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Abstract 
The study was conducted to show the ability of three species of 

Penicillium; P. roquiforti, P. camemberti and P. viricosum for single cell 
protein and polysaccharides production. The results indicated that  

P. viricosum, P. camemberti, P. roquforti achieved highest figures in 

polysaccharides (0.21 gm/100ml), dry weight (1.8 gm/100ml) and protein 
content (0.72 gm/100ml) respectively. 

The effect of different nitrogen sources were studied. Ammonium 

phosphate gave maximum productivity in polysaccharides, protein 

content and biomass production, (0.23, 0.86 and 2.65 gm/100ml) 
respectively. At the same time 0.4% Ammon. Phoph. showed highest 

productivity in polysaccharides production (0.235 gm/100ml) while 0.6% 

of the same nitrogen source gave maximum growth and protein content,  
(2.8 & 1.1 gm/100ml) respectively. 

 
الخالصة 

ىذه الدراسة لمتعرف عمى قابمية ثالث عزالت من فطر البنيسميوم وىي  أجريت
Penicillium viricosum  ،P. camemberti  ،P. roquiforti  بروتين الخمية عمى انتاج

 إلنتاج األفضلكانت   P. viricosumالواحدة والسكريات المتعددة، وقد بينت النتائج ان العزلة 
 بينما كانت العزلة  (مل 100/غم 0.21)عددة حيث بمغ السكريات المت

P. camemberti العزلة  وأعطت (مل 100/غم 1.8)في الوزن الجاف حيث بمغ  األفضلP. 

roquiforti  (مل 100/غم 0.72)اعمى محتوى بروتيني بمغ. 
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 تمت دراسة تأثير اضافة مصادر نترويجينية مختمفة بيدف تحسين االنتاج ، 
 اقصى انتاجية من السكريات المتعددة  (فوسفات االمونيوم)النتروجيني  اعطى المصدر

 نمو ومحتوى بروتيني حيث بمغ واعطى اعمى  (مل 100/غم 0.236)حيث بمغ 
من فوسفات  (مل100/غم0.4)وقد حقق التركيز . عمى التوالي (مل 100/غم 0.86و  2.65)

 0.6)بينما حقق التركيز  (مل 100/غم0.235)  االمونيوم اعمى انتاجية من السكريات المتعددة
عمى  (مل 100/غم 1.10و  2.80)نمو ومحتوى بروتيني حيث بمغ  أعمى (مل100/غم

. التوالي
 

المقدمة 
ان الزيادة المضطردة في عدد سكان العالم وكذلك نقص الغذاء والتباين في مستويات 

ومواد نحو التخمير النتاج اغذية المعيشة بين الشعوب كان ليا اثر كبير في ان تتجو االنظار 
 فاقتصادية من مواد قميمة الكمفة، ان ىذه الطريقة تستخدم بالدرجة االساس النتاج مدعمات العل

ان ىذه االمور اسيمت . (1)لالستيالك البشري لصناعة مواد غذائية الحيواني ويتوقع امتدادىا 
نتاج مواد نافعة لالنسان كبروتين الخمية ة وكفاءتيا في افي االىتمام بمواصفات االحياء المجيري

. (5، 4، 3، 2)الواحدة والسكريات المتعددة 
في الوقت الحاضر ومنيا الزانثان الذي ينتج من تنتج العديد من السكريات المايكروبية 

الجيالن الذي ينتج من البكتريا وصمغ  Xanthomonas campestrisالبكتريا 
Pseudomonas elodea ن الذي ينتج من الفطر والبوليوالAuerobasidium pullulans 

  Talaronفتدعى  Penicillium vermiculatumاما السكريات المتعددة المنتجة من 
وبكتريا  Bacillus Spa 12 (10)كما تنتج السكريات المتعددة من البكتريا  (9، 8، 7، 6)

. (11)حامض الالكتيك 
فيي تشمل  واسعة جداً  Exo-Poly-Saccharidesان استخدامات السكريات المتعددة 

. (13، 12، 4)مجاالت صناعية وطبية وصيدالنية 
 Pencilliumلبعض انواع الفطريات العائدة لمجنس  تيدف الدراسة الى اجراء مقارنة

من حيث قابمياتيا عمى انتاج السكريات المتعددة وبروتين الخمية الواحدة وكذلك دراسة تأثير 
. ينية مختمفة بيدف تحسين االنتاجاضافة مصادر نتروج
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المواد وطرائق العمل 
  :ظروف حفظ العزالت

م حاوية 5العزالت الفطرية من فطر البنيسميوم داخل قناني زجاجية بدرجة حرارة  حفظت
. المائل PDAعمى وسط 

 

: الزرعية األوساط
: (PDA)وسط مستخمص البطاطا والدكستروز واالكار  -1

لعزل وتشخيص ولحفظ وتنشيط الفطريات وقد حضر ىذا الوسط من استخدم ىذا الوسط 
 غم اكار ثم اكمل الحجم الى لتر بالماء  20غم كموكوز،  20غم بطاطا،  200

. (14)المقطر 
 

: وسط زابك القياسي -2
: استخدم ىذا الوسط لتنمية الفطريات اثناء التجارب ويتكون ىذا الوسط من المواد االتية

  MgSO4.7H2O، (غم 5) KCl، (غم 30) NaNO3: لمركزط زابك اوس   .أ
. (مل 100)ماء مقطر  (غم 0.1) FeSO4.7H2O،  (غم 5)

، سكر (غم 5)، مستخمص الخميرة (مل 100)، وسط زابك المركز (غم 1) KHPO4 . ب
. (واحد لتر)السكروز ماء مقطر 

م لمدة 121ودرجة حرارة  2سم/كغم 1بعدىا عقم الوسط بجياز الموصدة عند الضغط 
  .(15)دقيقة  20

 
: تحضير المقاح

ت فطرية نقية بعمر اسبوع مراحضر عالق الفطريات المستعممة في التجارب من مستع
وتحت ظروف معقمة اضيف الماء المقطر المعقم الى المستعمرة الفطرية النامية في قناني 

ة باستخدام قضيب المائل، وبعدىا قشطت المزرعة الفطري (PDA)زجاجية حاوية عمى وسط 
. (زابك)الى الوسط الزرعي % 1زجاجي معقوف وتم اضافة المقاح بنسبة 

 
: ةايجاد الفطر االكفأ النتاج السكريات المتعددة وانتاج بروتين الخمية الواحد

اعة الفطريات عمى وسط زابك كفاءة انواع البنيسميوم المستخدمة تم زرالستكشاف 
 بعد.  6.0ط االس الييدروجيني عند ات بالماء المقطر وضبجميع المكون إذابةبعد  القياسي

مل، بعدىا وزع  250وزع المعمق السبوري في الدوارق المخروطية سعة التعقيم بجياز الموصدة 
مل وبمعدل ثالث مكررات لكل معاممة ثم وضعت الدوارق  50الوسط الغذائي في دوارق سعة 
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يام ثم سحبت الدوارق من الحاضنة بصورة م ولمدة ستة ا(281)في الحاضنة عند درجة 
عشوائية وتم تقدير الوزن الجاف لمفطر وكمية البروتين الكمية والسكريات المتعددة في الوسط 

. الزرعي
 

: طرائق التحميل
: تقدير الوزن الجاف -1

بعد انتياء فترة التحضين المقررة سحبت الدوارق واجريت عممية النبذ المركزي لمحتوى 
اخذ المحمول الرائق لتقديرالسكريات . دقائق 10دقيقة ولمدة /دورة 6000وبمعدل كل دورق 

ووضعت في فرن كيربائي عند المتعددة وجمعت خاليا الفطر باطباق صغيرة معمومة الوزن 
ساعة بعدىا قدر الوزن الجاف باستخدام ميزان حساس وقيست الكتمة  24م ولمدة 70درجة 

. الحيوية بفارق الوزنين
 

: (EPS)عزل وتقدير السكريات المتعددة  -2
ة حجوم من المذيب مل من الراشح المزال منو خاليا الفطر واضيف لو اربع 10اخذ 

وحرك المزيج بقوة لترسيب السكر المتعدد ثم اجريت عممية  (حجم/حجم% 70ايثانول )العضوي 
كر المتعدد في اطباق دقيقة، بعدىا جمع الس 30لمدة دقيقة /دورة 9000النبذ المركزي بمعدل 
ساعة بعدىا تم تقدير وزن السكر  24م لمدة 70في فرن كيربائي عند معمومة الوزن وجففت 
. (16)المتعدد بفارق الوزنين 

 

: استخالص وتقدير البروتين -3
 Lowryقدرت كمية البروتين في الوزن الجاف في جميع التجارب باستخدام طريقة 

. Pollak, Schacterle (18) والمحورة من قبل (17)واخرون 
 

: التحميل االحصائي
 إحصائياً نفذت التجربة العاممية باستخدام التصميم العشوائي الكامل وحممت النتائج 

. (19 )(F)واختبرت بطريقة دنكن واختبار 
 
 
 
 

المناقشة النتائج و
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بين  في معدالت النمو واضحاً  معنوياً  ان ىناك تبايناً  (1)تظير النتائج في الجدول 
في وسط زابك القياسي ومن مالحظة النتائج نجد ان اعمى انتاجية من انواع البنيسميوم المزروعة 

 (مل 100/ غم 0.21)حيث بمغت  P. viricosumالسكريات المتعددة قد تحققت في الفطر 
في االنواع المختمفة حيث كان في الوزن الجاف والمحتوى البروتيني  واضحاً  ناً ياكما يالحظ تب

 يواعمى محتوى بروتين P. camembertiحققو الفطر  (مل 100/ غم 1.8)اعمى وزن جاف 
 وعميو فقد تم اختيار الفطر ،  P. roquifortiحققو الفطر  (مل 100/غم 0.72)

P. viricosum  من السكريات المتعددة الجراء التجارب الالحقةانتاجيتو العالية عمى اساس .
تبين النتائج في الجدول  P. viricosumة متنوعة لتنمية الفطر عند استخدام مصادر نتروجيني

ان ىناك فروقات معنوية في معدل النمو لمفطر المستخدم ولوحظ ان المصدر النتروجيني  (2)
فوسفات االمونيوم اعطت اقصى انتاجية في السكريات المتعددة واعمى نمو ومحتوى بروتيني 

. عمى التوالي (مل 100/غم 0.86،  2.65،  0.236حيث بمغت 
اقل كمية من السكريات المتعددة  (اسبارجين مائي)المصدر النتروجيني وقد اعطى 

بينما اعطى كموريد االمونيوم اقل نمو ومحتوى بروتيني حيث بمغت  (مل 100/غم 0.208)
. عمى التوالي (مل 100/غم 0.67و  1.85)

ه دور منظم لمعديد من ان فوسفات االمونيوم يعتبر مصدر نايتروجيني العضوي ل
ه عمى نسبة جيدة من النتروجين الذي يعد من فضال عن احتوائكشف في الفطريات تانظمة ال

يدخل في تركيب البروتينات والحوامض  هلبناء الخاليا ونموىا باالضافة الى انالعناصر االساسية 
. (22، 21، 20)مع عدد من الباحثين  تتفقالنووية وغيرىا وىذه النتيجة 

بموجب نتائج التجربة السابقة كافضل  (فوسفات االمونيوم)اعتمد المصدر النتروجيني 
حيث  (3)تراكيز مختمفة منو وكما موضح في الجدول مصدر نتروجيني وعميو فقد تم استخدام 

 /غم 0.235)كمية من السكريات المتعددة  أعمى حقق (%0.4)بينت النتائج ان تركيز 
 اعمى نمو انتاجية لمبروتين حيث بمغت  (%0.6)ركيز في حين اعطى الت (مل 100

. عمى التوالي (مل 100/غم 1.10و  2.8)
وان النتائج المستحصمة  (24، 23، 20)ان مجمل النتائج تتفق مع عدد من الباحثين 

الواحدة الى امكانية تحسين انتاجية الفطر المستخدم من السكريات المتعددة وبروتين الخمية تشير 
االساليب المدرجة في االدبيات العممية عمى الرغم من النتائج المتواضعة التي تم الحصول باتباع 

. عمييا من االنواع المستخدمة
 

يتقدم الباحثان بالشكر والتقدير لمدكتور مازن فضيل الىدائو انواع الفطريات  :شكر وتقدير
كمية /المستخدمة في البحث والتي تم حصولو عمييا اثناء دراسة الدكتوراه في جامعة الموصل

. قسم عموم الحياة/العموم
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وزن الجاف وبروتين الخمية النتاج ال (القياسياة عمى وسط زابك مالمن)كفاءة عزالت البنسيميوم : (1)الجدول 
. الواحدة والسكريات المتعددة

 

 100/الوزن الجاف غماالنواع الفطرية 
 (مل 100/غم)السكريات المتعددة مل  100/المحتوى البروتيني غممل 

P. viricosum 1.39 (0.15)  أ  (0.03) 0.210ب  (0.02) 0.69جـ
P. camemberti 1.80 (0.20)  جـ  (0.02) 0.125ب جـ  (0.02) 0.67أ
P. roquiforti 1.7 (0.10)  ب  (0.01) 0.187أ  (0.03) 0.72ب

 
مختمفة عموديا تدل عمى وجود فروقات معنوية بينيا عند مستوى  بأحرفالمتبوعة  األرقام -

. حسب اختبار دنكن متعدد المدى (0.05)احتمال 
. كل رقم يمثل معدل لثالث مكررات -
. (S.D.)ل االنحراف القياسي االرقام بين االقواس تمث -
. م 28، درجة حرارة التحضين أيام (6)فترة التحضين  -
. 6.0الرقم الييدروجيني االبتدائي  -
 

وانتاج السكريات  يعمى النمو والمحتوى البروتيني الكلمصادر نتروجينية مختمفة كفاءة : (2)الجدول 
. P. viricosumالمتعددة من قبل عزله الفطر 

 

ر النتروجينية المصاد
 100/الوزن الجاف غم

 (مل 100/غم)السكريات المتعددة مل  100/المحتوى البروتيني غممل 

ب جـ  (0.02) 0.215ىـ  (0.01) 0.72ب  (0.20) 2.50 0.0
جـ د  (0.03) 0.209ب  (0.03) 0.42جـ  (0.30) 2.03 يوريا

ب جـ  (0.01) 0.215و  (0.02) 0.57جـ  (0.10) 1.99 كبريتات االمونيوم
أ  (0.00) 0.236أ  (0.03) 0.86أ  (0.20) 2.65 فوسفات االمونيوم
د  (0.03) 0.208جـ  (0.4) 0.85جـ  (0.30) 2.00 اسبارجين مائي
ب  (0.03) 0.219د  (0.01) 0.67د  (0.20) 1.85 كموريد االمونيوم

 
وية بينيا عند مستوى تدل عمى وجود فروقات معن مختمفة عمودياً  بأحرفالمتبوعة  األرقام -

. حسب اختبار دنكن متعدد المدى (0.05)احتمال 
. كل رقم يمثل معدل لثالث مكررات -
. (S.D.)االرقام بين االقواس تمثل االنحراف القياسي  -
. م 28ايام، درجة حرارة التحضين  (6)فترة التحضين  -
. 6.0الرقم الييدروجيني االبتدائي  -
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راكيز مختمفة من فوسفات االمونيوم عمى النمو وانتاج البروتين والسكريات المتعددة تأثير ت: (3)الجدول 

. P. viricosumبوساطة الفطر 
 

تركيز فوسفات االمونيوم  
مل  100/غم

 100/الوزن الجاف غم
مل 

المحتوى البروتيني 
مل  100/غم

 100/غم)السكريات المتعددة 
 (مل

ب جـ  (0.02) 0.213ىـ  (0.01) 0.7جـ  (0.20) 2.48 0.0
جـ  (0.01) 0.21 د(0.02) 0.75جـ  (0.30) 2.49 0.2
أ  (0.03) 0.235 ب(0.02) 1.02ب  (0.10) 2.61 0.4
ب  (0.02) 0.217 أ(0.01) 1.10أ  (0.10) 2.80 0.6
ب جـ  (0.02) 0.215  جـ(0.03) 0.8د  (0.20) 2.05 0.8
ـ ج (0.01) 0.209د (0.02) 0.75ىـ  (0.30) 1.03 1.0

 

تدل عمى وجود فروقات معنوية بينيا عند مستوى  مختمفة عمودياً  بأحرفالمتبوعة  األرقام -
. حسب اختبار دنكن متعدد المدى (0.05)احتمال 

. كل رقم يمثل معدل لثالث مكررات -
. (S.D.)االرقام بين االقواس تمثل االنحراف القياسي  -
. م 28ضين ، درجة حرارة التحأيام (6)فترة التحضين  -
. 6.0الرقم الييدروجيني االبتدائي  -
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