellic acid was 5.5 . The optimal incubation temperature to produce 
highest yield of acid was 30° C. 
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