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حامض الجبرلیك بوساطة عزالت بریة من  إنتاجي والنتروجیني في كربونالمصدر ال تأثیردراسة 
  Fusarium moniliformeالعفن 
 نھان بھاء الدین جعفر البیاتي  یونس علي یونس المشھداني

  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات / قسم علوم األغذیة والتقانات اإلحیائیة 
  

  الخالصة
المعزولUة مUن  Fusarium moniliformeصول على اثنین من العزالت المحلیUة للعفUن الح تم

حUامض الجبرلیUك، فوجUد أن  إنتUاجنبات الUذرة وجUذوره وتمUت المقارنUة بUین العUزلتین مUن حیUث  أوراق
فUاق مUا أنتجتUھ العزلUة  F. moniliformeللعفUن ) ١(حUامض الجبرلیUك بوسUاطة العزلUة المحلیUة  إنتUاج

تغیUUر مكونUUات الوسUUط الغUUذائي بھUUدف  تUUأثیردرس  إذللتجUUارب ال榜حقUUة ) ١(رت العزلUUة یUUاخت، وقUUد )٢(
 أیUام) ٩(یUة لحUامض الجبرلیUك إنتاج قصUىألفترة تحضین  أفضلیة العفن للحامض، فكانت إنتاجتحسین 

 ٩١.١٣بلغUت مUن الحUامض یUة إنتاج أقصUى ٪٢عنUد تركیUز الكلوكوز بوصفھ مصدراً كربونیUاً  أعطىو
 ٩٤.٥٥یUUة للحUUامض بلغUUت إنتاج أقصUUىلتUUر /غUUم ٣عنUUد تركیUUز  مونیUUومنتUUرات األ أعطUUتتUUر ول/ملغUUم
فUي العینUات عنUد طUول مUوجي وقد استخدمت تقنیة المطیاف الضوئي للتقدیر الكمUي الحUامض  .لتر/ملغم
  .نانومیتر ٢٥٤

  
  المقدمة
. اء المجھریUةمركبات مفیدة بوساطة األحیU نتاجبات اإلنسان یسعى في خطى حثیثة ومستمرة إل

، MacMillanو  ١٩٩٥، Arteca(ومUUUن ھUUUذه المركبUUUات الجبرلینUUUات وخاصUUUة حUUUامض الجبرلیUUUك 
والجبرلینات عبارة عن أحمUاض كاربوكسUیلیة رباعیUة الحلقUة قسUم منھUا لھUا وظیفUة ھرمونUات  ).١٩٩٧

لمنUتج الرئیسUي نمو في النباتات الراقیة والقسم اآلخر یفرز مUن قبUل األحیUاء المجھریUة وتعUد الفطریUات ا
 إنتUUاجالقابلیUUة علUUى  F. moniliforme النUUوعكمUUا أن  FusariumالعفUUن للجبرلینUUات وخاصUUة جUUنس 

ولحامض الجبرلیك ) ٢٠٠٣، آخرونو Avinash(وعلى أوساط غذائیة مختلفة  GA3كمیات عالیة من 
الشUUعیر  مجUUال الصUUناعات الغذائیUUة وخاصUUة البیUUرة السUUتنبات االسUUتخدامات خاصUUة فUUيمUUدى واسUUع مUUن 

)malting (ات وUUو النباتUUادة نمUUة لزیUUي الزراعUUتخدم فUUا اسUUاجكمUUر  إنتUUة التزھیUUي عملیUUة وفUUذور ھجینUUب
ویعد المصدر الكربوني من العوامل المھمUة ). ١٩٩٤، آخرونو Qian(امیلیز –وزیادة تركیز أنزیم الفا

 ،Jefferysو  Vass(المصUUادر الكربونیUUة  أفضUUلحUUامض الجبرلیUUك ویعتبUUر الكلوكUUوز مUUن  إنتUUاجفUUي 
 Deconejos أنUتجو. ٪ ٥الكلوكوز بتركیز ) ١٩٨٩( آخرونو Nava-Saucedoاستخدم  فقد) ١٩٧٩

و  KhalonحUUامض الجبرلیUUك كمUUا اسUUتخدم  نتUUاج٪ إل٤المUUوالس بتركیUUز مUUن ) ١٩٧٥( Decampo و
Malhotra )رش إل) ١٩٨٦UUاجالشUUث  نتUUامض حیUUىالحUUم ٧٥٠ أعطUUل /ملغ榜UUر خUU١٢لت UUتخدم  اً یومUUواس
Bruckner و Blechsmidt )١٩٩١ b(  زUUUرول بتركیUUUى٪ و٨الكلیسUUUاج أعطUUUل  إنتUUUىوصUUU١٧٥ إل 

حUUامض الجبرلیUUك باسUUتخدام النشUUا  إنتUUاج) ١٩٩٤( آخUUرونو Qianودرس  .أیUUاملتUUر خ榜UUل سUUبعة /ملغUUم
حUUامض  إنتUUاجقشUUور القھUUوة فUUي ) ٢٠٠٢( آخUUرونو MachadoبطریقUUة المUUزارع الصUUلبة واسUUتخدم 

حUامض  إنتUاجفي كمصدر نتروجیني  مونیومألخ榜ت ا) ١٩٧٩( Jefferysو  Vassواستخدم الجبرلیك 
حUامض الحبرلیUك ھUي  نتUاجمصUدر نتUروجین إل أفضUلأن ) ١٩٨٨( Matherو  JoshiوأكUد الجبرلیك 

  BrucknerونتUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUرات الصUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUودیوم ووجUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUد  مونیUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUومنتUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUرات األ
ل وكبریتUUUات لتUUUر كلیسUUUرو/غUUUم ٨٠أن اسUUUتخدام وسUUUط تركیبUUUي مكUUUون مUUUن  )١٩٩١( Blechsmidtو 
أن ) ١٩٧٤( آخUرونو BulockوأكUد  .لتUر/ملغUم ٦٣٠كمیة من الحUامض بلغUت  أعلى أعطى مونیوماأل

  .ال榜یسین يمینحامض الجبرلیك كان الحامض األ نتاجمصدر نتروجیني إل أفضل
  بوسUUUاطة عUUUزالت محلیUUUة مUUUن العفUUUن) GA3(حUUUامض الجبرلیUUUك  إنتUUUاجھUUUذه الدراسUUUة  ھUUUدفت

F. moniliforme  وني  أفضلفترة تحضین و أفضلنبات الذرة وجذوره وایجاد  قأورامنUدر كربUمص
  .ونتروجیني

  
  

  الثانيمستل من رسالة ماجستیر للباحث 
  ١٤/١٢/٢٠٠٧وقبولھ     ٢٠٠٧/  ١٠/  ٢٣تاریخ تسلم البحث    
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  مواد البحث وطرائقھ
والتUي عزلUت مUن  F. moniliformeتمUت دراسUة اثنUین مUن العUزالت البریUة للعفUن  :الكائن المجھبري

نبات الذرة وجUذوره وحفظUت العUزالت بعUد تنمیتھUا علUى وسUط آكUار البطاطUا والدكسUتروز علUى  أوراق
م وتم تجدیUد المUزارع كUل ° ٤م مدة أسبوع ثم حفظت في الث榜جة على درجة حرارة ° ٣٠درجة حرارة 

  .أسبوعین
و  Harriganر فUUUي تUUUم تحضUUUیر ھUUUذا الوسUUUط حسUUUب مUUUا ذكUUU :وسبببط مسبببتخلص البطببباط والدكسبببتروز

MacCance )دقیقة ٢٠م لمدة ° ١٢١وعقم الوسط بوساطة جھاز الموصدة على درجة حرارة ) ١٩٧٦.  
بھدف التعUرف  F. moniliformeاستخدم ھذا الوسط لتنمیة عزلة العفن  :حامض الجبرلیك إنتاجوسط 

 ٢٠) لتر مUن المUاء/غم(ن حامض الجبرلیك كما استخدم في تحضیر اللقاح ویتكون م نتاجعلى قابلیتھا إل
فوسUUفات البوتاسUUیوم ثنائیUUة  ٠.٥و  مونیUUومغUUم نتUUرات األ ٢.٦منقUUوع شUUراب الUUذرة و  ٢٥كلوكUUوز و 

ثUUم عقUUم  ٥.٥الھیUUدروجیني عنUUد  األسكبریتUUات البوتاسUUیوم وضUUبط  ٠.٢و  )KH2PO4(الھیUUدروجین 
  ).١٩٦٣،Sanchez-Marroquin(دقیقة  ٢٠م لمدة ° ١٢١الوسط على درجة 

تUم الحصUول علUى الس榜Uلة المحلیUة للعفUن مUن نبUات  :F. moniliformeالسباللة المحلیبة للعفبن عبزل 
سUUم ووضUUعت  ٢/١قطUUع صUUغیرة  إلUUىكUUل منھUUا  توجUUذور ذرة مصUUابة ثUUم قطعUU أوراقجمعUUت  إذالUUذرة 
سUاعة ثUم غمسUت القطUع  ٢/١داخUل شUاش طبUي نظیUف داخUل بیكUر یحتUوي علUى مUاء معقUم لمUدة القطع 

ولمUUدة دقیقتUUین وزرعUUت فUUي أطبUUاق بتUUري معقمUUة حاویUUة علUUى وسUUط  ١:٢لUUول قاصUUر المغسUUولة فUUي مح
م ° ١±٢٨ووضع في كل طبق أربعة قطع وحضUنت األطبUاق علUى درجUة  البطاطا والدكستروز الصلب

البنفسUجي ثUم تUم  إلUىبلUون وردي مائUل  F. moniliformeظھرت مستعمرات العفUن  إذ أیام ٧–٥لمدة 
وتUم تشUخیص العفUن حسUب . ثانیة لحین الحصول على مستعمرات نقیة من العفUن تنقیتھا بإعادة زراعتھا

  BarnettمUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUا ذكUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUر فUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUي 
  ).١٩٧٢( Hunterو 

حUUامض الجبرلیUUك وتقUUدیره حسUUب مUUا ورد فUUي  اسUUتخ榜صتUUم  :وتنقیببة حببامض الجبرلیببك اسببتخالص
Rachev  د ت ١٠أخذ  إذ )١٩٩٣(وآخرونUن بعUا العفUی榜ن خUالي مUة الخUق المزرعUن رائUل مUیحھ مUرش

بوسUUاطة  ٣.٥–٣.٠ھیUدروجیني  أس إلUىوتUUم تحمUیض الراشUح ) ١(بوسUاطة ورق ترشUیح واتمUان رقUم 
واسUUتخلص مUUرتین مUUع كمیUUات متسUUاویة مUUن خ榜UUت االثیUUل ) حجUUم/وزن(٪ ١٨حUUامض الھیUUدروكلوریك 

مUن الحجUم األصUلي بوسUاطة تفریUغ تحUت ضUغط مخلخUل  ٣/١ إلىوركزت الطبقات العضویة المندمجة 
كما أعید التحمUیض بUـ  مونیومع من محلول ھیدروكسید األ ١ص بـ خ榜م وأعید االست° ٣٥ة وعلى درج

HCl )pH  =ل ب) ٢.٥–٢Uت االثی榜افةواستخلص ثانیة بخUوي  إضUور العضUف الطUم جفUة ثUس الكمیUنف
الحجUUم البUUدائي وتUUم التقUUدیر الكمUUي لحUUامض  ٤/١ إلUUىباسUUتخدام كبریتUUات الصUUودیوم ال榜مائیUUة وركUUز 

UUراز الجبرلیUUوئي طUUاف الضUUاز المطیUUتخدام جھUUك باسShimadzu–UV–160A U.V  ولUUى طUUوعل
نانومیتر وتم حساب تراكیز حامض الجبرلیك فUي العینUات االعتمUاد علUى المنحنUى القیاسUي  ٢٥٤موجي 

تUUم تحضUUیر المنحنUUى القیاسUUي بعمUUل تراكیUUز مختلفUUة مUUن حUUامض  إذ. باسUUتخدام حUUامض الجبرلیUUك النقUUي
وتUم تطبیUق الطریقUة ھUذه للحصUول علUى قUیم الكثافUة الضUوئیة للتراكیUز ) مUل/ملغم ١٠٠–١٠(الجبرلیك 

  ).١٩٩٦، آخرونو Unyayar(المختلفة من حامض 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 العشUوائي  :التحلیل اإلحصائي

وتUم تحلیUل ) ١٩٥٥(وتمت المقارنة بین المتوسطات وفUق اختبUار دنكUن المتعUدد المUدى ) CRD(الكامل 
  .مختلفة أحرفما بینھا بحیث میزت المعام榜ت المختلفة فی) ٢٠٠١( SASالبیانات باستخدام نظام 

  
  النتائج والمناقشة

من حیث القابلیة علبى إنتباج حبامض الجبرلیبك وتبأثیر  F. moniliformeالمقارنة بین عزلتي العفن 
أظھUرت نتUائج مقارنUة إنتاجیUة حUامض الجبرلیUك  :فترات التحضین في إنتاج الحامض والكتلبة الحیویبة

، ان )١(بعUد تنمیتھمUا فUي وسUط اإلنتUاج یبUین الجUدول  F. moniliformeبین العزلتین المحلیتین للعفUن 
) لتUر/ملغUم ٩٦.٥٥( إذ بلUغ أقصUى إنتUاج ) ٢(فUاق إنتUاج العزلUة ) ١(إنتاج حامض الجبرلیك من العزلة 

فیمUUا یتعلUUق بالكتلUUة ) لتUUر/ملغUUم ٧١.٧٧) ( ٢(أیUUام فUUي حUUین كUUان إنتUUاج العزلUUة ) ٩(عنUUد فتUUرة تحضUUین 



  ٢٠٠٨) ٢(العUUدد ) ٣٦(المجلUUد                      (ISSN 1815–316X)مجلUUة زراعUUة الرافUUدین                       
 

أیUام بینمUا ) ٥(لتر عند فترة تحضUین /غم٣.٧١أعلى كتلة حیویة إذ بلغت ) ١( الحیویة فقد أعطت العزلة
امUا فیمUا یتعلUUق . نفسUUھا لتUر عنUUد فتUرة التحضUین/غUم ٣.٤٤أعلUUى كتلUة حیویUة بلغUUت ) ٢(أعطUت العزلUة 

. أیUام) ٩(لتر علUى التUوالي عنUد فتUرة تحضUین /غم ٢.٩٢، ٢.٨٢السكر المتبقي لكلتا العزلتین بلغ كمیة ب
علUUUى التUUUوالي عنUUUد فتUUUرة  ٤.٧١و  ٤.٥٢فUUUض األس الھیUUUدروجیني األولUUUي لكلتUUUا العUUUزلتین إذ بلUUUغ انخو

وسUبب ذلUك یعUود إلUى تكUوین حUامض الجبرلیUك وبعUض الحUوامض العضUویة األخUرى نفسUھا التحضین 
وآخUUرون  Darken تفUUق مUUع كUUل مUUنیلوسUUط الغUUذائي وھUUذا التUUي أدت إلUUى خفUUض األس الھیUUدروجیني ل

  )١٩٧٩( Jefferysو  Vassو ) ١٩٥٩(
  .أیام في التجارب ال榜حقة) ٩(وفترة تحضین ) ١(ولھذا اختیرت العزلة ). ١٩٩٤( وآخرون  Qianو 
  

  فUي إنتUاج حUامض الجبرلیUك لعزلتUي العفUنم  ٢٨ºعلى درجة حرارة تأثیر فترة التحضین ): ١(الجدول 
F. moniliforme .  

عزالت 
  الفطر

فترة التحضین 
  )یوم(

  یةالكتلة الحیو
  لتر/غم

  حامض الجبرلیك
  لتر/ملغم

  السكر المتبقي
  لتر/غم

  األس الھیدروجیني
  النھائي

  ١عزلة 

١.٨٧  ٢  
  ل ٠.٠٠٧± 

٣٠.٩٥  
  ط ي ٣.٤٦٤± 

٦.٢٤  
  أ ٠.٠٤٩± 

٥.٠٢  
  أ ب ٠.٠١٤± 

٢.٤٧  ٣  
  ز ٠.٠٢٨± 

٣٨.٤٥  
  ز ح ١.٢٠٢± 

٥.٨٨  
  ب ٠.٠٣٥± 

٤.٨٤  
  أ ب ٠.٠١٤± 

٣.٣٢  ٤  
  ج ٠.٠٥٦± 

٤٢.١٥  
  ز ١.٢٠٢± 

٣.٧٤  
  ز ٠.٠٤٢± 

٤.٨٢  
  أ ب ٠.٠١٤± 

٣.٧١  ٥  
  أ ٠.٠٦٣± 

٤٩.٨٠  
  و ٠.٩٨٩± 

٣.٢٢  
  ح ٠.٠١٤± 

٤.٧٩  
  أ ب ٠.٠١٤± 

٣.٤٣  ٦  
  ب ٠.٠٥٦± 

٦٢.٦٠  
  ھـ ١.١٣١± 

٣.١٤  
  ح ٠.٢٢٦± 

٤.٧٢  
  أ ب ٠.٠٠٧± 

٢.٨٩  ٧  
  ھـ ٠.٠٤٢± 

٧٦.٥٥  
  د ٠.٩١٩± 

٢.٩٣  
  ط ٠.٠٥٦± 

٤.٦٤  
  أ ب ٠.٠٢١± 

٢.٢٨  ٨  
  ح ٠.٠٣٥± 

٨٣.٤٠  
  ج ١.٢٧٢± 

٢.٨٩  
  ط ٠.٠٤٩± 

٤.٦١  
  أ ب ٠.٠٢١± 

٢.٢٠  ٩  
  ط ي ٠.٠٣٥± 

٩٦.٥٥  
  أ ٠.٠٦٠± 

٢.٨٢  
  ط ٠.٠٤٢± 

٤.٥٢  
  أ ب ٠.٠٢١± 

٢.١١  ١٠  
  ك ٠.٠٠٧± 

٩١.٠٧  
  ب ٣.٤٢٩± 

٢.٦٧  
  ي ٠.٠٤٢± 

٤.٦٠  
  أ ب ٠.٠١٤± 

  ٢عزلة 

٢.١٨  ٢  
  ط ي ك ٠.٠١٤± 

١٠.٢٠  
  ل ١.٢٧٢± 

٥.٩٥  
  ب ٠.٠٤٩± 

٥.٣٤  
  أ ٠.٠٠٧± 

٢.٢٥  ٣  
  ح ط ٠.٠٣٥± 

٢٢.١٥  
  ك ١.٧٦٧± 

٥.٥٢  
  ج ٠.٠٤٢± 

٤.٣٣  
  ب ١.٤٤٢± 

٢.٣٠  ٤  
  ح ٠.٠١٤± 

٢٩.١٠  
  ك ١.٨٣٨± 

٤.٨٧  
  د ٠.٠٤٢± 

٥.٢٨  
  أ ٠.٠٢١± 

٣.٤٤  ٥  
  ب ٠.٠٤٢± 

٣٥.٧٥  
  ح ط ٠.٦٣٦± 

٤.٣٢  
  ھـ ٠.٠٤٢± 

٥.٢٠  
  أ ٠.٠٢١± 

٣.٢٣  ٦  
  د ٠.٠٣٥± 

٤٠.٣٥  
  ز ح ١.٩٩٠± 

٣.٩٠  
  و ٠.٠٧٧± 

٤.٩٤  
  أ ب ٠.٠٠٧± 

٢.٧٦  ٧  
  و ٠.٠٢٨± 

٤٩.٥٠  
  و ٠.٩٨٩± 

٣.٦٥  
  ز ٠.٠٥٦± 

٤.٨٢  
  أ ب ٠.٠٢١± 

٢.٤٢  ٨  
  ز ٠.٠٢١± 

٥١.٩٠  
  و ٠.٨٤٨± 

٣.١٢  
  ح ٠.٠٤٢± 

٤.٧٧  
  أ ب ٠.٠٢٨± 

٢.١٢  ٩  
  ي ك ٠.٠٢٨± 

٧١.٧٧  
  د ٢.٠٣٦± 

٢.٩٢  
  ط ٠.٠٤٩± 

٤.٧١  
  أ ب ٠.٠٢١± 

١.٩١  ١٠  
  ل ٠.٠٢٨± 

٦٠.٣٠  
  ھـ ١.١٣١± 

٢.١٦  
  ك ٠.٠٥٦± 

٤.٧٨  
  أ ب ٠.٠٣٥± 

  الخطأ القیاسي± األرقام تمثل معدل مكررین 
  . ٠.٠٥األحرف المتشابھة في العمود الواحد التختلف معنویا حسب اختبار دنكن متعدد المدى عند مستوى احتمال 
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كلوكUوز (مصادر كربونیة مختلفUة استخدمت  :تأثیر مصادر كربونیة مختلفة في إنتاج حامض الجبرلیك
بUین الجUدول ی٪ إلنتاج حامض الجبرلیك إذ ٢وبتركیز ) وسكروز وفركتوز وكاالكتوز ومالتوز والكتوز

 ٨٩.٠٠والكتلUة الحیویUة  ان أفضل مصدر كربوني كان الكلوكوز إذ بلغUت كمیUة حUامض الجبرلیUك) ٢(
وھUذا مطUابق لمUا  م ٢٨ºدرجUة حUرارة أیام مUن التحضUین  ٩لتر على التوالي بعد /غم ٢.٣٧و لتر /ملغم

و  Holmeو  )١٩٦٣( Sanchez-Marroquinو ) ١٩٥٩(وآخUUUUUرون  DarkenأشUUUUUار إلیUUUUUھ كUUUUUل مUUUUUن 
Zacharias )١٩٦٥(  

 FuskaمUUUUع مUUUUا وجUUUUده  وھUUUUذا الیتفUUUUق) ١٩٨٩( Nava-Saucedoو ) ١٩٧٩( Jeffereysو  Vassو 
ان السUكروز  وی榜حظ من الجدول أیضاً . أعطى السكروز أعلى كمیة من الحامض إذ) ١٩٦١(وآخرون 

لتUUر أمUUا سUUكر ال榜كتUUوز فقUUد أعطUUى أقUUل كمیUUة مUUن /غUUم ٣.٨٢أعطUUى أعلUUى قیمUUة للكتلUUة الحیویUUة بلغUUت 
لتUUر علUUى التUUوالي مقارنUUة بالمصUUادر /غUUم ١.٣١لتUUر و /ملغUUم ١١.٢٧الحUUامض والكتلUUة الحیویUUة إذ بلغتUUا 

مUUل علUUى تحلیUUل سUUكر الUUذي یع (β-galactosidase)األخUUرى وھUUذا یعUUود إلUUى ان العفUUن الیمتلUUك أنUUزیم 
لتUر وھUذا یUدل علUى اسUتھ榜ك العفUن /غUم ٣.٣٧ال榜كتوز اما فیما یتعلق بسكر الكلوكوز المتبقUي فقUد بلUغ 

  .ھذا السكر في إنتاج الكتلة الحیویة والحامضل
عنUد اسUتخدام الكلوكUوز  ٤.٥٠بین الجدول ان ھناك انخفاضاً في األس الھیدروجیني إذ بلغ كما 

وبسUبب إعطUاء الكلوكUوز أعلUى كمیUة مUن الحUامض فقUد اسUتخدم مصUدراً كربونیUاً فUي . مصدراً كربونیUاً 
  .التجارب ال榜حقة

  
أیUام مUن ) ٩(تأثیر مصادر كربونیة مختلفة في إنتاج الكتلة الحیویة وحامض الجبرلیك بعد ): ٢(الجدول 

  .التحضین

أنواع المصدر الكربوني 
  حجم/٪ وزن٢) السكریات(

الكتلة الحیویة 
  رلت/غم

حامض الجبرلیك 
GA3 لتر/ملغم  

السكر المتبقي 
  لتر/غم

األس 
الھیدروجیني 

  النھائي
  ٢.٣٧  كلوكوز

  ب ٠.٠٤٩± 
٨٩.٠٠  

  أ ٣.٦٠٦± 
٣.٣٧  

  ھـ ٠.٣٠٤± 
٤.٥٠  

  د ٠.٠١٤± 

  ٣.٨٢  سكروز
  أ ٠.٠٤٢± 

٦٤.٨٧  
  ب ٢.٠٢٢± 

٢.٩٧  
  و ٠.٠٥٦± 

٥.٢٠  
  ب ٠.٠٢١± 

  ٢.١٢  فركتوز
  ج ٠.٠٤٩± 

٣٥.٤٦  
  ج ٢.٩٧٦± 

١٢.٥٩  
  ج ٠.٠٤٩± 

٥.٢٠  
  ب ٠.٠٢١± 

  ١.٤١  كاالكتوز
  د ٠.٠٤٩± 

٢١.٨٦  
  د ٢.٠٥٧± 

١٢.٩٣  
  ب ٠.٠٣٥± 

٥.٣٦  
  أ ٠.٠٣٥± 

  ٢.٠٠  مالتوز
  ج ٠.٠٧٠± 

٣٦.٦٣  
  ج ٢.١٤٩± 

١٠.٠٤  
  د ٠.٠٤٩± 

٥.٠٥  
  ج ٠.٠٢١± 

  ١.٣١  الكتوز
  د ٠.٠٢٨± 

١١.٢٧  
  ھـ ١.٨١٠± 

١٥.٢٦  
  أ ٠.٠٥٦± 

٥.٤٠  
  أ ٠.٠٢٨± 

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

  
  في ھUذه التجربUة تمUت تنمیUة العفUن :تأثیر تراكیز مختلفة من سكر الكلوكوز في إنتاج حامض الجبرلیك

F. moniliforme  وز في وسط اإلنتاج المزودUكر الكلوكUن سU٥ و ٤ و ٣ و ٢ و ١(بتراكیز مختلفة م  
أیUام ) ٩(ان أفضل تركیز إلنتاج الحامض بعد ) ٣(جدول ویبین الوحیداً بوصفھ مصدراً كربونیاً ) ٪٦ و

لتUر /غUم ٢.٣٥لتUر بینمUا كانUت كمیUة الكتلUة الحیویUة /ملغUم ٩١.١٣٪ إذ بلغ اإلنتUاج ٢من التحضین كان 
لتر ولكن لUم یUدعم ھUذا النمUو إنتUاج كمیUة عالیUة /غم ٢.٦١٪ أعلى كتلة حیویة إذ بلغت ٤وأعطى تركیز 

وجUاءت  ٪ حصل انخفاض في كمیUة الحUامض والكتلUة الحیویUة٤تركیز عن من الحامض، وعند زیادة ال
وآخUUUرون  Borrowو ) ١٩٦٣( Sanchez-MarroquinھUUUذه النتUUUائج مطابقUUUة لمUUUا ذكUUUره ك榜UUUً مUUUن 

 Pharisو  Jonesو ) ١٩٧٩( Jefferysو  Vassو ) ١٩٧٤(وآخUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUرون  Bulockو ) ١٩٦٤(
إذ أعطUUى ) ١٩٦٥( Zachariasو  Holmeه فUUي حUUین ان ھUUذه النتUUائج لUUم تتفUUق مUUع مUUا ذكUUر). ١٩٨٧(

 Nava-saucedo قUUد اسUUتخدمو أیUUام مUUن التحضUUین) ٩(٪ أعلUUى كمیUUة مUUن الحUUامض خ榜UUل ١٦تركیUUز 
أمUUا فیمUUا یتصUUل بالسUUكر . یومUUاً مUUن التحضUUین) ١٥(٪ مUUن كلوكUUوز خ榜UUل ٥تركیUUز ) ١٩٨٩(وآخUUرون 

ك العفUن لسUكر الكلوكUوز فUي إنتUاج ٪ وھذا یرجع إلى استھ٢榜لتر عند تركیز /غم ٢.٩٤المتبقي فقد بلغ 
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وانخفUUUض األس الھیUUUدروجیني بعUUUد التخمیUUUر كمUUUا ھUUUو معتUUUاد عUUUن األس . الكتلUUUة الحیویUUUة والحUUUامض
  .الھیدروجیني األولي في تراكیز الكلوكوز كافة

  
أیUام ) ٩(تأثیر تراكیز مختلفة من الكلوكوز في إنتاج الكتلة الحیویة وحامض الجبرلیك بعد ): ٣(الجدول 

  .التحضین من

الكتلة الحیویة   تركیز الكلوكوز ٪
  لتر/غم

حامض الجبرلیك 
GA3 لتر/ملغم  

السكر المتبقي 
  لتر/غم

األس 
الھیدروجیني 

  النھائي
١.٩٦  ١  

  ج ٠.٠٤٢± 
٥٩.٢٦  

  د ١.٣٥٧± 
٠.٠٠  

  و ٠± 
٥.١٢  

  أ ٠.٠٢١± 

٢.٣٥  ٢  
  ب ٠.٠٤٢± 

٩١.١٣  
  أ ٢.٨٠٠± 

٢.٩٤  
  ھـ ٠.٠٤٢± 

٤.٧٣  
  ج ٠.٠٣٥± 

٢.٥٣  ٣  
  أ ٠.٠٢٨ ±

٨٢.٧٨  
  ب ١.٧٣٩± 

٩.٠٤  
  د ٠.٠٥٦± 

٤.٣١  
  د ٠.٠٢٨± 

٢.٦١  ٤  
  أ ٠.٠٢١± 

٧٣.٩٠  
  ج ٢.٤٠٤± 

١٩.٥٢  
  ج ٠.٠٤٩± 

٤.٠٢  
  ھـ ٠.٠٢١± 

١.٩٣  ٥  
  ج ٠.٠٣٥± 

٥٨.٥٦  
  د ٢.٠٤٣± 

٣٤.٤٨  
  ب ١.٣٥٧± 

٤.٨٥  
  ب ٠.٠٢٨± 

١.٣٦  ٦  
  د ٠.٠٥٦± 

٤٣.٠٣  
  ھـ ٣.٥٧٠± 

٣٩.٥٠  
  أ ٠.٧١٤± 

٤.٨٧  
  ب ٠.٠٢٨± 

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

  
یعUد النتUروجین مUن العناصUر األساسUUیة  :تبأثیر مصبادر نتروجینیبة مختلفبة فبي إنتباج حبامض الجبرلیبك

الحصUول علUى كتلUة حیویUة بUدون إضUافة مصUدر نتروجینUي إلUى الوسUط لبناء الخ榜یUا ونموھUا والیمكUن 
  .الغذائي

كبریتUUات األمونیUUوم ونتUUرات األمونیUUوم (فUUي ھUUذه التجربUUة أضUUیفت مصUUادر نتروجینیUUة مختلفUUة 
لتUر وی榜حUظ مUن /غUم ٣وبتركیUز ) وكلورید األمونیوم وفوسفات األمونیUوم ونتUرات الصUودیوم وثایوریUا

ل مصدر نتروجیني كان نتUرات األمونیUوم إذ بلغUت بUھ كمیUة الحUامض والكتلUة ان أفض) ٤(الجدول رقم 
لتUر علUى التUوالي وتلیUھ كبریتUات األمونیUوم وفوسUفات األمونیUوم /غUم ٢.٩٥لتر و /ملغم ٩٠.٢٦الحیویة 

لتUر و /ملغUم ٤٨.٥٥في حین أعطت نترات الصودیوم اقل كمیUة مUن الحUامض والكتلUة الحیویUة إذ بلغUت 
و ) ١٩٨٨( Matherو  JoshiكUUل مUUن علUUى التUUوالي واتفقUUت ھUUذه النتUUائج مUUع مUUا ذكUUره  لتUUر/غUUم ١.٩٧

Bruckner  وBlechsmidt )١٩٩١a ( وCandan  رونUUUUوآخ)ین) ١٩٩٢UUUUي حUUUUر  فUUUUذكBulock 
الUذي أعطUى أعلUى ) الك榜یسUین(ان أفضل مصUدر نتUروجیین كUان الحUامض األمینUي ) ١٩٧٤(وآخرون 

榜ت كمیة من الحامض أما معدل استھUوم إذ بلغUرات األمونیUتخدام نتUد اسUاً عنUان عالیUكر فكUن للسUك العف
وقد حصل انخفاض لألس الھیدروجیني لكافUة المصUادر النتروجینیUة . لتر/غم ٢.٩٢كمیة السكر المتبقي 

  .المستخدمة في التجربة
  

أیUام ) ٩(عUد تأثیر مصادر نتروجینیة مختلفة في إنتUاج الكتلUة الحیویUة وحUامض الجبرلیUك ب): ٤(الجدول 
  .من التحضین

أنواع المصادر 
  النتروجینیة

الكتلة الحیویة 
  لتر/غم

حامض الجبرلیك 
GA3 لتر/ملغم  

السكر المتبقي 
  لتر/غم

األس 
الھیدروجیني 

  النھائي

  ٣.١٣  كبریتات األمونیوم
  أ ٠.٠٤٢± 

٧٨.٥٦  
  ب ٢.٠٤٣± 

٣.٢٢  
  أ ٠.٠٤٢± 

٤.٩٢  
  ج ٠.٠٢١± 

  ٢.٩٥  نترات األمونیوم
  ب ٠.٠٤٩± 

٩٠.٢٦  
  أ ١.٠٧٤± 

٢.٩٢  
  ج ٠.٠٤٢± 

٤.٧٣  
  ھـ ٠.٠١٤± 

  ٢.٦٦  كلورید األمونیوم
  ج ٠.٠٣٥± 

٦٩.٣٠  
  ج ١.١٣١± 

٢.٥٢  
  و ٠.٠٤٩± 

٥.١٥  
  ب ٠.٠٢٨± 

  ٣.١٨  فوسفات األمونیوم
  أ ٠.٠٤٢± 

٧٦.٤٥  
  ب ١.٦٢٦± 

٢.٨٥  
  ج ٠.٠٤٩± 

٤.٨٤  
  د ٠.٠٢١± 
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  ١.٩٧  نترات الصودیوم
  د ٠.٠٤٢± 

٤٨.٥٥  
  د ٢.٠٥± 

٢.٩٦  
  ب ج ٠.٠٤٩± 

٥.٣٥  
  أ ٠.٠٢٨± 

  ٢.٠١  ثایوریا
  د ٠.٠٤٢± 

٦٥.٤٤  
  ج ١.٥٦٩± 

٣.٠٦  
  ب ٠.٠٦٣± 

٥.٣١  
  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 

  
اسUUتخدمت فUUي ھUUذه التجربUUة  :ختلفببة مببن نتببرات األمونیببو爸 فببي إنتبباج حببامض الجبرلیببكتببأثیر تراكیببز م

ان زیUادة ) ٥(ویبUین الجUدول ) لتUر/غم ٣.٥، ٣، ٢.٥، ٢، ١.٥، ١(تراكیز مختلفة من نترات األمونیوم 
تركیز األمونیوم في الوسط الغUذائي قUد أدى إلUى زیUادة إنتUاج العفUن لحUامض الجبرلیUك وبشUكل تUدریجي 

UUة وإلUUة للكتلUUة البطیئUUادة التدریجیUUع الزیUUاتج مUUامض النUUة الحUUي كمیUUادة فUUذه الزیUUت ھUUزم榜ین وتUUد معUUى ح
الحیویة ومع النقصان في كمیة السكر المتبقي فUي الوسUط الغUذائي ممUا یUدل علUى اسUتھ榜ك العفUن للسUكر 

دام الوسUط وقUد تUم الحصUول علUى أقصUى إنتاجیUة للحUامض عنUد اسUتخ. في بناء الخ榜یا وإنتUاج الحUامض
لتUر فUي حUین كانUت اقUل كتلUة /ملغUم ٩٤.٥٥نتUرات أمونیUوم إذ بلغUت ) لتUر/غUم ٣(الغذائي الحاوي علUى 

لتUر /ملغUم ٧٠.٣٤لتUر و /غUم ٢.٣٣لتUر إذ بلغتUا /غUم ١حیویة للعفن وأوطأ إنتاجیة للحامض عند تركیUز 
الھیUUدروجیني األولUUي  أمUUا األس الھیUUدروجیني النھUUائي فقUUد انخفUUض كالمعتUUاد عUUن األس. علUUى التUUوالي
فUي ) ١٩٦٤(وآخUرون  Borrowو  )١٩٦١(وآخUرون  Borrow لما وجدهمطابقة النتائج وجاءت ھذه 

اللUذان اسUتخدما كبریتUات األمونیUوم ) ١٩٩١a( Blechsmidtو  Brucknerحین كانت غیر متفقة مUع 
  .بوصفھا أفضل مصدر نتروجیني إلنتاج أعلى كمیة من حامض الجبرلیك

  
تأثیر تراكیز مختلفة من نترات األمونیوم في إنتاج الكتلUة الحیویUة وحUامض الجبرلیUك بعUد ): ٥(الجدول 

  .أیام من التحضین) ٩(

تركیز نترات 
  لتر/األمونیوم غم

الكتلة الحیویة 
  لتر/غم

حامض الجبرلیك 
GA3 لتر/ملغم  

السكر المتبقي 
  لتر/غم

األس 
الھیدروجیني 

  النھائي

٢.٣٣  ١.٠  
  د ٠.٠٤٩± 

٧٠.٣٤  
  د ٢.٥٢٤± 

٣.٠٣  
  أ ٠.٠٣٥± 

٥.١٦  
  أ ٠.٠٢١± 

٢.٣٩  ١.٥  
  د ٠.٠٢٨± 

٧٢.٠٨  
  د ٢.٨٧٠± 

٢.٧٦  
  ب ٠.٠٤٢± 

٥.٠٧  
  ب ٠.٠٢٨± 

٢.٤٦  ٢.٠  
  ج د ٠.٠٥٦± 

٧٩.٨٣  
  ج ١.٦٦١± 

٢.٣١  
  ج ٠.٠٣٥± 

٤.٩٦  
  ج ٠.٠٢١± 

٢.٥٧  ٢.٥  
  ب ج ٠.٠٤٢± 

٨٢.٩٥  
  ب ج ٤.٠٣٧± 

٢.١٥  
  د ٠.٠٤٩± 

٤.٧٢  
  و ٠.٠٢٨± 

٢.٦٨  ٣.٠  
  ب ٠.١٠٦ ±

٩٤.٥٥  
  أ ٢.١٩٢± 

١.٩٥  
  ھـ ٠.٠٤٩± 

٤.٨٧  
  د ٠.٠٢٨± 

٢.٩٢  ٣.٥  
  أ ٠.٠٤٩± 

٨٨.٨٤  
  أ ب ١.٨٠٣± 

١.٨٢  
  و ٠.٠٣٥± 

٤.٨١  
  ھـ ٠.٠١٤± 

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

Two local strains of Fusarium moniliforme, were isolated from leaves 
and roots of maize plant. The two strains were compared for gibberellic acid 
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production. The production of gibberellic acid by the local strain (1) was higher 
than strain (2). The strain (1) of F. moniliforme was chosen for the later 
experiments. The effects of culture components and conditions were studied at 
aiming to improve gibberellic acid production by the local strain (1). The 
optimum incubation period for the highest production of gibberellic acid was 9 
days. The glucose, as a carbon source, gave the highest production of 
gibberellic acid reached 91.13 mg/liter especially at the concentration 2%. 
Ammonium nitrate, as a nitrogen source, gave the higher production of 
gibberellic acid reached 94.55 mg/liter and at the concentration 3 gm/liter. The 
technology of the spectrophotometer was used for the quantitative evaluation 
for gibberellic acid in the samples and at the wase longitude of 254 nanometer. 
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