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( بالتخمرات السائلة لمخلفات نبات الحمض SCPإنتاج البروتين أحادي الخلية )       
 واختباره حيويا   Aspergillus nigerواستخدام فطر 
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نبتتاه الحمتت  أجريتته هتتلد الةراستتة بنتتتا  بتتروتيخ أحتتاةت اللليتتة باستتتعما  مستتتلل  مح تتر متتخ  
(Schanginia aegyptiaca  كوستتغ اتتلادع وةعتتم متتخ مللاتتاه تتتبخ الزمتتم لتنميتتة عتت اله محليتتة جتتر )

اتبعتته غريزتتة المتت ارئ الستتادلة باستتتعما  ن تتام  Aspergillus nigerع لهتا وتخليهتتها واربلتهتتا متتخ  غتتر 
مكوناه الوسغ ونسب المواة  الةوارق  ع الحا نة اله ا ة، مع تحةية أهم ال روف المالدمة لإلنتا  مخ حيث
 حهتته مكونتتاه المنتتت  متتخ  المةعمتتة للوستتغ والمتتةة المالدمتتة للح تتخ، ونتتوئ الع لتتة ا.  تت   تتع ابنتتتا  

 Drosophilaبتتتتروتيخ أحتتتتاةت اللليتتتتة  تتتتم استتتتتعم   تتتتع تح تتتتير وستتتتغ تربيتتتتة حختتتترة لبابتتتتة الااكهتتتتة )

melanogaster:وأخاره النتاد  إلى ،) 
 Schanginiaتستتتتوغخ نبتتتاه الحمتتت  ) A. nigerمتتتخ  غتتتر  عتتت اله محليتتتة 10الحهتتتو  علتتتى  -1

aegyptiaca ( ستم 6.40-5.60ع اله اعتماةًا على معة  قغر النمو اللت تراوح بيخ ) 3( انتلبه منها
  Potato Dextrose Agar( PDAعلى وسغ )

متتع  Is-3و Is-4و  Is-8أ هتتره العتت اله الاغريتتة المنتلبتتة متتخ العتت اله التتتع حهتت  عليهتتا متتخ النبتتاه -2
، قتةرة  تع النمتو علتى الوستغ المح تر متخ مستحوق نبتاه الحمت  بمعتة  أةنتى ممتا A. niger-Sالع لتة 

متع   A. niger-P8التتع خلهته علتى أنهتا تعتوة للاغتر Is-8  وانتلبته الع لتة PDAتحزتق علتى وستغ 
  A. niger-S الع لة 

أعلتى إنتتا   1:1ستبة حزق الوسغ الستاد  المح تر متخ مستتلل  مستحوق نبتاه الحمت  وتتبخ الزمتم بن -3
 .Aام/لتتر متع الع لتة  8.91و  A. niger-P8ام/لتتر متع الع لتة  9.11لبروتيخ   أحتاةت اللليتة بمعتة  

niger-S  يوم  8عنة مةة ح خ 

 و  A. niger-P8متخ العت لتيخ  %32.56و 32.12بلغه أعلى نسبة للبروتيخ اللتام  تع الكتلتة الحيويتة  -4
A. niger-Sلبروتيخ المنت  نستبة منلا تة متخ ا.حمتا  النوويتة على التوالع، وأحتو  اRNA وDNA 

حتام  أمينتع، وبلتغ معتة   15على الترتيب، كما أحتو  المنتت   %5.32و %5.18بلغ مجموئ نسبتيهما 
-A. niger و  A. niger-P8اتم متخ البتروتيخ للعت لتيخ100اتم/ 80.5و 81.4كميتة ا.حمتا  ا.مينيتة 

Sحتتو  متخ الحتام  ا.مينتع على التوالع، وتتميت  بتلعلى مAspartic   16.12 اتم 100اتم/ 15.62و
 .بروتيخ على الترتيب  كما تبيخ للو المنتٍ  مخ السموم

 .A و   A. niger-P8أة  استتتعما  البتتروتيخ الميكروبتتع المنتتت  بتتالتلمراه الستتادلة للعتت لتيخ 

niger-S   معتتة  لعتتةة الحختتراه الكاملتتة  إلتتى تحزيتتق أعلتتى %100 تتع تغليتتة لبابتتة الااكهتتة بنستتبة استتتبةا
  على الترتيب A. niger-S و  A. niger-P8حخرة المغلاة مخ بروتيخ الع لتيخ  1381و 1473

 

 الكلمات المفتاحية:
 بروتيخ أحاةت الللية،

 تلمراه سادلة، 
 نباه الحم ،

Aspergillus niger. 
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 المقدمة
 Single Cell Protein (SCP)تعتة بروتينتاه أحاةيتة اللليتة 

مخ ا.الية اير التزليةيتة التتع تستتعم  وبكاتااة عاليتة  تع ستة جت ا متخ 

االحتياجتتاه الغلاديتتة لإلنستتاخ والحيتتواخ وتنتتت  هتتلد البروتينتتاه متتخ تنميتتة 

ابحيتتتتتاا المجهريتتتتتة متتتتتخ البكتريتتتتتا والاغريتتتتتاه واللمتتتتتادر وبعتتتتت  أنتتتتتوائ 

الهتتتتتناعية  الغحالتتتتتب علتتتتتى ا.وستتتتتاغ ال رعيتتتتتة الناتجتتتتتة متتتتتخ المللاتتتتتاه

  (1)وال راعية مع إ ا ة بع  مةعماه النمو 

 تع إنتتا  بتروتيخ أحتاةت  Aspergillus  nigerوتميت  الاغتر  

( بتنميتتة الاغتتر علتتى الستتكر 2بختتك  وا تتم إل استتتعمل  ) SCPاللليتتة 

 الموجوة  ع مللااه معام  البيرة بنتا  هلد البروتيناه 

ت جميتتع ا.حمتتا  أخ بروتينتتاه أحاةيتتة اللليتتة تحتتو  (3)أو تتم 

ا.ساسية إال أخ محتواها يكوخ منلا ًا متخ ا.حمتا  ا.مينيتة ا.مينية 

 ( أخ محتو  بروتيناه أحاةية الللية المنتجة مخ تنمية4الكبريتية  وجة )

ا.عاتتاخ مرتاعتتة ا.حمتتا  ا.مينيتتة الكبريتيتتة   تتاًل عتتخ تو يرهتتا لجميتتع 

د لزيمة الحيوية العالية لهلا.حما  ا.مينية ا.ساسية، وعلى الرام مخ ا

البروتينتتتتتاه إال  أخ  ارتاتتتتتائ محتواهتتتتتا متتتتتخ ا.حمتتتتتا  النوويتتتتتة أة  إلتتتتتى 

 ( 6، 5) محةوةية استعمالها 

 .A( محاولتتة بنتتتا  البتتروتيخ أحتتاةت اللليتتة متتخ  غتتر 7عمتت  )

niger   بتنميتتتت  علتتتى مللاتتتاه التتتر  كمهتتتةر كربتتتونع، وتحزتتتق أ  تتت

بتتتتتونع متتتتتع التتتتتتةعيم بالمهتتتتتةر ملغم/اتتتتتم متتتتتخ المهتتتتتةر الكر  45إنتتتتتتا  

متتت  متتتخ الوستتتغ  100اتتتم/ 0.05نتتتتراه الهتتتوةيوم بمزتتتةار  عالنيتروجينتتت

 المستعم  
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 Trichodermaو A. niger(  زتتة استتتلةموا  غتترت 8أمتتا )  

viride  تتتتع إنتتتتتا  البتتتتروتيخ أحتتتتاةت اللليتتتتة متتتتخ مللاتتتتاه الحم تتتتياه 

بتتتروتيخ نزتتتع عنتتتة استتتتلةام  %25.6وحهتتتلوا علتتتى منتتتت  يحتتتتوت علتتتى 

  A. niger  غر

( إلتتتى إمكانيتتتة استتتتلةام الاغريتتتاه  تتتع إنتتتتا  البروتينتتتاه 9أختتتار)

مهتتتاةر  لكونهتتا ستتريعة النمتتتو وأنهتتا يمكتتتخ أخ تنمتتو علتتى أوستتتاغ تحتتوت

و  Aspergillusرليهتتتتتتتتة ومتتتتتتتتتوا رة  تتتتتتتتع البيدتتتتتتتتة واستتتتتتتتتلةما  غتتتتتتتترت 

Trichoderma  بنتا  البروتيخ مخ مللاتاه الحختادو وتراوحته كميتة

اخ البتتتتروتيخ المنتتتت  كتتتتاخ و ( ام/كغتتتم 233-200البتتتروتيخ اللتتتام بتتتتيخ )

،  ع حتيخ استتلةم Bانيا با.حما  ا.مينية ومحتواد عاٍ  مخ  يتاميخ 

بنتتتا  بتتروتيخ أحتتاةت اللليتتة بتنميتتت   .Arachniotus sp(  غتتر 10)

بتتروتيخ لتتام و  %26.25علتتى المتتوالو و وجتتة أخ المنتتت  يحتتتوت علتتى 

 أحما  نووية  5%

متتخ النباتتتاه  Schanginia aegyptiaca ويعتتة نبتتاه الحمتت     

الحوليتتتة، يتكتتتا ر بالبتتتلور، لو ستتتاق قادمتتتة ومتارعتتتة متتتخ الزاعتتتةة، هتتتلةة 

اب، ا.وراق ليغية مبع رة عهيرية ل تراا اللتوخ، ملساا لالية مخ ال  

غعمهتتتا متتتالم، ا. هتتتتار عنزوةيتتتة الختتتتك  ل تتتراا اللتتتتوخ متجمعتتتة علتتتتى 

 ( 11)السيزاخ وا. رئ، البلور هغيرة الحجم سوةاا قليلة الهالبة 

بتلرة  تحتا    8200( بلخ النباه الواحة يكتوخ معتة  12إل وجة )

 40-30يلتتة و تتتع التربتتة لمتتتةة البتتلور علتتى حيويتهتتتا  تتع المتتتاا لمتتةة غو 

( إلتى إخ نبتتاه الحمت  ينمتو  تتع جميتع أنتوائ التتترب، 13ستنة، وأختار )

ويا تت  التتترب الغنيتتة بتتالنتروجيخ، وينتختتر  تتع المنتتاغق ال راعيتتة الزريبتتة 

متتتخ مهتتتاةر الميتتتاد وكتتتللذ  تتتع ا.متتتاكخ لاه التتتترب الغينيتتتة اللهتتتبة  

غ العلايتتتة و تتتع ويوجتتتة علتتتى هيدتتتة أ تتتراة بتتتيخ محاهتتتي  الجتتته والملتتتالي

أنتوائ ملتلاتة   ر  تع الحزتو  ال راعيتةاتتو بساتيخ الااكهة والل ار، كما 

والتتتبخ والحختتادو وتستتتعم  مللاتتاه الزتتو   تت مالنباتيتتة اه تمللاتتال متتخ
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المللااه ال راعية الناتجة متخ عمليتاه التهتنيع لتبع  أنتوائ المنتجتاه 

ا  نلالتتة التت ر ( بتتروتيخ أحتتاةت اللليتتة باستتتعم7الهتتناعية، وقتتة أنتتت  )

( علتتى بتتروتيخ أحتتاةت اللليتتة بمحتتتو  14والتلمتتراه الهتتلبة، وحهتت  )

باستتتتتتعما  نلالتتتتتة الزمتتتتتم  Methionineعتتتتاٍ  متتتتتخ الحتتتتتام  االمينتتتتتع 

 وكوالم اللرة ومللااه الر  

( أخ بروتينتتتتتاه أحاةيتتتتتة اللليتتتتتة يمكتتتتتخ أخ تنتتتتتت  متتتتتخ 15ولكتتتتتر )

 ،A. nigerمستتتتلل  التاتتتاح الجتتتاف والبكتتتتيخ باستتتتلةام  غتتتر      

وتمكتتخ أي تتا متتخ استتتعما  المللاتتاه الناتجتتة عتتخ معامتت  هتتناعة البيتترة 

  ع إنتا  البروتيخ أحاةت الللية 

استتتعمله أنتتوائ عةيتتةة متتخ الاغريتتاه  تتع أانتتاا ا.وستتاغ الغلاديتتة 

، إ تتتتتتا ة إلتتتتتتى محتواهتتتتتتا B  تتتتتتاًل عتتتتتتخ مجموعتتتتتتة  يتتتتتتتاميخ  خبتتتتتتالبروتي

 خ متتخ ا.حمتتا  المتتنلا  متتخ ا.حمتتا  النوويتتة ولاه محتتتو  متتتوا

 ( 16ا.مينية ا.ساسية )

 Aspergillus( أخ بع  مستللهاه أي   غر 17كما وجة )

 Drosophilaقتتة لا تته متتةة عمتتر اليرقتتاه لحختترة Penicilliumو

hydei ( 18وستاعةه  تتع تغورهتا بستترعة إلتتى حخترة كاملتتة  واستتتغائ )

استتتتتتتتتتتعما  البتتتتتتتتتتروتيخ أحتتتتتتتتتتاةت اللليتتتتتتتتتتة المنتتتتتتتتتتت  باستتتتتتتتتتتلةام الاغتتتتتتتتتتر 

Phanerochaeta chrysosporium  المنمتتتتى علتتتتى وستتتتغ المتتتترق

 Drosophilaالمغتتتلت  تتتع الوستتتغ المح تتتتر لتربيتتتة لبابتتتة الااكهتتتتة 

Culture media ( 2.5و 1وللتتذ بنستتب استتتبةا  لبتتروتيخ نختتل التتلرة 

(  وجتتتتتتتةوا أخ استتتتتتتتعما  البتتتتتتتروتيخ %100و 75و 50و 25و 10و 5و

الكاملتتة لاهتتة  الميكروبتتع قتتة حزتتق  يتتاةة حجتتم اليرقتتاه وعتتةة الحختتراه

(، وأكةه النتتاد  %100و %75و %50عنة استعما  التراكي  العالية )

قتتة أةه إلتتى تعجيتت  ةورة الحيتتاة بمعتتة  يتتوم  %100إخ نستتبة االستتتبةا  

واحتتتة قبتتت  الستتتيغرة والمعتتتاماله ا.لتتتر  و يتتتاةة أعتتتةاة ابنتتتاث والتتتلكور 

 ( على الترتيب  2510و 2550)

اللليتة الميكروبتع يجعت  ا.حيتاا المجهريتة  إخ إنتا  البروتيخ أحتاةت      

ومكوناتها ج اًا مخ الغلاا أو الغتلاا بكاملت  ويركت  حاليتا الستتعمال  كعلتف 

حيوانع، لللذ رو  الستعما    تاله متعتةةة ومتنوعتة  تع إنتتا  البتروتيخ 

 ( 19الميكروبع )

 

 Methodsطرائق العمل 

 األولية:المواد 

 Schanginia aegyptiaca ((Sa مسحوق نباه الحم 

تم جمع نباه الحم  النتامع بهتورة غبيعيتة  تع الحزتو  المجتاورة      

، وهتتتتع  1/10/2006لغايتتتة  1/9لمبتتتانع جامعتتتة االنبتتتار لتتتتال  المتتتةة 

مرحلة ن   النباه وبلوخ أهار مسوةة أغرا    م جااه باستعما   ترخ 

ستتتاعة  تتتم قغتتتع نبتتتاه الحمتتت  إلتتتى  48م لمتتتةة 65ºعلتتتى ةرجتتتة حتتترارة 

ملتتم وجمعتته  2-4اا هتتغيرة ومتترره عبتتر منلتت  ستتعة  زوبتت  بتتيخ أجتت  

ع أكيتاو بالستتيكية  تملتم( حا ته  2-4ا.جت اا الواقعتة بتيخ المنللتيخ )

لحتتتيخ البتتتةا بالتجربتتتة وتح تتتير ا.وستتتاغ الستتتادلة منتتت ، بعتتتة أخ حللتتته 

 ( 1) ع جةو   مكونات  المبينة

 

 Wheat Straw (WS) تبن القمح

خ حزتو  المت ارئ المحيغتة بمةينتة الالوجتة إل الزمتم متنباه جمع تبخ     

ساعة وقغعه مللاتاه  48م لمةة 65ºجااه  ع  رخ على ةرجة حرارة 

ملتتتتتم(  2و  4نبتتتتتاه الزمتتتتتم إلتتتتتى أجتتتتت اا هتتتتتغيرة ومتتتتترره متتتتتخ منلتتتتت  )

واستتتعمله ا.جتت اا الواقعتتة بيتته المنللتتيخ وحا تته  تتع علتتب بالستتتيكية 

استتتتعم   تتتع تكتتتويخ (، و 1بعتتتة أخ قتتتةره مكوناتهتتتا المبينتتتة  تتتع جتتتةو  )

  لالدغ ا.وساغ السادلة المح رة 

بتروتيخ أحتاةت  إنتتا  تع  جيتةة الحهو  على عت اله لاه كاتااة تم     

 تتتتع مللاتتتتاه نبتتتتاه الحمتتتت ، إل جمعتتتته  اللليتتتتة و يتتتتاةة نستتتتبة البتتتتروتيخ
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عيناه مخ النباتاه النامية  ع موقعيخ مخ الحزتو  المنتخترة حتو   مبتانع 

ة بتتتتالاغر)تلوخ أغتتتراف النباتتتتتاه بلتتتتوخ أستتتتوة( جامعتتتة االنبتتتتار و المهتتتتاب

، وأجريتتتتته عمليتتتتتة تزغيتتتتتع ا.غتتتتتراف 2006لتتتتتال  ختتتتتهر تختتتتتريخ ا.و  

أوستتاغ  منهتتا لزحتتهملتم،  تتم  2-1بغتتو   المهتابة باستتتعما  ستتكيخ معزتتم

(PDA) Potato Dextrose Agar ( 10المح رة  ع أغباق  جاجية 

م    28 حترارة  وح تنه بةرجتة ،(20)أغباق( بمعة  قغعة واحتةة للغبتق 

 ال تتة عتت اله  غريتتة حززتته أعلتتى معتتةاله نمتتو ره يتتستتاعة الت 96لمتتةة 

  Is-3و Is-4و  Is-8، وحمله ا.رقام (21على سغم الغبق )

متتتخ ملتبتتتر ا.حيتتتاا المجهريتتتة لكليتتتة  ة  علتتتى ع لتتتو حهتتتكتتتللذ تتتتم ال 

المع ولتتة   Aspergillus nigerالعلتتوم/ جامعتتة االنبتتار، تعتتوة للاغتتر

   A. niger-Sرم ه و  ،(Ramadi Soilة الرماةت )مخ تربة مةين

 غربلة العزالت:

وقتتةرة استتتهالذ  الكتلتتة الحيويتتة إنتتتا   تتع واةاتتكالعتت اله ال التيتتره     

المهتتةر الكربتتونع المتتتوا ر  تتع مستتحوق نبتتاه الحمتت ، ح تتر وستتغ 

اتم( متخ المستحوق المجاتف لنبتاه الحمت  المنلتتو   20اتلادع بتو خ )

ستتاعة  2متت  متتاا مزغتتر وستتلخ لمتتةة  200ع ملتتم  تتم نزتتع  تت 2بمنلتت  

م ، أجريتتته عمليتتتة العهتتتر والترختتتيم باستتتتعما  °80علتتتى ةرجتتتة حتتترارة 

لتتر متاا مزغتر  1.0قغعة قماو بي اا اللوخ، وأكم  حجم الراخم إلى 

ام أكار  م أليبه مكوناه الوسغ جيةًا وعزم  15.0وأ يف إلى الوسغ 

 Is-4و  Is-8 المنتلبتة باستتعما  الموهتةة، ولزحته ا.وستاغ بتالع اله

 6م لمتةة    28 م ح نه  ع ةرجة حرارة A.niger-S (22 ،) و Is-3و

 على الوسغ  لنمو انتلبه الع لتيخ التع حززه أعلى معة  ل أيام،

 تشخيص العزلتين المنتخبتين:

ماتتتتتتتاتيم التهتتتتتتتنيف اعتمتتتتتتتاةا علتتتتتتتى العتتتتتتت لتيخ المنتلبتتتتتتتتيخ خلهتتتتتتته       

للتعتترف علتتى العتت لتيخ علتتى     تيتتةاآلوالتختتلي  التتوارةة  تتع المهتتاةر 

  -خمله  حوهاه التخلي  :(، و 24  ،23مستو  الجنو والنوئ )

 

 الخواص المزرعية 

 الفحوصات المجهرية 

 الاحوهاه الكيموحيوية 

 .A و  A. niger-P8رمتت ه العتت لتيخ المنتلبتتتيخ بعتتة تخليهتتهما 

niger-S  

 

 قدرة العزلتين في إنتاج البروتين الميكروبي:

 علغر  معر ة قةرة الع لتيخ المنتلبة على تحوي  المهةر الكربون     

مكانيتة تحستيخ   ع مسحوق نباه الحم  وتبخ الزمم إلتى كتلتة حيويتة واا

اتتم متتخ المستتحوق  20قابليتتة نمتتو العتت لتيخ  ح تتر وستتغ اتتلادع بتتو خ 

م  ماا  200ملم  م نزع  ع  2المجاف لنباه الحم  المنلو  بمنل  

م  تتم أجريتته عمليتتة °80ستتاعة علتتى ةرجتتة حتترارة  2 مزغتتر وستتلخ لمتتةة

العهتتتر والترختتتيم باستتتتعما  قغعتتتة قمتتتاو بي تتتاا اللتتتوخ، وأكمتتت  حجتتتم 

اتم أكتار  تم  15.0لتر ماا مزغر وأ تيف إلتى الوستغ  1.0الراخم إلى 

أليبتتتته مكونتتتتاه الوستتتتغ جيتتتتةًا وعزتتتتم باستتتتتعما  الموهتتتتةة، كمتتتتا ح تتتتر 

ابزة ناستتتها، وأجريتتته مستتتتلل  متتتخ مللاتتتاه تتتتبخ الزمتتتم وبالغريزتتتة الستتت

 1:0.50و 1:0.75و 1.0: 1.0عمليتتتتتتتة للتتتتتتتغ المستللهتتتتتتتيخ بنستتتتتتتب 

 تتتتع ةوارق حجميتتتت  ستتتتعة  رمليلتتتتت 100،  تتتتم و عتتتته بمعتتتتة   1:0.25و

اتتم أكتتار ، تتم أليبتته مكونتتاه الوستتغ  1.50وأ تتيف إليهتتا  رمليلتتت 250

جيةا بالتسليخ وعزمه بالمؤهةة وهبه  تع أغبتاق  تم لزحته ا.وستاغ 

-A. nigerمتتخ اللزتتاح الستتبورت لكتتال العتت لتيخ       رتتتمليل 0.10بنزتت  

P8  و A. niger-S للمعاملتة الواحتةة ، وح تنه  تع  هوبت الث مكتررا

أيام ،اعتمتة معتة  قغتر النمتو علتى   8و  6و 4م لمةة  28ةرجة حرارة 

 ( 22الوسغ لتحةية مةة الح خ ونسبة الللغ ا.   )

 ساد :إنتا  البروتيخ أحاةت الللية  ع الوسغ ال
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الساد  متخ مستتلل  مستحوق نبتاه الحمت  وح تر  غح ر الوس   

مستتتتتتلل  تتتتتتتبخ الزمتتتتتم كمتتتتتتا ورة أعتتتتتالد ومتتتتتت   المستللهتتتتتيخ بنستتتتتتب 

و تتتتتتتتتتتتتتتبغ التتتتتتتتتتتتتتترقم  1.0:0.25و 1.0:0.50و  1.0:0.75و 1.0:1.0

 تتتع  رمليلتتتت 100،  تتتم و عتتته بمعتتتة   6.8الهيتتتةروجينع لاوستتتاغ إلتتتى 

وساغ بالموهتةة  تم لزحته وعزمه ا.،  رمليلت 250ةوارق حجمي  سعة 

 و  A. niger-P8مخ اللزاح السبورت لك  مخ العت لتيخ رمليلت 3بمعة  

A. niger-S يتتوم  8و 6و 4م لمتتةة °28،  تتم ح تتنه  تتع ةرجتتة حتترارة

ومتتتتخ  تتتتم قتتتتةر و خ الكتلتتتتة الحيويتتتتة  تتتتع ا.وستتتتاغ عتتتتخ غريتتتتق ترستتتتيبها 

 ةورة/ةقيزتتة لمتتةة عختتر 3000باستتتعما  جهتتا  الغتترة المركتت ت بستترعة 

متتراه  تتم جااتته الكتلتتة الحيويتتة الماهتتولة  ةةقتتادق وكتترره العمليتتة  ال تت

الوسغ ومةة الح خ  بساعة وانتل 12_8م لمةة °60على ةرجة حرارة 

وح ره كمية مخ البروتيخ أحتاةت اللليتة الستتعمال    المالدمة لإلنتا ،

 تتع التجتتارب الحيويتتة الالحزتتة، بتغبيتتق العوامتت  المحتتةةة وجمعتته الكتلتتة 

م لحتتتتتيخ °4ويتتتتتة المرستتتتتبة والمجااتتتتتة وحا تتتتته  تتتتتع  الجتتتتتة بحتتتتترارة الحي

 االستعما  

 تتع إنتتتا  للكختتف عتتخ الستتموم ( 25التتوارةة  تتع )استتتعمله غريزتتة و     

  منتجة للسموم A. flavusمزارنة بالع لة  الع لتيخ

 المنتتتت  اللليتتتة أحتتتاةت تتتع البتتتروتيخ  ا.مينيتتتة ا.حمتتتا خلهتتته و     

، (26)  تعالتوارةة  وحستب الغريزتة ،زة الرقيزةبغريزة كروماتوارا يا الغب

وقتتةره كميتتة ا.حمتتا  ا.مينيتتة باستتتلةام جهتتا  مبتترم  يستتمى محلتت  

 Automated Amino acid Analyzerا.حمتا  ا.مينيتة التلزتادع 

 ( 27وحسب الغريزة الوارةة  ع )

متتتتخ الكتلتتتتة  RNA و DNAالنوويتتتتة  ا.حمتتتتا استللهتتتته كمتتتا      

غريزتة  إتبائب A. niger-S و  A. niger-P8 ع لتيخال الحيوية لك  مخ

 ( 28أورةها )الترسب بالملم المحورة التع 

 الغريزتتة محتتتو  البتتروتيخ أحتتاةت اللليتتة متتخ التتةهوخ بإتبتتائ قتتةرو      

  (29) ع  الملكورة

حستتب الغريزتتتة المنتتت   قيستته قابليتتة التتلوباخ للبتتتروتيخ الميكروبتتعو      

  (30)الوارةة  ع 

  (29)حسب الغريزة الوارةة  ع ره كمية الرماة وقة     

 التجربة الحيوية

 Drosophila melanogaster (fruit fly) لبابة الااكهةاستعمله    

والتع حه  عليها مخ قسم علوم الحياة  ع كلية العلوم / جامعتة حلتب ، 

نزلتتتتتته بوستتتتتتاغة قنتتتتتتانع ، لبابتتتتتتة أن تتتتتتى( 18لبابتتتتتتة لكتتتتتتر( و) 18بواقتتتتتتع )

ملتبراه كلية ال راعة / جامعة البعث،  م نزلته إلتى  ملههة لللذ إلى

الزنتانع الملههتة لتربيتهتا التتتع أعتةه  يهتا أوستاغ التربيتتة قبت  يتوم متتخ 

جلتتتب الحختتتراه وقستتتمه إلتتتى تستتتع مجتتتاميع كتتت  مجموعتتتة تحتتتتوت علتتتى 

لكتتتريخ وأن يتتتيخ، قستتتمه المجتتتاميع علتتتى مجموعتتتة للستتتيغرة نميتتته علتتتتى 

ربتتع مجتتاميع نميتته علتتى وستتغ مح تتر الوستتغ الزياستتع للبابتتة الااكهتتة، وأ

لكتت   %100و  75، 50، 25وبنستتبة  .A.niger-P8للع لتتة  SCPمتتخ 

 SCPنميتته علتتى وستتغ مح تتر متتخ مجموعتتة وا.ربتتع مجتتاميع ا.لتتر  

لكتتتتت  مجموعتتتتتتة،  %100و 75و 50و 25وبنستتتتتتبة  A.niger-S للع لتتتتتة

لاوستاغ المح ترة  SCPحيث استبة  نخل اللرة  ع الوسغ الزياستع متخ 

  (18)لد التجربة  ع ه

باستبةا  نخل اللرة  تع الوستغ  المستعملة التربية أوساغ ح رهوقة      

 .A و  .A. niger-P8 للعتت لتيخ SCPبالتتت الزياستتع للبابتتة الااكهتتة 

niger-S. أوستتتتاغ ليهتتتتبم مجمتتتتوئ  ، %100و  75و 50و 25وبنستتتتبة

ع  ت ا.وستاغحا ته  تستعة أوستاغ،المح رة مع معاملتة الستيغرة  التربية

 ( 18) لحيخ استعمالها ال الجة
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 التحاليل

 ،(26)  تع لكتلتة الجا تة تبعتا للغريزتة التوارةةلقةر النتروجيخ الكلتع      

كميتتة البتتروتيخ ي كميتتة  واحتستتبه قيمتتة البتتروتيخ حستتب المعاةلتتة التاليتتة:

         6.25 × النيتروجيخ

  (31) غريزة  بإتبائقةره السكرياه الكلية و     

 ( 32حسب )لع تا قةر الاساور الكمتتك    

 Genestat-32 باستتتتتتعما  برنتتتتتام  ابحهتتتتتاديةالتحاليتتتتت   أجريتتتتته     

 بتتتتتتيخللمزارنتتتتتتة العوامتتتتتت  واستتتتتتتعما  قيمتتتتتتة اقتتتتتت   تتتتتترق معنتتتتتتوت  متعتتتتتتةةة

  (p=0.05)  (L.S.D)المتوسغاه

 

 Results and Discussionلنتائج والمناقشةا

 نمو نباه الحم  وانتخارد وأهابت  بالاغرياه:

 0.500  تبتتتتيخ أخ نبتتتتاه الحمتتتت  يهتتتت  معتتتتة  التتتتو خ الجتتتتاف لتتتت     

( وتعتة 1كغتم بتروتيخ/غخ، جتةو ) 9.78كغم/نباه، يحتتوت علتى معتة  

عملية  ياةة محتواد مخ البروتيخ  رهة ل ياةة أهميتة استتعمال   تع تغليتة 

 الحيواناه 

 أ هره نتاد  الةراسة أخ عةةًا مخ الاغرياه تتمكخ متخ النمتو واالنتختار

 م وتتوا ر(°30-20على النباه عنة انلاا  ةرجة الحرارة إلى ما بيخ )

الرغوبتتة المناستتبة، إل تنتختتر ابهتتابة الاغريتتة علتتى النبتتاه والتتتع ت هتتر 

بتلتتتوخ أغتتتراف النبتتتاه بتتتاللوخ ا.ستتتوة الزهتتتوادع التتتلت يعبتتتر عتتتخ تواجتتتة 

 سبوراه الاغرياه 

غتريتيخ المنتلبتتيخ أ هره نتاد  الهااه ال رعية والمجهرية للعت لتيخ الا

باستعما  مجهر التخريم والمجهر ال ودع للخرادم المح ترة منهتا ، أخ 

  Deuteromycetesهتلد العت اله تنتمتع إلتى هتف الاغريتاه الناقهتة

  Asperglliusوأنها تعوة لجنو 

 .A م هلا الجنو الع لتيخ التع رم  لها بالرم    Aspergillusجنو

niger-P8  و A. niger-S  عليهما مخ نباه الحم  النامع  و حه

 تتع الموقتتع الجتتامعع لجامعتتة ا.نبتتار ومتتخ ملتبتتر ا.حيتتاا المجهريتتة  تتع 

كليتتة العلتتوم /جامعتتة ا.نبتتار التتتع كانتته قتتة ع لتته متتخ التربتتة المحيغتتة 

ببنايتتة كليتتة العلتتوم، وكتتاخ معتتة  قغتتر منغزتتة  ابلابتتة لهمتتا علتتى وستتغ 

 سم على التوالع   9.7و 10مستلل  الخعير 

( أنتت  1ومتتخ مالح تتة مكونتتاه نبتتاه الحمتت  المو تتحة  تتع جتتةو  )  

التتتع تعتتة مهتتةرًا  %5.6يحتتتوت علتتى كميتتة جيتتةة متتخ الستتكرياه بمعتتة  

ياه مهمًا لبناا الكتلة الحية والغاقة للاغرياه النامية، لللذ تمكنه الاغر 

متتتخ إهتتتابة هتتتلد النباتتتتاه والنمتتتو علتتتى مكوناتتتت  عنتتتةما تتتتوا ر ال تتتروف 

 ( 33) دمو المالدمة لن

 نمو الع اله المستلةمة على وسغ نباه الحم :

قتتةرة العتت اله علتتى النمتتو علتتى  1أ هتتره النتتتاد  المبينتتة  تتع ختتك       

الوستغ الهتتلب المح تتر متتخ مستتحوق نبتاه الحمتت  وبلتتغ أعلتتى معتتة  

ع  تتتلتتال  اليتتوم الرابتتتع للح تتخ  Is-8ستتتم متتع الع لتتتة  3.2لزغتتر النمتتو 

  .A.niger-Sح معتتة  قغتتر نمتتو العتت اله م    يمتتا تتتراو °28ةرجتتة حتترارة 

ة مزارنتتة نتتتاد  ستتم(، وعنتت 2.1-2.8بتتيخ ) Is-3والع لتتة Is-4 والع لتتة 

متتتع معتتتة  قغتتتر نمتتتو  PDA معتتتة  قغتتتر النمتتتو للعتتت اله علتتتى وستتتغ 

(، تبتيخ  2الع اله المتحزق على وسغ مسحوق النباه الهلب ) جتةو  

 Is-8خ للعتتت لتي %50حهتتتو  انلاتتتا   تتتع معتتتة  قغتتتر النمتتتو بنستتتبة 

متتتتتتع  %63.7و %52.0، كمتتتتتا انلاتتتتت  معتتتتتتة  النمتتتتتو بنستتتتتبة  Is-3و

 على التوالع  Is-4 و .A.niger-Sالع لتيخ 

وهلا ما يؤكة إمكانية الع اله على النمو واستتعما  مكونتاه الوستغ      

المح تتتتر متتتتخ نبتتتتاه الحمتتتت ، إال  أنتتتت  لتتتتم يهتتتت  إلتتتتى معتتتتةاله النمتتتتو 

وهتتلا متتا يختتير إلتتى عتتةم   PDAالمتحززتتة بتتالنمو علتتى مكونتتاه الوستتغ 

قتتتةرة مكونتتتاه الوستتتغ المح تتتر متتتخ نبتتتاه الحمتتت  بتتتتو ير احتياجتتتاه 
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  وهتتلا PDAالاغتر المغلوبتتة لتحزيتتق معتتة  النمتو الحاهتت  علتتى وستتغ 

يؤكتتتة أهميتتتة تحستتتيخ مكونتتتاه الوستتتغ بتةعيمتتت  بتتتبع  المتتتواة، لغتتتر  

تحزيق أ    كاااة الستتعما  هتلد المهتاةر  تع إنتتا  البتروتيخ أحتاةت 

خ التيار الوسغ المالدم يعتمة على كلاة المتواة ا.وليتة ومعامت  الل لية واا

 ( 34تحويها إلى بروتيخ أحاةت الللية )

تتتل ير تتتةعيم وستتغ مستتحوق نبتتاه الحمتت  بمستتتلل  تتتبخ الزمتتم ومتتةة 

 الح خ  ع ابنتا 

غ معنويتا إل بلت A.niger-P8تو م النتاد  تاوق معة  إنتا  الع لة     

 4.86البتتتتالغ  A.niger-Sرنتتتتة بمعتتتتة  إنتتتتتا  الع لتتتتة ام/لتتتتتر مزا 4.97

ام/لتتر  كتللذ أ هتره معتةاله إنتتا  البتروتيخ أحتاةت اللليتة  يتاةة متع 

تتةعيم مكونتاه الوستغ متخ مستتلل  تتبخ الزمتم إل أعغته نستبة الللتغ 

 7.16معتتتتتة  قتتتتتةرد  1:1للمستللهتتتتيخ )نبتتتتتاه الحمتتتتت  وتتتتتبخ الزمتتتتتم( 

 6.95نتتا  ينمتا بلتغ معتة  ابب A.niger-Sام/لتر مع استتعما  الع لتة 

كتتللذ  1.0:0.75و 1:1ام/لتتتر عنتتة نستتبة للتتغ للمستتتلل   6.04و 

للح تخ وتحزتق  8و 7ا ةاة معة  ابنتا  مع  ياةة مةة الح تخ ليتومع 

ام/لتتتتر متتتتخ  9.11أ  تتت  إنتتتتا  معنتتتتوت للبتتتروتيخ أحتتتاةت اللليتتتتة بلتتتغ 

لتتتتتغ ونستتتتتبة الل A.niger-P8المعاملتتتتتة المؤلاتتتتتة متتتتتخ استتتتتتعما  الع لتتتتتة 

 تتتتع اليتتتوم ال تتتتامخ للح تتتخ  كتتتتللذ حززتتته المعاملتتتتة  1:1للمستللهتتتيخ 

 تتتع اليتتتوم  1:1ونستتتبة للتتتغ  A.niger-Sالمؤلاتتتة متتتخ استتتتعما  الع لتتتة 

 ام/لتر  8.91ال امخ معة  إنتا  قةرد 

ويالح  أخ عملية تتةعيم الوستغ متخ مستتلل  تتبخ الزمتم قتة أةه      

ة  تتتع الوستتتغ بمعتتتة  إلتتتى ت تتتاعف معتتتة  إنتتتتا  البتتتروتيخ أحتتتاةت اللليتتت

يتتوم واستتتعما   8ومتتةة ح تخ  1:1عنتة نستتبة للتغ  مترة 3.06و 3.09

 على التوالع A.niger-S و A.niger-P8الع لتيخ 

وتؤكة هلد النتاد  أهمية مكوناه مستلل  تبخ الزمم المبينتة  

(  تتع  يتتاةة معتتة  إنتتتا  بتتروتيخ أحتتاةت اللليتتة ممتتا يؤكتتة 1 تتع جتتةو  )

أهمية هلد المكوناه لمستلل  تتبخ الزمتم  تع  يتاةة كاتااة العت لتيخ  تع 

( 35استتهالذ وتحويتت  المهتتةر الكربتتونع إلتتى كتلتتة حيتتة وهتتلا متتا أكتتةد )

، ووجتة خلتروخ استتعما  مللاتاه %12عنة استعمال  كوالم اللرة بنستبة 

التر  أةه إلتى  يتاةة نمتو اللاليتا والبتروتيخ  ه النجيليتة منهتا نبتاهالنباتتا

(  يتتاةة إنتتا  البتروتيخ أحتاةت اللليتتة 14(، أي تا وجتة )36،37المنتت  )

  مخ استعما  مستلل  الخعير أو نلالة الزمم

 

 بعض صفات ومكونات البروتين الميكروبي المنتج:

نسبة البروتيخ اللتام  تع ( أخ 3تو م النتاد  المبينة  ع الجةو  )      

 %32.12و %32.56الكتلتتة الحيويتتة المنتتت  بتتالتلمراه الستتادلة وهتت  

على التتوالع، كتللذ تبتيخ أخ A.niger-S و A.niger-P8لنوعع الاغر 

 ع المنت  مخ التلميتر  %36.50و %38.10نسبة الكربوهيةراه بلغه 

المستللهتة الساد  للع لتيخ أعالد على التتوالع، وتراوحته نستبة التةهوخ 

 تتع منتجتتاه التلمتتراه الستتادلة علتتى التتتوالع  %2.22و %2.84بتتابي ر 

 ( 3)جةو  

كتتللذ وجتتة أخ نستتبة ا.حمتتا  النوويتتة  تتع المنتتت  الستتاد   تتمخ       

 و A.niger-P8للع لتيخ  %5.18و 5.32الحةوة الةنيا والتع تراوحه 

A.niger-S علتتتى التتتتوالع، حيتتتث كانتتته نستتتبةRNA  أعلتتتى متتتخ نستتتبة

DNA  ع كال المنتجيخ  

%  تع  14.16و %14.52وأ هتره النتتاد  وهتو  نستبة الرمتاة       

 على التوالع  A.niger-S و A.niger-P8منت  الع لتيخ 

و  %3.10وأ هتتره النتتتاد  أخ قابليتتة ابلابتتة للمنتتت  تراوحتته بتتيخ      

 للع لتيخ على التوالع  3.21%

وتيخ أحتتاةت اللليتتة المنتتت  وتو تتم هتتلد النتتتاد  أخ مواهتتااه البتتر      

، وهتلد النتتاد  تتاتق A.niger-S   غترو  A.niger-P8 باستتعما   غتر

مع نتتاد  مكونتاه المنتت  و كتللذ كانته كميتة ا.حمتا  النوويتة  تمخ 
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المنت   مخ الحتةوة المستموح بهتا الستتعما  البتروتيخ أحتاةت اللليتة وال 

 ( 6)              يتغلب إجراا عملية إ الة لهلد ا.حما  النووية   

 بع  مكوناه البروتيخ الميكروبع مخ ا.حما  ا.مينية:

( تنتتتتوئ وتعتتتتةة ا.حمتتتتا  4أ هتتتتره النتتتتتاد  المبينتتتتة  تتتتع جتتتتةو  )      

ا.مينيتتة  تتع البتتروتيخ الميكروبتتع إل بلتتغ مجمتتوئ قتتيم ا.حمتتا  ا.مينيتتة 

 A.niger-P8اتتم للبتتروتيخ المنتتت  للعتت لتيخ 100اتتم/ 80.50و 81.04

  A.niger-S و 

حام تتًا أمينيتتًا أساستتيًا تو عتته بكميتتاه  12وأ هتتره النتتتاد  وجتتوة      

والتتتلت  Asparticملتلاتتتة كتتتاخ أعلتتتى معتتتة  معنتتتوت للحتتتام  ا.مينتتتع 

ام  تع المنتت  للعت لتيخ 100( ام/15.62و 16.12تراوحه كميت  بيخ )

A.niger-P8 و A.niger-S على التوالع  تالد محتتو  البتروتيخ المنتت 

( 6.95و 7.52إل بلتغ معتة  كميتت  ) Isolucineالحام  ا.مينتع مخ 

 ام للع لتيخ أعالد على التوالع 100ام/

( 6.45و 6.24) Methionineوبلغتتته كميتتتة الحتتتام  ا.مينتتتع       

-A.niger و A.niger-P8اتتم  تتع البتتروتيخ المنتتت  للعتت لتيخ 100اتم/

Sحام  ا.مينتع على التوالع، بينما وه  معة  محتو  البروتيخ مخ ال

Cysten (2.42 ام/2.81و )ام للمنت  الع لتيخ على التوالع 100 

وقتتة أكتتةه الةراستتاه والبحتتوث أخ البتتروتيخ أحتتاةت اللليتتة يلتلتتف       

 تتتع لهادهتتت  بتتتالتالف الكتتتادخ المجهتتترت المنتتتت  والمهتتتةر الكربتتتونع 

 ( 3)المستعم  وعناهر التغلية وغريزة التنمية المستعملة 

( أخ  الزيمتتتتتة الغلاديتتتتتة للبروتينتتتتتاه أحاةيتتتتتة اللليتتتتتة 38م )كمتتتتتا أو تتتتت    

المنتجتتتة متتتخ كستتتب  تتتو  الهتتتويا تميتتت ه بمحتتتتو  جيتتتة متتتخ الحتتتتام  

 ا.مينع الاليسيخ 

 15( أخ البتتروتيخ المنتتت  متتخ قهتتب الستتكر يحتتتوت 10كمتتا وجتتة )     

( بتتتتتو ير نستتتتبة عاليتتتتة متتتتخ الحتتتتام  14حتتتتام  أمينتتتتع  وأكتتتتة للتتتتذ )

علتى كتوالم  A. niger البتروتيخ المنتت  متخ  غتر ا.مينتع الم يتونيخ  تع

 اللرة ونلالة الزمم 

وأو حه النتاد  عةم وجوة  روق معنوية بكمية ونوعية ا.حما       

التليخ  (39ا.مينية المنتجة  تع بتروتيخ العت لتيخ المستتعملة  وهتلا أكتةد )

يتميتت  بمحتتتو   A. oryzaeوجتتةوا أخ البتتروتيخ المنتتت  بوستتاغة الاغتتر 

تاتتتتتتع متتتتتتخ ا.حمتتتتتتا  ا.مينيتتتتتتة السستتتتتتتيخ، ال ايروستتتتتتيخ، الاليستتتتتتيخ و مر 

التربتو تاخ  وتعتة مكونتاه الوستغ ونتوئ الكتادخ مهمتة  تع نستب ومكونتاه 

 (  6البروتيخ مخ ا.حما  ا.مينية ) 

   A. niger-P8يخ      ع لتللأ هره نتاد  التبار  ح  السموم و      

 .Aوباستتعما  الع لتة    TLCوالتتع أجريته بغريزتة  A. niger-S و

Flavus  للمزارنتتتتة )مخلهتتتتة  تتتتع إنتتتتتا  الستتتتموم( واستتتتتعما  الكاختتتتف

( للتتتو 40الم هتتتر اللتتتا  بكتتت  نتتتوئ وتحتتته ا.ختتتعة  تتتوق البناستتتجية )

راخم إنتا  الع اله مخ السموم  ع  روف التجربة المستتعملة ممتا يؤكتة 

جانتتتب الستتتالمة  تتتع استتتتعما  هتتتلد العتتت اله  تتتع إنتتتتا  بتتتروتيخ أحتتتاةت 

  لليةال

 تل ير استعما  البروتيخ أحاةت الللية  ع تغلية حخرة لبابة الااكهة:

أخ استتتتعما  البتتتروتيخ الميكروبتتتع المنتتتت  بتتتالم ارئ  2يبتتتيخ الختتتك        

 تتتع تغليتتتة حختتترة لبابتتتة A.niger-S و A.niger-P8الستتتادلة بنوعيتتت  

قتتتة حزتتتق أ  تتت  عتتتةة  تتتع  %100الااكهتتتة بتتتةاًل متتتخ نختتتل التتتلرة بنستتتبة 

حخرة علتى التتوالع لنتوعع  1381و 1473ه البالغة والتع بلغه الحخرا

 البروتيخ المستعم ، بينما بلغ عةة الحخراه البالغة عنتة معاملتة الستيغرة

إل تراوحتته نستتب ال يتتاةة المحززتتة  تتع أعتتةاة الحختتراه متتخ  حختترة، 862

 تتتع حتتتيخ بلغتتته  %75( عنتتتة مستتتتو  االستتتتبةا  %40.86إلتتتى  1.6)

مزارنتتتتة بمعاملتتتتة  %100عنتتتتة نستتتتبة استتتتتبةا   %70.88نستتتتبة ال يتتتتاةة 

  (3السيغرة )الخك  
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 تتع  A.niger-P8وقتتة تميتت  استتتعما  بتتروتيخ أحتتاةت اللليتتة نتتوئ      

-A.niger ( مزارنتة باستتعما  البتروتيخ 3ختك  )  يتاةة أعتةاة الحختراه

S (، ولتتتتم تتتتتتل ر المتتتتةة ال منيتتتتة الال متتتتة 5)جتتتتةو        %6.66بنستتتتبة

إلتى يرقتة يتوم واحتة ومتخ يرقتة إلتى خترنزة  ةمخ بي تلتحو  أغوار النمو 

أيتتام والتتتع  5أيتتام باستتت ناا متتةة التحتتو  متتخ ختترنزة إلتتى حختترة بالغتتة  3

 و A.niger-P8أيام عنة التغليتة بتالبروتيخ الميكروبتع بنوعيت   4بلغه 

A.niger-S  (، وانعكتو للتذ علتى 5)جتةو   %100عنة نستبة استتبةا

أيتام  تع جميتع المعتاماله  9ة كاملة إل بلغ المةة الكلية للتحو  إلى حخر 

إخ  4أيام  كللذ بيخ  الختك   8إل بلغه مةة التحو   1:0عةا المعاملة 

معتتة  غتتو  اليرقتتاه أ ةاة هتتو اآللتتر باستتتعما  البتتروتيخ الميكروبتتع إل 

ملتتتتم عنتتتتة استتتتتعما  البتتتتروتيخ الميكروبتتتتع  0.52بلتتتتغ أعلتتتتى معتتتتة  لهتتتتا 

A.niger-P8   تتتتتالد معتتتتة  غتتتتو  اليرقتتتتة عنتتتتة ، %100نستتتتبة استتتتتبةا

 %100بنستتتتتبة استتتتتتبةا    A.niger-Sاستتتتتتعما  البتتتتتروتيخ الميكروبتتتتتع 

ملتتتتتتم لليرقتتتتتتاه المغتتتتتتلاة علتتتتتتى البتتتتتتروتيخ الميكروبتتتتتتع  0.46والتتتتتتلت بلتتتتتتغ 

A.niger-P8 و A.niger-S    مزارنتتة بمعاملتتة  %100بنستتبة استتبةا

 السيغرة 

نتتتة نستتتبة ملتتتم ع 0.40و 0.42بينمتتتا وهتتت  معتتتة  غتتتو  اليرقتتتة        

علتى  A. niger-S و A. niger-P8لنتوعع البتروتيخ  %75  االستتبةا

ملتتتتم عنتتتتة استتتتتعما   0.236التتتتتوالع، بينمتتتتا وهتتتت  معتتتتة  غتتتتو  اليرقتتتتة 

  ( 5البروتيخ النباتع لنخل اللرة جةو  )

وتؤكتتتة النتتتتاد  المحهتتت  عليهتتتا  تتتع هتتتلد الةراستتتة أهميتتتة استتتتعما       

 و غتر A.niger-P8 عما  الاغترالبتروتيخ الميكروبتع المنتت  عنتة استت

A.niger-S تتع تح تتير وستتغ تربيتتة حختترة لبابتتة الااكهتتة بكا تتة أغتتوار 

ومراحتتت  ةورة الحيتتتاة والتتتلت تميتتت  عتتتخ الوستتتغ ا.ساستتتع المستتتتعم   تتتع 

تنميتهتتتتا ويعتتتتوة للتتتتذ إلتتتتى مكونتتتتاه هتتتتلا البتتتتروتيخ ومحتتتتتواد الجيتتتتة متتتتخ 

 (4ا.حما  ا.مينية ا.ساسية )جةو  
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بتتروتيخ اللليتتة الواحتتةة متتخ مللاتتاه بنجتتر الستتكر المحليتتة  رستتالة 

 جامعة الموه  –العلوم  ماجستير، كلية

 المستعملة ومواد التدعيم األوساطبعض مكونات  1جدول 

 المكونات

مسحوق 
نبات 
 الحمض

Sa 

مسحوق 
تبن 
 القمح
Ws 

شرش 
 طبيعي
Wh 

مستخلص 
مخلفات 
التمور 

Dw 
 1.02 2.65 2.47 1.58 %نيتروجين 

 39.60 62.00 6.8 5.6 %السكر 
 \ فسفور غم

 0.075 1.21 0.99 0.53 كغم

 --- --- 14.06 22.93 د %امالر 
البروتين 
 6.37 16.56 15.46 9.81 الكلي%

الرقم 
 5.40 4.00 --- --- الهيدروجيني

 
و وسط مسحوق نبات  PDAمعدل أقطار نمو العزالت على وسط   2جدول 

 أيام ) سم ( 4الحمض خالل 

رقم 
 العزلة

وسط  
PDA 

وسط 
مسحوق 

نبات 
 الحمض

وسط   رقم العزلة
PDA 

ط وس
مسحوق 

نبات 
 الحمض

Is-1 3.50 --- Is-7 4.20 --- 
Is-2 4.00 --- Is-8 6.40 3.20 
Is-3 5.60 2.40 Is-9 3.10 --- 
Is-4 5.80 2.10 Is-10 2.70 --- 
Is-5 2.60 --- A.niger-

S --- 2.80 
Is-6 3.05 --- 

 
 بعض صفات ومكونات البروتين الميكروبي المنتج 3جدول 

الصفة أو 
 ونالمك

% 

 منتج التخمر السائل منتج التخمر الصلب
LSD 

P> 

0.05 

A. 

niger 

-S 

A. 

niger 

-P8 

A. 

niger-

S 

A. 

niger-

P8 

البروتين 
 3.15 32.12 32.56 24.94 25.94 الخام

 2.16 38.1 36.5 31.4 33.4 الكاربوهيدرات
 0.43 2.24 2.22 1.45 1.38 الدهون
RNA 2.65 2.14 3.52 3.24 0.64 
DNA 1.16 1.05 1.80 1.94 0.34 
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RNA + 

DNA 
3.72 3.19 5.32 5.18 0.98 

 2.41 14.16 14.52 20.25 21.41 الرماد
 - 32.1 31.0 - - قابلية اإلذابة

 
تج نوع وكمية األحماض األمينية في البروتين أحادي الخلية المن 4جدول 

 غم( 100\للعزلتين )غم

LSD P> 

0.05 
 تخمرات المزارع السائلة

Amino acid A. 

niger-S 

A. niger-

P8 

0.21 4.15 4.86 Lucine 

0.22 6.35 6.37 Tyrosine 

0.31 6.95 7.52 Isolucine 

0.12 5.58 5.78 Valine 

0.23 2.81 2.42 Cysten 

0.24 6.51 6.76 Glycine 

0.15 1.85 2.21 Histidine 

0.14 5.1 4.43 Lycine 

0.21 6.45 6.24 Methionine 

0.25 6.21 6.13 Threonine 

1.02 16.12 15.62 Aspartic 

0.32 6.58 6.87 Proline 

0.081 2.41 2.35 Glutamic 

0.14 2.31 2.45 Tryptophan 

0.21 1.12 1.03 Alanine 

- 80.50 81.04 Total 

 
 لغاتمعدل أطوال اليرقات وأعداد البا تأثير البروتين المنتج على 5جدول 

 الزمنية ألطوار حشرة ذبابة الفاكهة ومعدل المدة

أطوال 
اليرقات 

 ملم

إعداد 
 البالغات

 نسب الخلط
نشاء ذرة : 

SCP 

 مدة التحول يوم
المجموع 

 يوم
بيضة 
إلى 
 يرقة

يرقة 
إلى 
 شرنقة

شرنقة 
إلى 
 بالغة

0.236 862 1.0  :0.0 1.0 3.0 5.0 9.0 

0.340 893 0.75  :
0.25 P8 

1.0 3.0 5.0 9.0 

0.440 1123 0.5  :0.5 
P8 

1.0 3.0 5.0 9.0 

0.420 1214 0.25  :
0.75 P8 

1.0 3.0 5.0 9.0 

0.520 1473 0.0  :1.0 
P8 

1.0 3.0 4.0 8.0 

0.360 876 0.75  :
0.25 S 

1.0 3.0 5.0 9.0 

0.380 1089 0.5  :0.5 
S 

1.0 3.0 5.0 9.0 

0.400 1192 
0.25  :
0.75 S 

1.0 3.0 5.0 9.0 

0.460 1381 0.0  :1.0 
S 

1.0 3.0 4.0 8.0 
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Produce the single cell protein (SCP) by the liquid cultures methods from 

Schanginia aegyptiaca powder by the use Aspergillus niger and testing 

Biological 
Ahmed Shehab Ahmed lafi  , Dhafer Fakri Al-Rawii , Samir Sarhan Khalil, Adham Ali Al-Assaffii  

Abstract : 

     The study was conducted to produce the single cell protein by the use of Schanginia aegyptiaca powder wastes of 

nutrient media and wheat hey. The aim was to grow local isolates which were already diagnosed and sieved from 

(Aspergillus niger) in the liquid cultures methods by using flasks in shaker incubators fermentation. The suitable 

conditions for production such as components media, percentage of support materials, time of incubation and type of 

best isolate for production were determined. Yield components of single cell protein were checked. The yield, was then 

used in food and the breeding media of fruit fly (Drosophila melanogaster). The results were as follows :- 
1- Obtaining 10 local isolates inhabiting Schanginia aegyptiaca, three of them were selected depending on the ratio of 

growth diameter which ranged between (5.60-6.40) cm on PDA media. 

2- The selected isolates Is-3, Is-4, Is-8 with A.niger-S showed an ability to grow on the prepared media Schanginia 

aegyptiaca with a rate lower than the PDA media. The Is-8 isolate has been selected and diagnosed to belong to 
fungi   A. niger-P8 with A.niger-S isolate. 

3- The liquid media, prepared from the powder of Schanginia aegyptiaca and wheat hey in 1:1 percentage produced 

the highest yield of single cell protein 9.11 g/Lit with A. niger-P8 isolate and 8.91 g/Lit with A. niger-S isolate 

during 8 days incubation period. 

4- The highest percentage of the parent protein in biomass was 32.12 and 32.56 from A. niger-P8 and A. niger-S 

isolates, respectively, and the produced protein contained low percentage of nucleic acids RNA and DNA. The 

totals of their percentage were 5.18% and 5.32%, and revealed that it contains 15 amino acids. The rates of amino 

acids were 81.4 and 80.5 g/100g of protein for the two isolates A. niger-P8 and A. niger-S, respectively, and 

characteristically the highest content of Aspartic; 16.12 and 15.62 g/100g of protein in the liquid cultures for the A. 

niger-P8 and A. niger-S isolates, respectively. revealed that production are free from toxins. 

5- The use of microbial protein produced from the liquid fermentation for A. niger-P8 and A. niger-S in feeding fruit 

fly Drosophila melanogaster instead of Corn starch in 100% percentage gave the highest rate in the number of 

mature insect 1473 and 1381, for the proteins of the two isolates A. niger-P8 and A. niger-S, respectively. 

 


