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ملخص البحث :
Serratiaتم في هذه الدراسة عزل جرثومة  marcescens وتشخیصها من تربة منطقـة

بعشیقة في محافظـة نینـوى. وتـم دراسـة تـاثیر ظـروف زرعیـة مختلفـة لتعزیـز انتـاج السـكر المتعـدد 

الخارج خلوي مثل استخدام مصادر كاربونیة مختلفة وانواع مختلفة من المصدر النتروجینیة ومـدة 

ایــام مــن التحضــین .تــم  ٧/ لتــر) بعــد غــم  ٢.٧٩حضــانة مختلفــة.أعلى إنتاجیــة للســكر المتعــدد (

الحصــول علــى اقصــى انتاجیــة عنــد اســتخدام الكلوكــوز كمصــدر كــاربوني حیــث بلغــت االنتاجیــة 

NO3غــــم /لتــــر) . واقــــل انتاجیــــة عنــــد اســــتخدام الالكتــــوز كمصــــدر كــــاربوني . أعطــــى  ٢.٨٣(

غم /لتر). ٢.٩٠بوصفه مصدرُا نتروجینیًا أعلى إنتاجیة من السكر المتعدد (

Production of Extrcellular Polyscchride by local Isolated
Serratia maressence
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Abstract:
In this study Serratia maressence was isolated and diagnosed from

the soil of Ba’shiqa sub district in Ninevah Province, as well as studying

the effect of different transplanting conditions to promote the

Governorate of Extracellular polyscchride like using various carbonic

sources, different types of nitrogen sources and various periods of

incubation. The highest productivity of polyscchride (2.79 gr.\Lt.) has

been obtained after seven days of incubation. The highest productivity
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(2.83 gr.\Lt.) has been obtained when the glucose was used as a carbonic

source and the lowest productivity has been obtained when the lactose

was used as a carbonic source. Sodium Nitrate- as a nitrogen source – has

yielded the highest productivity (2.90) of polyscchride.

:المقدمة
تعد السكریات المتعددة المیكروبیة احدى اهم النتاجات التـي بـدات تستكشـف حـدیثا حیـث 

تنـــــتج هـــــذه الســـــكریات بكمیـــــات كبیـــــرة جـــــدا وعلـــــى نطـــــاق تجـــــاري باســـــتخدام مخمـــــرات صـــــناعیة 

Fermentars) ذات استیعابیة كبیرة جداCottrell , Kang,موقع هذه السكریات اما ١٩٧٨ .(

الیا او خارجها وتمثل االساس في تصـنیف هـذه السـكریات لـذلك فانهـا تقسـم علـى تكون داخل الخ

Intracelularثــالث مجموعــات كــان تكــون داخــل الخالیــا الجــراثیم  Polysaccharide او احــد

Extracellularالمركبات التركیبیة بخالیا الجراثیم او قد تكون السكریات المتعددة خارج الخالیا 

Polysaccharide)Sasaki ، ١٩٨٥واخرون . (  

التـي تنتجـة Xanthanومن اهم السكریات المتعددة المیكروبیة التي تنتج تجاریا الزانثـان 

Xanthomonasجرثومة  compertris)1979,Sandford(الجیالن وصمغGellan gum

ــــذي تنتجــــه جرثومــــة  Sphingomonusال paueimobits.)Giavasis 2000,واخــــرون(

Leuconostosالـــــــــــذي تنتجـــــــــــه جرثومـــــــــــة Dextranن والدیكســـــــــــترا Mesentroides

)1984,Schwartz ــــــذي ینتجــــــه الفطــــــر Aureobasidium) . والبولیــــــوالن ال Pulluans

)1958,Bernier ـــــات ومـــــن اهمهـــــا ) . ان للســـــكریات المتعـــــددة مـــــدى واســـــعا جـــــدا مـــــن التطبیق

نها غیرسامة على االطالق وال تترك استخدامها في الصناعات الغذائیة والدوائیة المتعددة نظرا لكو 

,ایــة اعــراض جانبیــة عنــد اســتخدامها مــن قبــل االنســان ( Sandford . كمــا تســتخدم )1979

بوصفها مثبتات في صناعات االصباغ والصموغ وصناعة االلیاف واالنسجةكما تستخدم بوصفها 

الحقـــول. وللســـكریات مــواد تزییـــت فضـــال عـــن اســتخدامها فـــي اســـتخراج بقایـــا النفــوط المتبقیـــة فـــي 

المتعددة بولیمرات غیر ملوثة للبیئة تطبیقات ممیزة في المجال الطبي والبیئي حیث تعد السكریات

  ) ١٩٨٥واخرون ، Biodegradable)Sasakiلكونها قابلة للتحلل الحیوي 

مایكرومیتر وطول  ٠.٨ – ٠.٥بكونها عصیات قصیرة بقطر Serratiaتمتاز جرثومة 

سالبة لصبغة كرام ، متحركـة باسـواط ، ال تحتـاج الـى متطلبـات نمـو  ٦ایكرومیتر م ٠.٩ – ٠.٢

علـــى االوســـاط خاصـــة اذا یمكننهـــا النمـــو علـــى االوســـاط الغذائیـــة البســـیطة ، كمـــا یمكنهـــا النمـــو

عـن بقیـة Serratiaالغذائیة التركیبیة مسـتخدمة مركبـات مختلفـة مصـدرا للكـاربون ، ینفـرد جـنس 

بانتاجــــــــــــه لثالثـــــــــــة انزیمـــــــــــات رئیســــــــــــیة وهـــــــــــي انــــــــــــزیم .ضــــــــــــمن العائلـــــــــــة االجنـــــــــــاس الواقعـــــــــــة 

)Deoxyribonuclease Dnase ،Gelatinase ،Lipase) (Matsuyama واخــــــرون
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ـــاج بعـــض االنزیمـــات  ) .١٩٩٧ ,واخـــرون Konemanو  ١٩٨٦ ـــى انت ـــة عل وكـــذلك لهـــا القابلی

Lipopolyوالسـكر المتعـددخارج خلـوي ومتعـدد السـكریات الـدهني  scacharides)Falkiner

and Hejazi 1997,. (

الظـروف الزراعیـة ومكونــات الوسـط الغــذائي الـذي تنمــى فیـه االحیــاء المجهریـة دورا كبیــرا 

في تحدید كمیة هذه السكریات المتعددة ونوعها كالرقم الهیدروجیني االولي ، درجة الحرارة التهویة 

جراء تغیرات وراثیة باستخدام تقنیات الهندسة ، نوع ومصدر الكاربون والنیتروجیني ، من الممكن ا

التـي مـن الممكـن ان تـؤدي الـى انتـاج الوراثیة على االحیاء المجهریـة المنتجـة للسـكریات المتعـددة

  ) . ١٩٩٨بولیمرات حیویة جدیدة تفتح افاقا جدیدة من التطبیقات (العبیدي ، 

Serratiaاســـتهدف هـــذا البحـــث عـــزل جرثومـــة  marcesensها مـــن التربـــة وتشخیصـــ

واختبار قابلیة العزلة على انتاج السكر المتعدد وتحدید الظروف المثلـى النتاجـه مـن خـالل دراسـة 

تــاثیر مــدة الحضــانة وتــاثیر عــدد مــن المصــادر الكاربونیــة والنیتروجینیــة فــي انتاجــه مــن قبــل هــذه 

البكتریا. 

:المواد وطرائق العمل
:عزل الجرثومة من التربة .١

Serratiaرثومــة عزلــت ج marcesens مــن تربــة منطقــة بعشــیقة فــي محافظــة نینــوى

مــل مــن المــاء  ١٠غــم مــن التربــة ووضــع فــي انابیــب اختبــار معقمــة حاویــة علــى ١حیــث تــم وزن 

) ، ثــم لقحــت قطــره مــن كــل -٦ ١٠المقطــر المعقــم وتــم تخفیفــه بطریقــة متسلســلة لغایــة التخفیــف (

Nutrientاالكـار المغـذي (تخفیف فـي اطبـاق تبـري حاویـة علـى وسـط Agar وحضـنت بدرجـة (

ساعة المستعمرات التي تمیزت بلونها البرتقالي وبقوامها اللزج نقلت الـى  ٢٤مدة  ١  ٢٨حرارة 

Nutrientاطباق حاویة على وسط االكار المغذي ( Agar ٢٨) وحضنت عند درجة حرارة ١ 

ایام للحصول على عدة مستعمرات بكتریة نقیة .  ٤ – ٣مدة 

:الفحوصات التشخیصیة .٢
تــم اجــراء االختبــارات التشخیصــیة علــى العزلــة الجرثومیــة التــي تــم عزلهــا مــن التربــة وهــذه 

ـــــــت باختبـــــــارات  ، ) وهـــــــي (الیـــــــوریز1994,واخـــــــرون Holtوجماعتـــــــه (Holtاالختبـــــــارات تمثل

المثیل االحمر ، الستریت ، االرابنوز ، الكتوز ، سكروز ، وانتاج االوكسدیز ، فوكس بروسكر ، 

االندول) . 
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APIواختبـــار نظـــام  20 E)API 20 E Systemest الـــذي یبـــین التفـــاعالت (

وباالعتماد على الطریقة ),2004واخرون Nesterالكیموحیویة الرئیسة على نحو محدد ومنظم (

.1997,واخرون Sedey(وجماعته Sedeyالمعتمدة من قبل  (

Serratiaحفظ جرثومة .٣ marcesens

Serratiaتــم زرع جرثومــة  marcesens علــى موائــل االكــار المغــذي وحضــنت بدرجــة

وبعــدها نشــطت باعــادة م٤ســاعة ، ثــم حفظــت بالثالجــة عنــد درجــة  ٢٤ولمــدة  ١  ٢٨حــرارة 

زرعها كل اسبوعین . 

:وظروف الزرع االوساط . ٤
غــم فوســفات البوتاســیوم  ٥غــم كلوكــوز ،  ٢٠اســتخدم الوســط القیاســي الــذي یتكــون مــن 

غــم مــن مســتخلص الخمیــرة ،  ٠.٥غــم كبریتــات المغنیســیوم المائیــة ،  ١.٠احادیــة الهیــدروجین ، 

Hayens) (٧.٠الــرقم الهیــدروجیني عنــد (غــم الیوریــا فــي لتــر مــن المــاء المقطــر ، وضــبط ٠.٤

) وذلــك لمتابعــة نمــو الجرثومــة وتــاثیر المصــادر الكاربونیــة والنیتروجینیــة خــالل 1955,ن واخــرو 

) حضـر اللقـاح بنقـل جرثومـة ٢٠٠١مدة التحضین في هذا الوسط ، وحسب طریقة (الصمیدعي، 

Serratia marcesens مل یحتـوي  ٢٥٠على وسط االكار المغذي الى دورق مخروطي سعته

 ٢٨یاسي المعقـم ووضـع الـدورق فـي الحاضـنة الهـزازة درجـة حـرارة مل من الوسط الق ٥٠على 

ـــاج الســـكر المتعـــدد لقـــح الوســـط  ٤٨دورة / دقیقـــة) ومـــدة  ١٥٠م وبســـرعة (١ ســـاعة ولغـــرض انت

ـــق  ٥مـــل / دورق) وبــــ  ٤٥مـــل بمعـــدل ( ٢٥٠القیاســـي المـــوزع فـــي دوارق ســـعتها  مـــل مـــن المعل

 ١٥٠م وبمعدل (١  ٢٨لك الدوارق في الحاضنة الهزازة بدرجة حرارة الجرثومي وحضنت بعد ذ

) ایام . ٩،٨،٧،٦،٥،٤،٣،٢دورة / دقیقة) ومدة (

:طرائق التحلیل . ٥
بعــد انتهــاء مــدة الحضــانة ســحبت الــدوارق مــن الحاضــنة الهــزازة ثــم اجریــت علیهــا البســترة 

Pesteurizotionدقائق وذلك لغرض قتـل خالیـا  ٥ومدة 0م٦٠في درجة حرارة بالحمام المائي

الجرثومـة والحفــاظ علـى البیئــة المحلیـة مــن التلــوث بهـذه الجرثومــة ، تركـت الــدوارق بعـد ذلــك لكــي 

دورة /  ٩٠٠٠تبرد وضبط قیمة الرقم الهیدروجیني النهائي لكل دورق واجریت عملیة نبذ مركزي (

دقیقــة لغــرض حســاب الكتلــة الحیویــة للخالیــا المترســبة التــي  ٣٠محتــوى كــل دورق ومــدة دقیقــة) ل

جمعت بعد ذلك في اطباق زجاجیة صغیرة جافة وموزونة مسبقا وجففت فـي فـرن كهربـائي بدرجـة 

مل  ١٠ساعة ولغرض تقدیر السكر المتعدد في الراشح الجرثومي فقد اخذ  ٢٤ومدة 0م٦٠حرارة 



…إنتاج السكر المتعدد الخارج خلوي بواسطة عزلة محلیة جرثومة

٣٥٨

دورة / دقیقــة)  ٩٠٠٠ثــم طــرد مركزیـا عنــد ســرعة (مــن األسـیتون مـل الــرقم  ٣٠منـه واضــیف الیــه 

ن وجفـف محتویاتهـا دقیقة نقل السكر المتعدد المترسـب فـي اطبـاق زجاجیـة معلومـة الـوز  ٣٠ومدة 

,واخــرون Taitة (ســاعة وحســب وزن الكتلــة الحیویــ ٢٤ومــدة 0م٦٠فــي الفــرن الكهربــائي عنــد 

، ثـم قیسـت الكتلـة الحیویـة بفـارق الـوزنین باسـتخدام میـزان . والسكر المتعدد بفـارق الـوزنین)1986

حساس . 

النتائج والمناقشة
Serratiaعزل جرثومة .١ marcesens

واعتمـد فـي تشخیصـها علـى محافظـة نینـوىعزلت الجرثومة من تربـة منطقـة بعشـیقة فـي 

وذلك بعمل مسحات رقیقة صبغت بصبغة كرام Serratiaللعزالت الجرثومیة الخصائص الشكلیة 

ولــوحظ انهــا ســالبة لصــبغة كــرام وفحصــت تحــت المجهــر الضــوئي المركــب انهــا بكتریــا عصــویة ، 

.1999واخرون ،Murray(وبرتقالیة اللونMucoidومخاطیة لزجة Smothناعمة  (

) والتاكـد مـن ١كما موضـح فـي الجـدول رقـم (وتم اجراء مجموعة االختبارات الكیموحیویة

APIباسـتخدام النظـام التشخیصـي التشـخیص 20E)API 20 E System واوضـحت النتـائج (

.marcescensوالنوع Serratiaان الجرثومة تعود الى جنس 

  )١الجدول (

االختبارات الكیموحیویة

النتیجةاالختباراتالنتیجةاالختبارات

+ریتالست+الیوریز

-االرابینوز+االوكسدیز

-الكتوز+فوكس بروكسر

+سكروز-المثیل االحمر

+الجیالتین-انتاج االندول

Positiveو (+) یعني موجبة موجبة Negative) یعني سالبة -االشارة (
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٣٥٩

٢.ΔѧѧϣϭΛέΟ�ϭѧѧϣϧϭ�ΩΩѧѧόΗϣϟ�έϛѧѧγϟ�ΝΎѧѧΗϧ�ϲѧѧϓ�ΔϧΎѧѧο Σϟ�ΓΩѧѧϣ�έϳΛΎѧѧΗSerratia
marcescens

هــذه التجربــة تنمیــة الجرثومــة علــى الوســط التركیبــي المســتخدم فــي انتــاج الزانثــان تــم فــي

)Souw ١٩٧٩واخـــــــــــرون  ،Ramirez و ١٩٨٨واخـــــــــــرون ،Sanchez ١٩٩٧واخـــــــــــرون ،

) تــم بعــد ذلــك متابعــة انتــاج الســكر المتعــدد والكتلــة الحیویــة والتغیــرات االخــرى ١٩٩٨العبیــدي ، 

) . اوضحت النتائج ان اقصى انتاجیة للسكر ٩،٨،٧،٦،٥،٤،٣،٢خالل فترات حضانة مختلفة (

ایـــام مـــن التحضـــین اذ فـــي حـــین اقـــل انتاجیـــة للســـكر  ٧بعـــد غـــم /لتـــر)٢.٧٩اذ بلغـــت (المتعـــدد

یوم من التحضین .وتبین تفاوت في انتـاج الكتلـة الحیویـة خـالل ٢بعد غم / لتر) ٠.٥٦المتعدد (

ایـام  ٢غم / لتر) بعد  ١.٩١فترات التحضین المختلفة حین بلغت اقصى انتاجیة للكتلة الحیویة (

ایام من التحضین. تبین  ٩غم /لتر) بعد  ٠.٩٢من التحضین واقل انتاجیة للكتلة الحیویة بلغت (

یعطــي انتاجــا عالیــا مــن الكتلــة الحیویــة علــى الــرغم مــن كــون هــذا الوســط ان الوســط القیاســي لــم 

من السكر المتعدد هذه النتیجة مقاربة لما توصل الیه الباحث (الصمیدعي ، اعطى انتاجیة جیدة

تبــین . وبالنســبة لــالس الهیــدروجیني النهــائيXanthomans) عنــد اســتخدامه الجرثومــة ٢٠٠١

نتجــه لتــراكم عــدد مــن الحــوامض دروجیني فــي الوســط القیاســيانخفــاض واضــحا علــى االس الهیــ

العضویة في اثناء مدة التخمیر نتجة للعملیات االیض التي تحـدث مـن خـالل الجرثومـة (العبیـدي 

   ) .٢٠٠١؛ الصمیدعي ،  ١٩٩٨، 

  )٢جدول (ال

Serratiaالسكر المتعدد ونمو جرثومةفي إنتاج الحضانة مدةتأثیر marcescens

حضانةمدة ال

(یوم)

السكر المتعدد 

(غم/لتر)

الكتلة الحیویة 

(غم/لتر)
النهائيpHال 

٦.٣٥)٠.٠٣(١.٩١)٠.١٥(٠.٥٦)٠.١٨(٢

٥.٧٨)٠.١٦(١.٨٥)٠.٤٢(٠.٧١)٠.٠٩(٣

٥.٦١)٠.٦٦(١.٨٩)٠.٣٥(١.٦٢)٠.٢٥(٤

٥.٣٤)٠.٧٢(٠.٩٦)٠.٢٩(١.٨٨)٠.١٢(٥

٥.٠٥)٠.٠٥(٠.٩٠)٠.١٦(٢.٣٠)٠.٥٥(٦

٤.٨٠)٠.١٤(١.٣٧)٠.٣٢(٢.٧٩)٠.٢٣(٧

٤.٢٩)٠.٢٢(١.١٦)٠.١٧(٢.١٨)٠.١١(٨

٤.١١)٠.١٩(٠.٩٢)٠.٢٩(١.٥٩)٠.٨٢(٩

)S.Dالقیم الواردة اعاله تمثل معدل مكررین ، النتائج بین القوسین فتمثل االنحراف المعیاري (
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٣.�ΔѧѧϔϠΗΧϣ�ΔѧѧϳϧϭΑέΎϛ�έΩΎѧѧλ ϣ�ΔϓΎѧѧο �έϳΛΎѧѧΗ�ϭѧѧϣϧϭ�ΩΩѧѧόΗϣϟ�έϛѧѧγϟ�ΝΎѧѧΗϧ�ϲѧѧϓ
Serratiaجرثومة marcescens

تخدام ســـكریات مختلفــة بتركیـــز فــي الوســـط القیاســي باســSerratiaتمــت تنمیــة جرثومـــة 

.ز ، فركتوز ، ارابینوز ، الكتوز)(وزن/حجم) وهي السكریات التالیة (كلوكوز ، سكرو %)٢(

ین ان سـكر الكلوكوزبوصـفه مصـدرا ) ایـام مـن التحضـ٧) بعـد (٣اظهرت النتـائج جـدول (

غم/لتــر) بینمــا اقــل انتاجیــة  ٢.٨٣كاربونیــا قــد اعطــى اقصــى انتاجیــة للســكر المتعــدد اذ بلغــت (

غم/لتـر) وان هـذه النتیجـة  ٠.٥٥للسـكر المتعـدد عنـد اسـتخدام الالكتـوز مصـدرا مصـدرا كاربونیـا (

لكلوكـوز مـن المصـادر الكاربونیـة ا ) . اذ اكـد ان١٩٩٨العبیـدي ، (كانت مقاربـة لمـا توصـل الیـه 

Aureibasidiumذات كفاءة عالیة النتاج البولیوالن من الفطر  pullulans وقد تم الحصول .

غم/لتـر) عنـد اسـتخدام سـكر الفركتـوز فـي  ٢.٠١على اقصى انتاج مـن الكتلـة الحیویـة اذ بلغـت (

خدام المصـــدر الكـــاربوني اســـتغم/لتـــر) عنـــد ٠.٧٢حـــین اقـــل انتاجیـــة للكتلـــة الحیویـــة اذ بلغـــت (

الالكتــوز ، امــا بالنســبة للــرقم الهیــدروجیني النهــائي انخفــض بشــكل واضــح عــن الــرقم الهیــدروجیني 

  ).١االولى كما موضح في الجدول رقم (

  )٣الجدول (

Serratiaتأثیر اضافة مصادر كاربونیة مختلفة في انتاج السكر المتعدد ونمو جرثومة 

marcescens) من التحضین) ایام٧بعد

المصادر الكاربونیة 

)٢(%  

السكر المتعدد 

(غم/لتر)

الكتلة الحیویة 

(غم/لتر)
النهائيpHال 

٤.٧٣)٠.٣٣(١.٤٣)٠.٢٠(٢.٨٣)٠.٠١(كلوكوز

٤.٨٩)٠.٢١(١.٩٠)٠.٢١(٢.٧٥)٠.١٩(سكروز

٥.٦٢)٠.٣٤(٢.٠١)٠.٤٢(١.٩٧)٠.٠٢(فركتوز

٤.٠٢)٠.١٩(١.٨٨)٠.٥٣(٠.٩٥)٠.١٧(ارابینوز

٤.٣٠)٠.٠١(٠.٧٢)٠.٢٧(٠.٥٥)٠.٤٤(الكتوز

)S.Dالقیم الواردة تمثل معدل مكررین ، النتائج بین القوسین فتمثل االنحراف المعیاري (
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٣٦١

٤ .�ϭѧϣϧϭ�ΩΩѧόΗϣϟ�έϛѧγϟ�ΝΎѧΗϧ�ϲѧϓ�ΔϔϠΗΧϣ�ΔϳϧϳΟϭέΗϳϧ�έΩΎλ ϣ�ΔϓΎο �έϳΛ́Η
Serratiaجرثومة marcescens) التحضین ) ایام من٧بعد

ت اضــافة مصــادر نیتروجینیــة مختلفــة الــى الوســط القیاســي المســتخدم لتنمیــة جرثومــة تمــ

Serratia . لغرض التعرف على المصـدر النیتروجینـي االمثـل الـذي یـدعم انتـاج السـكر المتعـدد

اضــیفت مصــادر نیتروجینیــة مختلفــة التــي هــي (نتــرات الصــودیوم ، نتریــت الصــودیوم ، كبریتــات 

%) اعتمــادا علــى تركیــز النتــروجین فــي  ٠.٠١٨وم ، یوریــا ، نتــرات االمونیــوم) بتركیــز (االمونیــ

) ایــام ٧) بعــد (٤الیوریــا المســتخدم فــي الوســط القیاســي . اذ اوضــحت النتــائج المبینــة فــي جــدول (

مـــن التحضـــین ان المصـــدر النتروجینـــي نتـــرات الصـــودیوم قـــد اعطـــى اقصـــى انتاجیـــة مـــن الســـكر 

، Demainو Souw(غم/لتـــــر) . وان هـــــذه النتیجـــــة مقاربـــــة لنتـــــائج  ٢.٩٠( المتعـــــدد اذ بلغـــــت

) وعلــــى النقــــیض مــــن ذلــــك فــــان هــــذه النتیجــــة قــــد التتفــــق مــــع مــــا توصــــل الیــــه البــــاحثین ١٩٧٩

)Seviour1992, في حین اقل انتاج السكر المتعدد تم الحصول علیها عند استخدام نتریـت . (

Na) رثومــة غم/لتــر) امــا نمــو ج ٠.٩٥اذ بلغــتSerratia قــد تــأثر تــأثیرا خفیفــا بــاختالف انــواع

المصادر النیتروجینیة . وقد تم الحصول على اقصى انتاجیـة للكتلـة الحیویـة عنـد اسـتخدام نتـرات 

غم/لتر) واقل كتلة الحیویة عند استخدام نترات االمونیـوم حیـث بلغـت  ١.٩٢الصودیوم اذ بلغت (

الهیـــدروجیني بعـــد التخمـــر مقارنـــة بـــاالس الهیـــدروجیني غم/لتـــر). وتبـــین انخفـــاض االس  ٠.٨٦(

االولي عند استخدام مصادر نتروجینیة مختلفة في هذه التجربة . 

  )٤الجدول (

Serratiaتأثیر اضافة مصادر نیتروجینیة مختلفة في انتاج السكر المتعدد ونمو جرثومة 

marcescens) ایام من التحضین٧بعد (

المصادر النتروجینیة 

)٠.٠١٨(%  

السكر المتعدد 

(غم/لتر)

الكتلة الحیویة 

(غم/لتر)
النهائيpHال 

٤.٦٠)٠.١٧(١.٩٢)٠.٣٤(٢.٩٠)٠.٠١(نترات الصودیوم

٤.٢١)١.٠١(٠.٧١)٠.٥٢(٠.٩٥)٠.١١(Naنتریت 

٥.٦٩)٠.٠٤(٠.٩٣)٠.٠٩(١.٦٥)٠.٢٤(كبریتات االمونیوم

٤.٦٢)٠.٠٠(١.٥٢)٠.٨١(٢.٨٥)٠.٠٥(یوریا

٥.١٠)٠.٢٣(٠.٨٦)٠.٠٥(١.٩٨)٠.٩١(نترات االمونیوم
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المصادر
. ظـروف انتـاج وطبیعـة السـكر المتعـدد (البولیـوالن) ١٩٩٨العبیدي ، صفاء اسماعیل رشـید .-

Aureobasidiumالمنــتج بواســطة عزلــة محلیــة لفطــر  pulluans رســالة ماجســتیر ، كلیــة

التربیة ، جامعة الموصل . 

. انتــــاج الزانثــــان بوســــاطة البكتریــــا  ٢٠٠١میدعي ، طــــه عبــــدالوهاب خمــــیس جمعــــة . الصــــ-

Xanthomonas campestris . رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة ، جامعة الموصل .
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