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 ملخص 

المتراكمة على الشاطئ باعتبارها موادًا أولية عالية القيمة األحياء البحرية  تناولت هذه الدراسة معالجة بقايا 
غنية بالمادة البروتينية باستخدام  (Biomass) استعماله للحصول على كتلة حيوية الغذائية، شكلت وسطًا تخمريُا تم

  Aspergillusو Saccharomyces cerevisiaeوهي المعزولة من أوساطها الطبيعية  الخمائر والفطورسالالت من 

niger وGeotrichum candidumوساللتين من الخمائر المعزولة من نفس المخلفات المتراكمة على الشاطئ ، .
جمعت المخلفات الشاطئية من األحياء البحرية في عدة مواقع من الشاطئ السوري وبعد انتهاء المرحلة الحقلية بدأت 

يفية لهذه األحياء البحرية الحيوانية والنباتية وتم تحديد أنواع الدراسة المخبرية، والتي تضمنت دراسة مورفولوجية وتصن
لهذه األحياء لمعرفة محتواها من  الكيميائي الحيويالمخلفات الحية حتى مستوى الجنس والنوع، ومن ثم حدد التركيب 

لوحظ ارتفاع نسبة السكريات في العينات مما يخولها أن تكون مصدرًا كربونيًا .  السكريات والبروتينات والمواد الدسمة
وحيدًا في األوساط الزرعية التي ستنمو عليها الفطريات والخمائر وستستخدمها في بناء كتلتها الحيوية، كما أظهرت 

 .انخفاضًا لنسب البروتينات والمواد الدسمة بشكل عام وخاصة في العينات النباتيةالعينات 

بدأت مرحلة المعالجات الحيوية للمخلفات المدروسة حيث تم غسلها وتجفيفها وطحنها لتكون جاهزة كأوساط  
حمضيًا بوساطة حمض الكبريت  حلمهتفي البداية، ومن ثم لغرض المقارنة ( حلمهة)تخميرية بدون معالجة كيميائية 

السكريات الموجودة في هذه المخلفات لتكون بمتناول الفطريات في عملية  بهدف تحرير أعلى نسبة من% 2بتركيز 
 .النمو وبناء الكتلة الحيوية

لعملية التخمير من مختلفة  معطياتحددت فيها أوساط التخمير بطريقتي الزراعة السائلة والصلبة و حضرت  
واألمالح المعدنية المضافة ودرجة الحرارة وتركيز ونوع المخلفات وتركيز البادئ وفترات التخمير  اآلزوتي المصدر
بينت النتائج أن كمية البروتين تتناسب طردًا مع زيادة الفترة الزمنية للحضن حتى اليوم الخامس عشر، . المختلفة

   بالنسبة للفطر  (غ مادة جافة144/غ 24.02 ،28.12 ،25.82)أعلى محتوى من البروتين حيث بلغ 
Aspergillus niger  وSaccharomyces cerevisiae وGeotrichum candidum  على الترتيب مقارنة مع محتوى

الحلمهة وذلك في الوسط التخمري الثاني للزراعة السائلة بعد  ،مادة جافة في المادة األولية% 2.00بروتيني 
مضية مقارنة مع النسب قبل الحلمهة، اتزايدت نسب البروتين بشكل ملحوظ بعد عملية الحلمهة الح. مضيةاالح

مضية للمخلفات زادت من نسبة السكريات المتخمرة المستقلبة من اوبالتالي فإن المعالجة األولية باستخدام الحلمهة الح
 .بناء الكتلة الحيويةهذه المخلفات، والتي استخدمت كمصدر للكربون في عملية النمو و 
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في العلف ( فول الصويا)النباتي  بعدئذ تم تطبيق خلطة علفية على الدواجن استبدل فيها المصدر البروتيني 
التجاري بشكل كامل بالكتلة الحيوية الناتجة عن التخمير والتي احتوت على أعلى نسبة من البروتين الحيوي الناتج، 

ومن ثم . يوم 12-2لصيصان التجربة من عمر 2.48غ ومعامل تحويل الغذاء 15.21حيث كان معدل النمو اليومي 
ولم يلحظ أي تغير كبير على مستوى الحجم  ،(يوم 21-12)التجاري من عمر ربة ذاتها بالعلفاستكملت التج

 .والمظهر الخارجي أصاب صيصان التجربة التي تغذت في مراحل مبكرة على الكتلة الحيوية المتخمرة 

 مخلفات)هذه الدراسة إمكانية ودور المعالجات الحيوية في تحويل واحدة من المشكالت البيئية أثبتت  
 . إلى منتجات غذائية ( األحياء البحرية المتراكمة على الشاطئ

 

 

 

، الكتلة Saccharomyces cerevisiae  ،Aspergillus  niger ، Geotrichum candidum:  الكلمات المفتاحية
 . األحياء البحرية  مخلفاتعلف ،  الحيوية ،
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  : General Introduction عامة مقدمة

وأول قطعة جبن، فمنذ اللبن أول مشروب مخمر وأول كوب من  منمن سلف قديم  التقانة الحيويةتنحدر 
آالف السنين استخدم أناس من مختلف الحضارات هذه العمليات البيولوجية في شكل منظم لصناعة األغذية 

  .(et al., 2006) Bekatorou ......الورقو صقة المواد الالو  الوقودو  األدويةو  ةصبغواأل

التي تستخدم النظم الحيوية  العملياتمجمل  الحيوية بمفهومها الواسع  بأنها تعرف التقانات أنيمكن  
استخدامات معينة تكون  والكائنات الحية أو مكوناتها إلنتاج أو تحوير أو تطوير منتجات أو عمليات من أجل

الحيوية عمومًا خدمات عديدة في مختلف المجاالت من خالل زيادة  التقانات قدمت ،نسانذات قيمة وفائدة لإل
  (Steinhäusler, 2011)إنتاج المحاصيل ومقاومة األمراض واإلنتاج الغذائي والدوائي والتحسين البيئي وغيرها

ج تني أن نة ومحددةهي مصنع كيميائي يستطيع تحت ظروف معي تكون الكائنات الحية الدقيقة أنمن الممكن 
 المنتجات الغذائية والصناعية والطبية نتيجة للتغيرات الكيميائية التي تحدثها على بعض المواد الخام من المئات

(Walsh, 2007 .) أووقبل اإلقدام على استخدام الكائنات الحية الدقيقة في إنتاج أي من المنتجات الغذائية 
فر الكائن الحي القادر على إنتاج المنتج االقتصادي إضافة إلى البيئة الصناعية بمردود اقتصادي يجب أن يتو 

 .الكائن الحي عليها المناسبة وهي المادة الخام التي يعمل

لذلك اتجهت  يةالبروتينخاصة المنتجات هي نقص الغذاء و  حالياً  كبر المشكالت التي تواجه العالمأمن 
                ية رخيصة الثمن مثل البروتين وحيد الخليةأنظار الباحثين إلى محاولة إيجاد مصادر غذائ

Single Cell protein) ) التي تتميز بسرعة  والطحالب البكتيريا والفطريات والخمائركوذلك بتنمية األحياء الدقيقة
  نموها على المخلفات والمواد رخيصة الثمن مثل بقايا المنتجات والصناعات المختلفة

Gashgari, 1999)  Abo-Hamed , 1993; Puniya et al., 1995;).                                      
رخيصة  ،المخلفات وفيرة غير سامة هذه  تكون أنمن المخلفات هي  ن أهم المعايير إلنتاج البروتينم  

  ،يوية نوعيةقادرة على دعم النمو السريع لألحياء وتضاعفها مما يؤدي بالنتيجة إلى كتلة ح ملوثة ووغير 
(Dhanasekaran et al., 2011). 

سيصل تعداد سكان  0202في عام  هنأالمتحدة  األممالصادرة عن منظمة  األخيرة اإلحصائياتتشير  
 األغذيةو  الزراعة الدراسات واألبحاث الصادرة من منظمة تؤكدمليار نسمة و  2..0حوالي لى إ األرضيةالكرة 
ن أمليون طن و  02 إلىقد تصل  والتي عة خطيرة جدًا بسبب نقص مادة البروتينالعالم سيشهد مجا أن العالمية

وهذا بكل تأكيد ال % 0.0الزراعي بمقدار  اإلنتاجالتطور الصناعي في المجال الزراعي سوف يسهم في رفع 
 Tengerdy) , 0222)ن لحاد لمادة البروتييعالج مشكلة النقص ا
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على  بشكل عام  أو تلك المتراكمة على الشاطئ  اعة أو الصناعةالزر عن  سواء الناتجة المخلفات تحوي
الحيوانية في حال تم استخدامها بصورة  األعالفكميات قليلة من المادة البروتينية غير كافية لسد النقص في 

ية ضافإصعوبة  والتي تسببالسللوز ومرافقات السللوز  مثل السكريات المركبة ها علىئحتواإ إلىضافة إ ،مباشرة
واحدة من كبرى  هو المخلفات هذه من التخلص فإن وبالتالي ،متصاص من قبل الحيواناتفي عمليات الهضم واإل

 جديداً  عبئاً  وال تمثل المعضلة كان ال بد من البحث عن وسيلة طبيعية آمنة صحياً  ولحل تلك المشاكل البيئية،
 إمكانية إلىهذا ما دفع  .التجهيز ة الثمن بسيطةزهيد نفسه الوقت وتكون فيعلى البيئة المثقلة بالملوثات، 

التقانة معالجات  تبدأ حيث، الدقيقة األحياءالبيولوجي عبر حويل القصوى منها واستخدامها كركيزة في الت ستفادةاإل
من األحياء الدقيقة مثل  هامة عبر مجموعة إقتصاديةبمنتجات من مواد رخيصة مثل المخلفات وتنتهي  الحيوية
واألمالح  زوتتحتاج في مزارعها إلى مصدر للكربون والطاقة باإلضافة إلى مصدر لآل ئر والفطريات التيالخما

 .(Castrillo, 2005)   and Ugaldeالتي تستخدم كغذاء سفور والكبريت لتنتج الكتلة الحيوية و المعدنية مثل الف

على الشواطئ بكميات كبيرة  تراكمها يعتبر المخلفات البحرية الشاطئية التي إلى بحثال هذافي نتطرق  
إضافة إلى تأثيرها  األمراض وتوالد الحشرات والبعوض نتشارامثل  واإلنسان عالقة بصحة البيئة ذات بيئية مشكلة
ولكن بطريقة  أشهر الصيفوخالل قبيل  المخلفات، لذلك يتم التخلص من هذه والمنظر العام السياحةعلى السلبي 

 يالتي تحتو و  على الشاطئ المكونات الحية المتراكمةهذه من  ستفادةاالالمخلفات وال يتم  كغيرها من غير علمية
قيمتها الغذائية قيمة العناصر  في تقارب والتي والعضوية على نسبة من المعادن واأللياف والمواد الغذائية

مكانية  البحرية المخلفاتذه عديدة األهمية الكبيرة له بحاثأ تأثبت. الموجودة في المصادر التقليدية للغذاء وا 
في مجال الطب والتغذية  ستفادة منهاعلى اإل أيضاً و  ،استخدامها في مجال الزراعة بشكل أساسي كمخصب حيوي

جمعها بشكل منفصل ومعالجتها عبر بعض أنواع من البكتريا يتم  أو ،لمحتوى الكيميائي لهاا تبسيطبعد 
التوجه في  لكن  .التغذية على المواد العضوية وتحويلها إلى أسمدة عضويةالتي لها القدرة على الدقيقة  والطحالب
نحو معالجة المخلفات البحرية الشاطئية بما تحويه من بقايا نباتية وحيوانية في الشاطئ السوري كان  هذا البحث

العضوية عن  لمخلفاتا غناء هذها  و  وتحويلها إلى أعالف مغذية غنية بالعناصر األساسية والفيتامينات والبروتينات
 .وزراعة األحياء الدقيقة طريق التخمير

وتم معالجتها  والتحللجمعت األحياء البحرية المخلفة على الشاطئ بما تحتويه من موادَّ قابلة للتخمُّر 
 عورفزيادة قابليتها للهضم و  الدقيقة تحت شروط معينة وذلك لتحسين قيمتها الغذائية األحياء استخدام مجموعة منب

 وبالتاليستهالكها ا زيادة إلىجة استساغتها مما يؤدى عن تحسين در  البروتين الخام فضالً و  محتواها من الطاقة
 الغذاء من جزءاً  ومكوناتها المجهرية يجعل األحياء الكتلة الحيوية حيث أن إنتاج ،توفير جزء من العليقة المركزة

  .الغذاء بكامله أو
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 :  Importance and Aims of research أهمية البحث وأهدافه

 Importance of research : أهمية البحث

من تطبيقاتها في  ستفادةواإلبحث تطبيقي يعتمد مجال استخدام التقانات الحيوية  همية هذا البحث من كونهأتأتي 
لعلف من بعض إلنتاج ا غير تقليدية ىالبحث عن مصادر أخر و  ،للمزارع السمكية وللدواجنحيوانية إنتاج أعالف 

الثروة الحيوانية وبالتالي  ىزيادة الحاجة إلو  ،هذه األعالف ستيراد مكوناتإ ىدون اللجوء إل الخامات المتوفرة محلياً 
فات وتحسين المساهمة بتنظيف الشواطئ من هذه المخلوأيضًا  ،كميات إضافية من العلف ىإل لحاجةازيادة 

 . المنظر العام للشاطئ

  Aims of research : أهداف البحث
 دراسة مورفولوجية وتصنيفية لألحياء البحرية المقذوفة على الشاطئ 

  لهذه لألحياء الحيوي كيميائيالدراسة التركيب. 

  زيادة المحتوى من البروتين ل التقانة الحيوية باستخدام لمخلفات البحريةامعالجة. 

  تطبيق خلطة علفية تجريبية. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

  الفصل األول

 مخلفاتالة التقانات الحيوية في معالج ودور ومخلفاتها األحياء البحرية أهمية
Importance Of Marine Organisms And Their Remains And  

The Role Of Biotechnology In Waste Treatment 

  : Introduction مقدمة  .1.1 
من حيث الشكل والحجم والمعيشة  يفية أوتبدي األحياء البحرية تنوعا كبيرًا سواء من النواحي التصن

ن إوبالتالي يمكننا القول على ممثلين ألغلب المجموعات التصنيفية النباتية والحيوانية  والتكاثر وتحوي البحار
 مع الحياة في البحريةالكائنات  تتكيف حيث ،البحارفي  والفيزيولوجي مرتفع جداً  الحيوي كيميائيلوا المورثيالتنوع 
، الضغط العالي ،درجة الحرارة المنخفضة ،التي تحكمها شروط بيئية قاسية مثل الملوحة العالية والمحيطاتالبحار 

فرازتطوير لى ا  و للتكيف  تباع وسائلاالى  هذا يدفعهاكل قلة الغذاء  منتجات طبيعية تختلف عن تركيبة المواد  وا 
 . (Faulkner, 2000 )رضية التي تعيش في شروط مختلفة التي تنتجها الكائنات األ

من % 00ومن الطحالب منها عزل  %00 ،البحرية األحياءمنتج طبيعي بحري من  0222حوالي عزل 
  .(Kijjoa and Sawangwong, 2004) األخرى من الالفقاريات البحرية% 02و االسفنجيات

على  لصناعات المختلفةا كمواد أولية في أو كأعالف النباتية والحيوانية البحرية األحياءيعتمد استخدام  
ة الكتلة إضافة إلى نسب ،الناتجة عنها وقيمتها الغذائية والطاقة الحيوي وتركيبها الكيميائيمدى توفرها المحلي 

   .على شكل ألياف ومكونات هيكلية% 02 -02تي تتراوح في الطحالب البحرية منوال الوزن الجاف العضوية من
    (2008 Torbatinejad and Sherlock,).    

 الصةةةةفاتأهةةةةو الوحةةةةدات التصةةةةنيفية  ) القاعيةةةةة األحيةةةةاء البحريةةةةة عةةةة لمحةةةةة   .2 .1
  (:المورفولوجية

Background On Taxonomy And Morphology Of Marine Organisms      

وحيوانية ( طحالب بحرية كبيرة)تتكون المخلفات البحرية الشاطئية في معظمها من كائنات قاعية نباتية 
البيئة مع انتشار ووجود أنواع هذه المجتعات في  وبكميات تتناسبسفنجيات خويات والقشريات واإلالر  مثل

 من أهم الشعبتعد شعبة الرخويات  ،م 022 عمقالمنطقة الشاطئية حتى في حيث تغزر هذه األحياء ، البحرية
أجسام  تتصف .الفقاريات عنوع أي أكثر مرتين من عدد أنـوا 2.222..أكثر من تضم و  الحيوانية في البحار

   القوقعة أو عادة بغطاء صلب يسمى الصدفةالقوام، يغطى الجسم الرخو  ها رخوةنالرخويات كما تدل التسمية بأ
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 من صدفة واحدة أو صدفتين بأشكال مختلفة لحماية الحيوان وتكون مؤلفة تتركب من كربونات الكالسيوموهي 
(Cosentino and Giacobbe, 2006) . 

لف الرخويات من حيث النوع والحجم بالنسبة لألصداف التي تحملها إذ تتراوح أطوالها بين عدة تخت
حيث توجد أصداف يبلغ طول قطرها الكبير بين )في سواحل البحر األحمر  كما مليمترات وبين بضعة أمتار

ات إلى عدة كيلوغرامات كما الوزن حيث يتراوح بين بضع غرام ناحيةمن  اً نجد أن هنالك تباين ،(سنتيمتراً  02-02
 ومن أكثر. غرامكيلو ( 0.)غ وزن الواحدة منها أكثر من هو الحال في المحيط الهادي حيث عثر على أصداف بل

 المجاميعمن  Dekker and Orlin, 2000).) المصراعهي بطنيات القدم وثنائيات  صفوف الرخويات انتشاراً 
براغيث الماء،  ،(Shrimp)، الجمبريات ((Crabsشتمل السرطانات في البحار القشريات التي ت ايضاً  الكبيرة

نوع من القشريات  000 38 تم توصيف وتسمية .Ngoc-Ho, 2003))مجدافيات األرجل، والدرقيات وغيرها كثير 
 1982))عام  Bowman and Abele  على عملية التصنيف التي اعتمدتعلى طرأ  دقو  .حتى الوقت الحاضر

التصنيف الحالي للقشريات  يتضمن. ائل جديدةصوظهرت رتب وف وز تجمعات قشرية جديدة لجهة بر  تغيرات
 ،(Martin and Davis, 2001) فصيلة منذ تصنيفهما 022 مع زيادة مقدارها صفوف 6رتبة و 20فصيلة و 020

موجود  نوعاً  0600.و ،جنس 0000و( Decapods) رجلاألفصيلة من عشاريات  000كما تم حصر وتصنيف
 .(et al Degrave., 0220) ومنقرض ياً لحا

في المياه على مختلف األعماق وخاصة في المياه الشاطئية وفي مناطق التيارات سفنجيات اإل تغزر
األصداف أوالشعاب المرجانية أو على األخشاب  على الصخور أوتعيش حياتها مثبتة و البحرية الغنية بالبالنكتون 

تضم ، بعض األنواع تنمو على رمال أو طين القاع. الموانيبجوار السفن وأعمدة  الطافية أواألجسام الغارقة أو
لبنيتها الداخلية  تصنف هذه االسفنجيات تبعًا لطبيعة هياكلها وأحيانًا تبعاً  ،نوعًا حالياً / 0222/سفنجيات شعبة اإل

   (.Hopper and VanSoest, 2002)  الغرويةو  السيليسيةو الكلسية  سفنجياتصف اإل :إلى ثالث صفوف

كروم )دراسة تصنيفية لشعبة الرخويات بدراسة القاعيات على الشواطئ السورية منذ الثمانينات،  بدأت
بحاث في المنطقة الشاطئية وتحت الشاطئية والتي تناولت دراسة التركيب النوعي ثم تتالت األ( 000. ،وآخرون

ودراسة القشريات ونظامها البيئي في شاطئ   (000. ،صقر)ئي والكتلة اإلحيائية للقاعيات الحيوانية ونظامها البي
وقد تم كما تم دراسة القاعيات الحيوانية وتأثير الهيدروكربونات البترولية عليها  (006.صقر، ) مدينة الالذقية

نوعًا ( 0.)وPorifera ,Gastropoda ,Crustacea  وحدة تصنيفية كبيرة أهمها 6.نوعًا تعود إلى  000تحديد 
 .(0220عمار، )تنتمي إلى وحدات تصنيفية صغيرة مختلفة 

لى إركزت دراسات عديدة تمت في المناطق الشاطئية وتحت الشاطئية على تحديد أنواع عديدة تنتمي 
البحر المتوسط واألطلسي  لى قاعياتإوحدات تصنيفية كبيرة مثل بطنيات القدم وثنائيات المصراع أغلبها يعود 

                 اً نوعًا مهاجر  20تضمنت المحيط الهندي عبر البحر االحمر ة هاجرت منإضافة ألنواع عديد
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(0. Crustacea 15 , Gastropoda  .0 Bivalvia )(Ammar,  2004).  كما بلغ عدد أنواع القاعيات الحيوانية
   يفية كبيرة وحدة تصن 0.جنسًا تنتمي إلى  0.نوعًا و .02 في المنطقة تحت الشاطئيةفي دراسة أخرى 

في دراسة  نوعاً  11نوعًا وشوكيات الجلد  11إلى اصياتر جمالي ألنواع القووصل العدد اإل، (..02عربية، )
 (0220سويد ، )مدينة الالذقية  شماللتجمعات هذه األحياء واألسماك المرافقة لها 

 الطحالب ألعشاب البحرية،بالطحالب المجهرية والطحالب الكبيرة وافي البحار  ألحياء النباتيةا تتمثل
الطحالب الخضراء  نما توصف بأنها مشريات تشملإ اً أو أوراق اً أو سوق اً ال تملك جذور  البحرية الكبيرة نباتات

 ةضاءة الالزملى األعماق التي تتوافر فيها اإلا  والسمراء والحمراء تعيش في المناطق الشاطئية وتحت الشاطئية و 
التي تعطي كل منها اللون المميز  الكاروتينيةز كل منها باألصبغة اليخضورية و تتمي ،لعملية التركيب الضوئي

    تتنوع مشراتها بين المشرات الصفيحية والشريطية والحلزونية والورقية والحويصلية والشجيرية وغيرها لها،

(Gupta et al ., 2010)، ي نباتات كبيرة تعتبر الطحالب السمراء من أكثر الطحالب تواجدًا على الشاطئ وه
كبر هذه  أ Kelpأو مايسمى  Laminariaيعتبر طحلب  ،الخاليا من نمط كال دومي وأحيانًا من نمط خيطي

  .مترًا  62 ه لـالطحالب فقد يصل طول

وهذه األصبغة  ،الطحالب الحمراء باللون األحمر أو البنفسجي نتيجة غزارة أصبغة الفيكوبيلين تتلون
تتنوع مشراتها بين  .عماق كبيرة وامتصاص الضوء الخفيف الواصل الى تلك األعماقتمكنها من العيش على أ

الطحالب وتبدو  .Corallinaمثل  وبين المشرات المتكلسة القاسية  Porphyraالمشرات الرقيقة الضعيفة مثل
قاعدة  كيزة أوبر الصخور  تتثبت على رضية بسبب تشابه األصبغة فيما بينها،الخضراء األقرب الى النباتات األ

والشكل االسفنجي  Enteromorphaقرصية تتنوع اشكالها المورفولوجية مابين الشكل الخيطي الشريطي عند 
  Acetabularia  (02.0 ,Kabbash. And والشكل الخيطي المنتهي بمظلة صغيرة عند Codiumالمتفرع عند 

Shoeib ). 
أول ( Mayhob , 1976)ى الشواطئ السورية وأنجز بدأت الدراسة المرتبطة بالطحالب في السبعينات عل 

لبيئاتها وأشار إلى أنواع غازية كثيرة وذكر  اً وتوصيف( نوع 222)تصنيف دراسة للنباتات البحرية السورية تضمنت 
ودرس التنوع الحيوي للفلورا البحرية على شاطئ الالذقية مع (. 002. ،وبهمي) الخصائص المميزة لكل جنس

  ( .02.0 ،عراج)قتصادية منها ألنواع الغريبة واالاإلشارة الى ا

 :  لألحياء البحرية  المقذوفة على الشاطئ الحيويالتركيب الكيميائي  . 3.  1

        Biochemical Composition Of Thrown Marine Organisms On Sea Shore  

والحيوان  لإلنسان اءذغكزمنة قديمة أ ذبالمنتجات الطبيعية استعملت من اً غني اً األحياء البحرية مصدر تعد 
و  Wagdy ينبين الباحث ،(Demirel et al., 02.0)مينية والسكريات والمعادن والفيتامينات األ باألحماض لغناها

Shaarawy (.002) مينية والسكريات من أهم المجموعات التي تدخل في تركيب خاليا ن األحماض األأ
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 ،في مجال الصناعات الغذائية لإلنسان والحيواناتنية لتطبيقات واسعة األحماض االميالطحالب وخضعت هذه 
وتم دراسة الطحالب التي وجدت في المناطق الشاطئية من منطلق كونها مصدر رخيص للكربون العضوي 

وتأتي أهمية الطحالب البحرية من كونها مصدر  .األسماكوالبروتينات من أجل استخدامها كأعالف للدواجن و 
إنتاج الطحالب  يكون في المناطق االستوائية و شبه االستوائية حيث بديل في مزارع السمك خصوصاً  بروتيني

 (..Tartiel et al, (2008  الدسمة والحموض ومحتواها متميز من البروتينات والفيتامينات عال  

 سموالد البروتينات والسكريات ديد نسبحلتدراسة  (0220) عام هؤ وزمال Manivannanأجرى الباحث 
 (23.9% -(20.47وللبروتينات ( 17.08%-3.25)وتراوحت النسب بين  البحرية الطحالبمن  اً نوع 0.ـل
وبلغت  Padina gymnosporaالطحلب  في نسبة بروتين أعلىوكانت للدسم 4.6%)  -1.33) و سكرياتلل

حيث لوحظ  متوسط في تركيالطحالب البحر ال سكرياتالو  دراسة تراكيب البروتينات تمت كما، (%17.08±0.28)
 في (25.5-31 %) بين في الطحالب الحمراء بروتينللسبة فكانت أعلى نللمكان والفصل  تغيرات في النسب تبعاً 

السكريات المستخرجة من  تستخدم ،0.94%)) نسبة كانتخفض أو   Polysiphonia ،Ceramiumطحلبي
ق والطالء والنسيج ومواد البناء إضافة إلى استعماالته والور  التجميلإعداد مستحضرات لغذاء وفي في االطحالب 

 .(et al ., 2003 Dere)مضادات الحيوية والمضادات الفيروسية الفي األدوية الصيدالنية و 

اآلغار  الموجودة في الطحالب بوجود الكبريتات لذلك تسمى السكريات الكبريتية مثال السكرياتتتميز 
تين ويحوي كمية بسيطة من الكبريتات، والكاراجينان الذي يتألف من وحدات آغاروز وآغارو بك الذي يتكون من

  . (et al Jiao ., ..02)  مكون من الغليكوزال الموجود في الطحالب السمراء الالمينارين من الغاالكتوز، وسكر

السنوية فعلى سبيل المثال تمت المراقبة  ،لطحالب باختالف الظروف الفصليةفي ا البروتين كمية ختلفت
% 00-0 بين فكانتالذي جمع من السواحل االطلسية الفرنسية  Palmaria palmateالبروتين للطحلب  لكمية

شهر الصيف كما أ لخفض نسبة خالأخالل نهاية فصل الشتاء والربيع و  قيمةعلى أبالنسبة للوزن الجاف وكانت 
معظم  تضم  , Laminaria digitata ,Ulva lactuca  نواع مثلأفي  سجلت هذه الفروق الفصلية ايضاً 

 مينية ففي طحلبماض األحكبر من األسبارتيك والغلوتاميك معًا ليشكال القسم األالطحالب البحرية حمض األ
Fucus sp مينية وفي حماض األمن مجموع األ% 22-00ن مابين االحمض انراء يشكل هذمن الطحالب السم

 يتميز .(Fleurence,  1999)مينية األ لألحماضمجموع الكلي من ال% 00-06الطحالب الخضراء يشكالن بين 
ين ننين واألرجالالبروتين الطحلبي باحتوائه على نسب عالية من حمض االسبارتيك والغلوتاميك والليزين واآل

  .(Wagdy and Shaarawy,  1994)والفينيل االنين 

مينية والفيتامينات األ األحماضو لنسب البروتين  بتحليلChirapart (2006) وArporn كل من قام
 Caulerpa lentillifera وUlva reticulate  هما حماض الدسمة لنوعين من الطحالب الخضراءواأل والمعادن

غني بالبوتاسيوم  Ulvaن طحلب أكما وجد ، على التتالي %14.21و% 26..0لى إحيث وصلت نسب البروتين 
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عديد من الي بالفوسفور والكالسيوم والمغنزيوم والنحاس وحدد وجود غن Caulerpaن أوالمغنزيوم والحديد في حين 
 . في كل منهاوالتيامين والريبوفالفين والنياسين  A, E , C الفيتامينات مثل
 في ماأمن الوزن الجاف %( 0.-0)نسبة البروتين في الطحالب السمراء كمعدل وسطي بين تتراوح

 (%62... -6.00) نسبة البروتين في خس البحر بينوبلغت  ،%( 02-2.) بين توالسمراء تراوح الطحالب الحمراء
وفي   ،(et al Banerjee., 0220)( %20.00 -02.00) ونسبة الكربوهيدرات (%26..-2.00)ونسبة المواد الدسمة 
وسط من طحالب البحر المت دلعدلتحديد التراكيب البيوكيميائية  (02.0)ه ؤ وزمال Demirel دراسة قام بها الباحث

 الطحلبوكانت أعلى نسبة من السكريات في  الفينولو  في تركيا كنسب السكريات والبروتينات
 Padina pavoniaبة للبروتينات في الطحلب سوأعلى ن  Scytosiphon lomentaria  (%86.88±4.72)سمرألا

 قيماً  لطحالب السمراءنسب البروتينات في ا تسجل( (Burtin  2003قام بها مماثلةوفي دراسة  %(. (6.68±0.13
وجد أن أعلى نسبة  (Marsham et al., 2007) وفي دراسة أخرى ،الوزن الجاف من (%..–0)بين  تراوحت

الوزن  من Fucus serratusفي( (17.4%و Laminaria digitataفي الطحلب  15.9%)) انتك للبروتينات
  .الجاف

على نسبة أ التحاليلظهرت أ في شواطئ الهند لبالطحادراسة التراكيب البيوكيميائية مجموعة من  شملت
 ت النسبةغوبل Caulerpa racemosaمحتوى في  قلأو % 00,0وبلغت  Sargassumطحلب  من السكريات في

0.0% (02.0Murugaiyan et al., )  4.5 - 39.9رى من الطحالبخأ لمجموعة السكرياتتراوحت نسبة و) )% 
(02.0 Mohammadi et al., ) سجلو  Akhtarو) Sultana0220) بلغت عندمختلفة  اً قيم Caulerpa 00.0% 
  %3.1كانت نسبة الدسم أن( Stuercke0220 (و Mcdermid الحظبينما  Colpomeniaفي % ..20و
 . Jania rubensفي  %2..و  Colpomenia  sinosaفي

م قيمتها الغذائية مجموعة من الطحالب البحرية في المحيط الهندي لدراسات عديدة لتقيي ايضاً  خضعت
ن للطحالب أفتبين  محتواها من البروتين الكلي والسعرات الحرارية والسكريات والليبيدات والرماد  أساسوذلك على 

 ن لهذه األخيرة قيمة وأهمية غذائية تفوق الطحالب الحمراءأالخضراء قيمة غذائية تفوق الطحالب السمراء و 
(Sethi, 2012)  فقد تم اختيار عشرة  األحمركيميائي لطحالب البحر  حعمل مس إلى ومن خالل برنامج يهدف
في منطقة شمال جدة لمعرفة المركبات  األحمرثالث مجموعات رئيسية على ساحل البحر  إلىطحالب تنتمي 

 أوضحتالمانيتول وقد  ،السكريات ،سمالد الكلي، البروتين اليود، الفوسفات، ومحتواها منالكيميائية المختلفة 
 والمانيتول في الطحالب (%0.26-0..) مواد دسمة ،%(00.02- .6.3)بروتين  :التركيزات التاليةنتائج ال

هناك  نأكما تبين ، (غ/ملغ  2.20 -.2.2)اليود  ،(غ/ ملغ 00..-2.00)فوسفات ،(غ/ ملغ 00-00) السمراء
 الطحالببنسبة عالية في في الطحالب ويوجد الفوسفات  الدسمعالقة عكسية بين محتوى البروتين ومحتوى 

على نسب مرتفعة  Jania rubens وتبين احتواء الطحلب الحمراء الطحالبقل في أثم السمراء وبكميات  الخضراء
 .((Khalil And EL-Tawil, 1982والعناصر المعدنية  السكرياتمن 
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 إلىض األنواع المعدنية في بع للمعادن حيث تصل نسبة العناصر هاماً  الطحالب البحرية مصدراً تعد 
ي النباتات فوفي بعض الحاالت تفوق النسب الموجودة فيها ما هو موجود  ،المادة الجافة من %22من أكثر

 ة على العناصر المعدنية األساسيةالطحالب البحري تحتوي. (. (Subba et al., 2007األرضية والمنتجات الحيوانية
 إضافة الصوديوم والبوتاسيوم والمغنزيومالكالسيوم و  ومن هذه العناصر (غ22./ملغ 0.000. -(8.083 بنسب

أما  ،(Rupe´rez, (2002مثل الحديد والنخاس والزنك والمنغنيز( غ111/ملغ (5.1- 15.2األثر بنسب لعناصر
 . (Demirel et al.,  02.0)0.99±31.47%) ) إلىوصلت نسبة المعادن   Jania rubens في طحلب

هامًا للفيتامينات  اً عام على نسب منخفضة من الدهون وال تعتبر مصدر  تحوي الكائنات البحرية بشكل 
  B12  B6 , B1الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء مثل  تكون بينما A,  D, K,  Eالقابلة للذوبان في الدهون مثل 

يوم واليود ز الحديد والمغن بالمعادن مثل غني رمصد هيو C موجودة بكميات مناسبة مع قليل من فيتامين 
  .( (Anantharaman et al.,  2008والكالسيوم والفوسفور والكبريت والنحاس والبوتاسيوم

فهي من مخلفات ألحياء حيوانية،  على الشاطئأبرز ما يقذفه البحر  الرخويات البحرية وقواقعها تعتبر
ى قيمة غذائية هامة كونها تقدم هي عل مصدر هام للبروتينات والدهون والسكريات وخاصة ئنائيات المصراع والتي

الغلكوجين المصدر األساسي للطاقة  بينما   يشكلحيث  ،مجموعة من العناصر المعدنية التي تؤمن توازن الغذاء
المناسل وتدخل في تركيب أغشية الخاليا وهي هامة للعمليات  في اً مغذي اً احتياطي اً الليبيدات تعتبر منتج

ثناء النمو في شروط أتقدم الطاقة و  البحرية للبيئات كيميائيةلتعكس الشروط البيئية واو  هاوالتكاثرية في ةالفيزيولوجي
   .(et al Anand .,  (2010نقص الغذاء والمستوى المنخفض للسكريات

 ،من غذائهم اً هام اً جزءتمثل  اإنتاج الحيوانات البحرية في أوروبا لكونه من مجمل %0 تشكل الرخويات 
            سجلت أخفض قيمة في أواخر الصيف والخريف ب المواد الدسمة في بلح البحرتراكيلدراسة  وفي
 تأواخر الربيع وبداية الصيف وكان بالنسبة للوزن الجاف وأعلى نسبة للمواد الدسمة في  (1.45 - 1.52 %)توكان

ن كمية أ(   (2003وزمالؤه Brazaoوضح الباحث ( ,Zlatanos 2008) من الوزن الجاف (4.93-4.44 %)
حدد بالضرورة نسب البروتينات والدهون والسكريات التي تؤمن نموها تي تصل للرخويات والتي تونوعية الغذاء ال

التغيرات في نسب الدهون والماء في الجسم بشكل أساسي ترتبط  إذ تدخل في تركيب أجسام هذه الرخويات
غيرات في نسب بروتينات الجسم بكفاية مصدر النتروجين في الت ترتبط بالتغيرات في وفرة الطاقة في الغذاء، بينما

الرخويات  ألهمية الطبية والحيوية لألحماض الدسمة الموجودة فيلونظرًا  .يهضافة للطاقة المتوفرة فالغذاء باإل
لعديد امحور اهتمام تشكل  يهفها على بعض المركبات الهامة في معالجة أمراض األوعية القلبية ئحتوااوبسبب 

 (. (Ekin and Başhan,  2010 من الدراسات

 من اً مصدر  لكونها اقتصاديًا بالنسبة لإلنسان هامة أنواعهاب في المنطقة الشاطئية البحرية القشريات تعد
التركيب البيوكيميائي للقشريات  يرتبط .للعديد من أنواع األسماك والحيتان اً رئيس اً كما تشكل غذاءالغذاء  مصادر
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ففي دراسة لتحديد نسبة البروتينات والسكريات والكتين والدهون عند ية والغذائية ومراحل التطور الفصلبالشروط 
دورة الحياة  لفراد الفتية وعند الذكور واإلناث الناضجة خالدرست عند األ Mesopodopsis slabberiالقشري 

 تم ربطكذلك  ،(.Azeiteiro et al, 0220) تالفات متعلقة بالشروط البيئيةوأظهرت النتائج اختالفات فصلية واخ
لشروط البيولوجية والبيئية مثل با( دات والغليكوجين والكوليستروليبيللا)التركيب البيوكيميائي لعدد من القشريات 
 الليبيداتء والعمق الذي تعيش فيه حيث أظهرت مستويات مرتفعة من ذافترة النضج الجنسي والتكاثر وتوفر الغ

 Rosa and, 0220) الصوممنخفضة من البروتينات خالل فترات الجنسي ومستويات خالل فترات النضج 

Nunes) ،الدسمة والمعادن  ألحماضهالك نسب عالية من البروتينات واستكما وجد في القشريات القابلة لإل
  .(Hamdi, ..02)نظار الصناعات الدوائية أوالفيتامينات لذلك هي في المستقبل محط 

ها على ئالبحرية  الهامة من ناحية التركيب البيوكيميائي واحتوا األحياءمن  جزءاً ات تشكل االسفنجي 
 تعدو % 06..0 إلىالتي تصل فيه نسبة البروتين   Axinella polypoidesإسفنجنسب عالية من البروتينات مثل 

-Kumar and Zi  ,0222) رض السرطانم للصادات الحيوية والعقاقير الطبية والمركبات الفعالة ضد اً مصدر 

rong). العالية للبروتينات  نسبةالو  الغذائية والفيتامينات حتوائها على العناصراعمومًا قيمتها الغذائية من  تأتي
والفوسفور بنسبة  (%6)بنسبة  السكرياتو  (%..-2.)والليبيدات بنسبة تتراوح بين  (%00 - 22) بينتتراوح  التي

  .(Hadas et al.,  2005) (%2.0 -2.0)تتراوح 

  : للمتعضيات البحرية  األهمية البيئية والتطبيقية  .4 .1

  Applications And Environmental Aspects Of Marine Organisms 

والغموض والتنوع  بالغ التعقيد وسطاً  من مساحة االرض %.0كثر منأتعتبر البيئة البحرية التي تغطي  
المنطقة  في رض ومعظم هذه األحياء تعيشلحيوانية الموجودة على األمن األحياء النباتية وا %02إذ تحتوي على

عدة األكثر حيويًة وتقسم هذه المنطقة الى نها أمن مساحة قاع البحار إال %  0حوالي  إالال تمثل  التي الشاطئية
نمابالمياه  تغمر على للمد اللى الحد األإوتقع : الطبقة الشاطئية العليا  متتاليةطبقات  للها االمواج والرذاذ تب وا 
 السفلىوالطبقة الشاطئية  ، وهي تمثل منطقة المد والجزر الحقيقية:  الطبقة الشاطئية المتوسطة ،منها المتطاير

            لإلضاءةحياء المحبة عماق التي تختفي معها األر وحتى األز للج دنىالتي تمتد من المستوى األ
(0220 ,Subramanian) ،والطحالب  الرخويات والقشرياتمن كبير  دموطن لعدام بيئي إن الشاطئ كنظ

على  تبقى طويالً  االسماك النافقة ال ألنالعظمية  ابهياكله تواجدت يما بالنسبة لألسماك فهأ واألعشاب البحرية
حياء البحرية من بطنيات القدم العديد من األ تظهر جولة شاطئية واحدة الطيور،الشاطئ حتى تلتقط من قبل 

 .(Jacobson, 0220) صلي مختبئ داخلهاالحاوية على الكائن الحي األ وأثنائيات المصراع وقواقعها الفارغة و 

العوامل الهيدرولوجية في البحار مثل درجة الحرارة واإلضاءة والملوحة والكثافة دورًا مؤثرًا على  تؤدي
حركات المد والجزر الدور رات كثيرة تلعب ًة لتغيالمنطقة الشاطئية التي تكون عرضفي  الحياة البحرية وخاصة
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خرى المؤثرة على الحياة ومن العوامل األ ،تحمله من تبدالت في الشروط البيئية ما لجهة في هذه التغيرات كبراأل
 بواسطة آلخر مكان من والبحار المحيطات مياه  مع حياء البحريةقل كثير من األتتن حيث  البحرية التياراتالبحرية 

 .((Kennedy et al., 2002 ياراتهذه الت

حادة ومزمنة  خارجية لى تأثيراتإهم مكونات النظام البيئي البحري أتخضع األحياء البحرية التي تشكل  
 ،هيدروكربونات كلورية ،عطريةبترولية  خال مواد سامة مثل هيدروكربوناتإدبفعل التبدالت البيئية الناجمة عن 

لى البيئة البحرية إنشطة البشرية ف صحي وغيرها من النفايات الناجمة عن األأسمدة ازوتية، صر  ،معادن ثقيلة
 على الخواص هذه الملوثاتتؤثر  حيثهار وقرب المناطق الشاطئية نتتركز هذه الملوثات عند مصبات األو 
ي هذه المناطق مياه المصبات والبحار وهذا بدوره ينعكس على الكائنات الحية التي تعيش فل فيزيائيةالكيميائية و ال

بقايا النفط  ،ازهرار الطحالب ،على ذلك واضحة منها زيادة المواد العضوية في الرسوبيات الشاطئية واألدلةالملوثة 
 .(Lardicci and  Rossi, 1997)والمعادن الثقيلة في مياه البحار والرسوبيات وداخل الكائنات الحية 

و أالبحرية وخصوصًا القاعية منها التي ال تستطيع الهرب  لألحياء خطيراً  إن التلوث بات يشكل تهديداً  
االبتعاد عن الوسط الذي تعيش فيه وبالتالي هي نماذج حيوية عالية الحساسية للتغيرات البيئية مما يجعلها  

تستجيب  ،(Pezzoli, 02.2)ومستوى المياه تلوث والتغيرات في درجة الحرارة مثل الية مؤشرات حيوية لحاالت بيئ
نواع الرخوي ألكثير من الرخويات البحرية لضغوط التلوث من الناحية الشكلية والتكاثرية ففي دراسة على ا

Patella بالمواد العضوية  كبر في المناطق االكثر تلوثاً أبكر وطول قوقعة أعنده مؤشر نضج جنسي  ظهر
.(Liu, 1994)  مراقبة التلوث صادر التلوث في برامجنواع القاعيات البحرية القريبة من مأعتمد على بعض الذلك 

برنامج عالمي  ويسمى المراقبة بالبلح وه و ماأنواع ئنائيات المصراع أفي أغلب دول العالم وبخاصة بعض 
لمراقبة ملوثات المنطقة الشاطئية استخدم فيه رخويات ثنائيات المصراع بما فيها البلح البحري من فصيلة 

Mytilidae  لة والمحاريات من فصيOstriedae صبحت الطريقة المعتمدة لتقييم مستوى التلوث في أ حيث
على من المياه البحرية الموجودة فيها أ بتركيزحياء القدرة على مراكمة الملوثات ألن لهذه اإ ،وساط المائيةاأل

             لماءتتغذى بالترشيح مما يعرضها لكميات كبيرة من ا وذلك ألنهاوبذلك تكون دليال على التلوث المحلي 
(6et al.,  200 Beldi ).  

عليها بعض الكائنات  ىمكانة هامة في النظام البيئي البحري حيث تتغذ تحتل القاعيات الحيوانية 
النباتية والحيوانية وبعض األسماك لتدخل في  العوالقبعض األنواع األخرى مثل  ىهي عل ىالبحرية بينما تتغذ

حيث تصنع من أصدافها األزرار وأنواع أخرى تنتج  ،قتصاديةاال تهااإلضافة ألهميمنظومة السلسلة الغذائية ب
لى مركبات غير ضارة باإلضافة إاللؤلؤ وغيرها يؤكل، تقوم بعض الرخويات باستقالب بعض الملوثات وتحويلها 

عد بلح ي، لة الغذائيةنها تقوم بتركيز بعض الملوثات داخل الجسم ومن خاللها ندرك مقدار التراكم عبر السلسألى إ
  ،Tëmkin,  2010))دى هذا الى صيدها بشكل جائرأ ما هامًا لإلنسان وكثيراً  غذائياً  ومحار البحر مصدراً 

 ، كماوجمبريات تهالك يكون سرطاناتوالغالبية العظمى من االس ،وتستهلك القشريات بشكل كبير من قبل االنسان



12 
 

يوم من قبل المزارعين في المناطق التي تعاني من نقص فيه وتعد تستخدم هياكل شوكيات الجلد كمصدر للكالس
على مدى الصحة البيئية حيث يدل وجودها في بيئة ما على نظافة تلك البيئة ولها دور  بيئياً  اً شر ؤ شوكيات الجلد م

 .(et al., Reich 02.2) نواعفي عملية التوازن البيئي بين مختلف األ
البحر تشبه في تأثيرها هرمون األنسولين  محاراج مادة جديدة من إنت إلى توصل فريق من العلماء

البحر  محارووجد الباحثون بعد تحليل هذه المادة التي استخلصت من  .البشري المنظم للسكر في الدم واألنسجة
يوم وحيوانات رخوية تعيش في البحار والمحيطات أنها تحتوي على عناصر حيوية كالصوديوم والبوتاسيوم والكالس

           والكبريت والفوسفور والزنك والسيلينيوم ومشتقات تشبه هرمون األنسولين الضروري لمرضى السكري
(0et al.,  200 (Gopal.  على المرجان حاجز في موجودة محارة سم من مستخرجة مسكنة مادة تاكتشفكما 

 للمصابين وصفها يتم قد التي لأللم مسكنةكمادة  المورفين من مرة بآلف فاعلية اكثر وهي األسترالية السواحل
توصل باحثون ، و التهامها قبل فريستها لشل سمها المحارة هذه وتستخدماإليدز  أو المفاصل التهاب وأ بالسرطان
قتل  بإمكانها نتاج موادإتستطيع  المحارات البحرية التي تعيش في مياه نيوزيلندا أنواع دأح إلى أن أستراليون

 .(0et al.,  200 Alonso) انيةالخاليا السرط
سفنجيات حيوانات مضيفة لعدد كبير من الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتريا والطحالب الصغيرة تعد اإل  

ميك وتعد المركبات الطبيعية ار يسفنجيات من زمن بعيد في التنظيف والطالء وصناعة السوقد عرف استخدام اإل
ستخدم في صناعات الزجاج ورقائق الكمبيوتر واأللياف البصرية وغيرها تحشرية و للمبيدات ال هاماً  البحرية مصدراً 
 .( (Hassan, 2004من الصناعات

نتاجيتها إهمية بيئية وحيوية عالية لكونها تقدم الغذاء لغيرها من الكائنات وبفضل ألطحالب البحرية ل
مدادات التركيب الضوئي ضافة لقيامها بعمليإالعالية تؤمن استقرار النظام البيئي البحري  الوسط المائي  وا 

ارتبط اسم الطحالب البحرية منذ القدم في  ،(Wilson, 2002)تنفس غيرها من الكائنات تالضروري ل باألوكسجين
البلدان األسيوية باستعماالت طبية للتداوي من الجروح كما كان يفعل البحارة على السفن وكانت تستعمل لحاالت 

 ((Dhargalkar and Pereire , 2005مراض الغدة الدرقية ولتخفيض نسب الكولسترول في الدمالسعال والنقرس وأ
المينارين  الطحالب ونذكر منها لى وجود الكثير من المركبات الحيوية فيإتشير الدراسات الحديثة و 

Laminarin))فيدة في الوقاية وهي مواد م. ، وهي إحدى السكريات العديدة التي تخزن هذه الطحالب الطاقة فيها
مواد فيكودان  ،عبر مجهودها في إحداث توازن في عمليات تجلط الدم والعالج ألمراض شرايين القلب،

Fucoidan))  مواد األلجينات ،فوائد الطحالب البحرية، وحولها تدور اليوم غالب الدراسات الطبية أهمالتي تشكل 
(Alginate) وكثيرة هي استخداماتها . يا الطحالب وخاصة السمراء منهاوهي المواد اللزجة في تراكيب جدران خال

ولعل أطباء األسنان هم أكثر من يدرك أهميتها في تراكيب األسنان وغيرها وأطباء التجميل عبر استخدامات  اليوم
 ،Gupta and Abu-Ghannam), ..02)الكالسيوم شتى أبسطها تغطية الحروق الجلدية لشفائها بواسطة ألجينات
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ة الى العديد من  المركبات المستخرجة من الطحالب البحرية لها وظائف واستعماالت عديدة كصادات حيوية ضافإ
  .(Wang et al.,  2011)ومضادات لألورام الخبيثة  

إن لبعض الطحالب البحرية القدرة على إنتاج العديد من الصادات الحيوية  كردة فعل على الضغوط  
فتراس أو لمنع استغالل سطحها من كائنات أخرى أو نتيجة نواع أخرى أو ردًا على اإلالبيئية مثل التنافس مع أ

الطحالب وعن غناها بالمواد الطبيعية التي تصلح  لىع أجريتوجودها في حالة تكاثر هناك دراسات عديدة 
ثين لما لها من نظار الباحأالطحالب البحرية محط  تعتبر لذلك ،(Bouhlal et al., 02.2)ألغراض طبية وعقاقير

على  مكونات وتراكيب كيميائية تبشر بأبحاث مستقبلية واعدة في مجاالت الطب والصيدلة والتقانات الحيوية،
 ضد Halimeda opuntia, Sarconema filiforme سبيل المثال استخلصت مضادات حيوية من الطحلبين

       Candida albicansو Staphylococcus aureusمثل  لإلنسانممرضة الدقيقة الحياء من األأنواع 
(02.0 ,Selim)، مواد مضادة للفيروسات من الطحلب  تكما استخلصDelisea pulchra  ومواد مضادة

نوع من الطحالب البحرية في  002حوالي يدخل ، Bryopsis (0222 ,Smit)لسرطان الرئة من الطحلب 
   . .(Kumari et al.,  2010)نوع كغذاء لإلنسان  02.حوالي  كما يستهلكالصناعات التجارية حول العالم 

 

   :باستخداو التقانات الحيوية م  المخلفات الغنية بالمادة البروتينية يويةالكتلة الح إنتاج .5 .1

Production Of Biomass Enriched Protein From Waste By Biotechnology   

أهمية اقتصادية من حيث  تأمين مصدر غذائي مة الكتلة الحيوية من المخلفات المتراك ال يشكل إنتاج
ثارها السلبية آهذه المخلفات ويخلص البيئة من نما يشكل أهمية بيئية ألنه يحل مشكلة تراكم إ فحسب بديل وجديد

(Silva et al., 2011 .) 
 من البكتريا نوع نحض على القرن العشرين منالبروتين في الستينات  إلنتاجمحاولة  أول اعتمدت 

Cellulomonas sp  ل/غ0...للبروتين بلغت  إنتاجيةالحصول على تم  و تصنيع السكر مخلفاتالنامية على 
الحمض  منظمة الغذاء العالمية ماعدا حددتهامما  أعلىوبنسب  األساسيةمينية األ األحماضعلى جميع  واحتوت

 Alsaligenes  و Cellulomonas  كترياب استخدام الحضانة المختلطة منعند  أيضاً وتوصل  ،ميني المثيونيناأل
  مينيةاأل األحماضوكانت تحتوي على جميع  ل/غ 6.02البروتين بلغت  إنتاجيةى زيادة ملحوظة في لع
((Singh et al., 1990.  

البكتريا أو أول من استخدم مصطلح البروتين وحيد الخلية الذي يعني خاليا الخمائر أو الفطر أو  
هو البروفسور كارول ونستون قبل  نامية على المخلفات والحاوية على نسبة عالية من البروتينالمفردة الالطحالب 

  ،(,.Vasile et al  0222) مستخدمة سابقا البروتين المكروبيعن الكلمة ال عوضاً  (066.) اً أكثر من أربعين عام
الحرب العالمية  خالل المانيا في Saccharomyces cerevisiaeانتج البروتين وحيد الخلية بواسطة الخميرة 

الخمائر  ولطالما استخدمت ،االمونيوم كمصدر نتروجيني وأمالحواستخدم فيه الموالس كمصدر للكربون  األولى
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لسد النقص في فول الصويا وزيت لحيوانية كمصدر بروتيني ااألعالف  فياليوم في غذاء االنسان ولكنها تدخل 
 (   et al Jaganmohan., 02.0)  السمك

 : أهمية إنتاج الكتلة الحيوية والبروتي  وحيد الخلية بواسطة األحياء الدقيقة . 1 . 5.  1 
                  Production  Of Biomass And SCP By Microorganisms  

على الجراثيم بذلك تتفوق و نتاج البروتين وحيد الخلية إفضل الكائنات في أالفطريات والخمائر  دتع 
 البروتينوالمحتوى العالي من  النوويةالحموض  حالب المجهرية في سهولة حصادها وانخفاض محتواها منوالط

المختلفة والتاريخ  الحمضيةالنمو في المستويات  تها علىوقدر  ،من الوزن الجاف% 02حوالي الذي يشكل 
في تخمر االيتانول وصناعة  خميرةاللى المصريين القدامى من خالل استعمال إ الذي يعود) الطويلالتخميري 

  (Hamdy, 2013)مع خاليا الطحالب المجهرية صعبة الهضم مقارنةوجدرانها بسيطة سهلة الهضم  (الخبز

 زيركيتم التو  بكامله الغذاء أو الغذاء من جزءاً  ومكوناتها لدقيقةا يجعل األحياء الخلية وحيد البروتين إنتاج إن
 et al., 0220)   هذا البروتين إنتاج في ومتنوعة متعددة مخلفات ستعمالروج إل لكلذ حيواني، كعلف ستعمالهإل حالياً 

Lafi). 

 أغنى نسبيًا بالحموض األمينية بالمقارنة مع الخمائر والفطرياتالكتلة الحيوية الناتجة عن تكون  
لبعض  الحيوية مقاومةالحاوية في أعالفها على هذه الكتل  األسماك تظهر وأ ،مصادر البروتين التقليدية األخرى

 .((Ugalde and Castrillo, 2005األمراض التي تجتاح مزارع األسماك 

أثبتت التجارب أفضلية استخدام الخمائر من بين األحياء الدقيقة إلنتاج البروتين وحيد الخلية وخاصة من 
م األعالف الحيوانية والتي تستخدم في دع Candidaمصادر رخيصة الكربون كالبترول ومنها أنواع تتبع جنس 

استعمال  قدرتها علىبسبب  Candida utilis تستخدم حيث ،وبالتالي تتحول إلى بروتين حيواني لتغذية اإلنسان
صالحة الصناعية ال إضافة إلى المنتجاتكتلة حيوية عالية البروتين  إلنتاجودعمها  كربونية عدة مصادر

            وتعد الخميرة  (Nigam, 2000) في تكوينهاالخمائر  هوالتي تدخل هذ واإلنسانيلالستهالك الحيواني 
S. cerevisiae  ًعلى  اهئواحتوا ااألكبر وسهولة حصاده االبروتين وحيد الحلية بسبب حجمه إلنتاج مهمة جدا

الم حد الحلول في بلدان العأوهذا يعتبر  مينية األ قل من األحماض النووية والمزيج الفعال من األحماضأكميات 
  Bacha and Nasir) ., ..02)الثالث والدول النامية التي تعاني من نقص الغذاء ومشاكل سوء التغذية 

حجمها الصغير وكثافتها المنخفضة كالهما يجعل  SCP الـ اوئ استخدام البكتريا في إنتاجمن مسو 
من األحماض النووية مقارنة بالخمائر والفطريات إضافة إلى عدم استساغتها  وفيها نسبة عالية، اً حصادها صعب

لجعل الناس تتقبل البروتين  اً وعين للجراثيم مفرزات سامة وخطيرة وهذا يتطلب أعتقاد السائد بمن قبل اإلنسان واإل
لسللوز في جدرانها الذي ال يهضم من قبل البشر إضافة ل هاز يترك هيالطحالب المجهرية ف مساوئ أما  ،الجرثومي

  .(Nasseri et al.,  2011) إلى تركيزها للمعادن الثقيلة

http://www.amazon.de/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2/277-1083301-4493614?_encoding=UTF8&search-alias=books-de-intl-us&field-author=Muhammad%20Nasir


15 
 

يث كونها قابلة لالستهالك في نجاح عملية الزراعة من ح اختيار الكائنات الحية الدقيقة أساسياً يعد  
التحويل  إن .((Callihan and Dunlap, 2000وتنمو بسرعة وحيوية ونشاط  وتكنولوجياً  ياً اقتصاد مالئمةو 

للمخلفات الزراعية والصناعية عبر التخمير الميكروبي هو الطريق الطبيعي ( المعالجات الحيوية)البيولوجي 
تدوير المخلفات والبقايا العضوية الحية من خالل  إعادةوبالتالي فإن ، ((Irshad et al., 2008الستعادة المصادر 

كلفة تالطاقة المحتمل إلنتاج البروتين عالي النوعية واألقل  عملية التخمير لن تحد من التلوث فقط بل تعد مصدر
(Athar et al., 2009).. 

ى تحسين قيمتها الغذائية نتيجة لزيادة إل يتؤد باستخدام التقانات الحيوية لمخلفات المختلفةا ةمعالجإن  
عن تحسين درجة استساغتها مما يؤدى إلى  قابليتها للهضم وارتفاع محتواها من الطاقة ومن البروتين الخام فضالً 

نتاج تشكيلة من  ،ستفادة القصوى منهازيادة استهالكها وبالتالي اإل تتميز الفطريات بقدرتها العالية على تشكيل وا 
ة عدة وأحماض امينية ومركبات غير بيعضوية إضافة إلى مواد استقالالحماض األالخارج خلوية و  البروتينات

  .(Seung-Moon, 2001) عضوية ومركبات نتروجينية غير بروتينية كالفيتامينات

 وCellulomonas  مثل هي البكتريا البروتين إنتاجالكائنات الحية الدقيقة المستخدمة في إن          

Alacligenes   والطحالب المجهرية Spirulinaو Chlorellaوالفطريات  Trichoderma و Fusarium  والخمائر
 Candida و Saccharomyces،  نتاح البروتين هو غياب المواد السامة والمسرطنة إوالعامل األساسي في نجاح

  (.(Huang and Kinsella, 1986 المخلفات المعالجةمن 

تتلخص بزراعة كائنات دقيقة حية  فهي وحيد الخلية تقنية يصعب توفيرها ال تتطلب صناعة البروتين 
كالبكتريا والخمائر والفطريات في وسط يحتوي على المخلفات وبذلك تتكاثر هذه الخاليا بسرعة كبيرة وبانقسامها 

لمتواصل يتضاعف وزنها في مدة قصيرة وهذه الخاليا الناتجة غنية بالبروتين ويمكن إضافتها بعد التجفيف إلى ا
مينية وزيادة القيمة الغذائية لبعض المواد الغذائية في عالئق الحيوانات األ األحماضلتعويض النقص في  العلف
مكمن تكلفته القليلة لكثرة المادة الخام  تأتي وأهميته  إلىكبر وكما أن قيمته عالية أالحصول على ناتج  انيةوا 

  ،(Gashgari,  0222)جانب خلوه من السمية عند تجربته كغذاء للحيوانات 

نتاج البروتين وحيد الخلية هو التشكيلة الواسعة من المواد األولية إل ميزاتالأهم أن  يمكن أن نعتبر
الكفاءة العالية في تحويل الركيزة و  فة التي تستعمل لهذا الغرضواألحياء الدقيقة المستخدمة والمنهجيات المختل

واإلنتاجية العالية العائدة إلى معدل النمو السريع لألحياء واستقاللية اإلنتاج عن العوامل الفصلية  (المخلف)
 . (;Parajo et al., 1995 ; Nasseri et al., 2011)   Roth, 1980 المتعلقة بحاالت الجو

 

http://scialert.net/fulltext/?doi=ajft.2011.103.116#529732_ja
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 Geotrichum candidum فطر هو االجبان واأللبانالموجود في  للفلورا   أهمية األكثرن المكو إن  
على استخدام عدة مصادر للكربون في النمو  من خالل قدرته في المعالجات الحيوية عالية هميةبأيتميز الذي 

      عمليات التخميرخالل  الليباز الميكروبي إنتاجفي وفعاليته  (كوز والفروكتوز والمانوزو الغاالكتوز والغل)

(2005 and Gueguen,    (Boutrou. 

كبر بكثير من نمو الخاليا الحيوانية أالمجهرية  األحياءالبروتين وحيد الخلية من  إنتاجسرعة تعتبر 
 .(et al., 1990 Singh)قيمة غذائية عالية  يمساحات كبيرة وتحتوي على بروتين ذ إلىتحتاج  والنباتية وهي ال

العوامل الرئيسة التي  أحدالنووية هو  األحماضحتواء البروتين وحيد الخلية على ا وجهة نظر غذائية فإن   ومن
تشكل حمض البول وهذا ل عامالً  يعد الكميات الزائدة من األحماض النووية ألن لإلنسانتعيق استخدامه كغذاء 

وعلى كل حال فإن الحمض النووي   ،ومرض النقرس تشكل الحصى في الكلىكاضطرابات صحية  بدوره يسبب
ن أ مما تقدم نستنتج .الموادخذ بكميات كبيرة كغيره من ؤ عندما ييسبب اضطرابات  بالمطلق ولكنه اً ضار ليس 

القيمة العالية لألحماض النووية وانخفاض قابلية الهضم للجدر الخلوية هما العامالن اللذان يحددان القيم الغذائية 
 .(;Nasseri et al.,  2011) Parajo et al., 1995  تخدمة في الغذاء اإلنساني والحيوانيوالسمية للخمائر المس

على وأصبح يسوق خيرة بالبروتين وحيد الخلية كنتيجة لنقص المواد الغذائية ونة األهتمام في اآلزاد اإل 
 Fusariumوهو بروتين وحيد الخلية اشتق من مسيليوم الفطر (كورنQuorn (مثال منتج يسمى شكل منتجات 

venenatus خر يسمى آمنتج  ىضافة الإتحاد األوروبي سواق ومصدق من االوهومنتج يباع في األTorutein 
في كندا والسويد كمكمل  آلناوهو يستعمل  utilis Candidaوهو بروتين وحيد خلية مشتق من ( توروتاين)
  .( (Hamdy,  2013الحليب والبيض و للحم ا ئي غني بديل لبروتينذاغ

 :  والزراعية الصناعيةإنتاج الكتلة الحيوية م  المخلفات الزراعية   .2. 5 .1

       Production Of Biomass From Agricultural And Agro-Industrial Wastes  

تطوير تركيبة الغذاء والبحث الدائم عن بديل  إلى األخيرةالزراعي في السنوات  اجاإلنتزدياد في أدى اإل 
                                                                                                                                Boucher et al) ., ..02) منتجات نباتية وحيوانيةب (زيت السمك ،وجبة السمك )قليدية الت األعالفلبعض 
 يبعد معالجتها لتتناسب مع تكوين علف ذالناتجة عن الزراعة والصناعة البدائل المخلفات   هذه وكان من

 سنوياً  مكعب بليون طن متري 22.في العالمينتج  .مصدر للطاقة الغذائية التي نحتاجها في تربية الثروة الحيوانية
قابلة تولد كميات هائلة من الطاقة والمواد األولية  باستطاعتها أن والتي ضوية الناتجة عن الزراعةمن الكتلة الع

يقلل  بالتالي و  (حفورياال)مكان الوقود المستخرج لطاقة وهذا التحويل يمكن أن يحل بليون طن من ا 02تنتج ألن 
 .(UNEP, 2007)بالطاقة بليون شخص  6..يزود حوالي  حتباس الحراري وانبعاث غازات االمن 

 نوع يستخدمحيث  ،إنتاج الكثير من المركبات الهامة في سبيل تطبيقات التقانات الحيوية سخرت  

Aspergillus niger  نتاج فيتامينات  في نتاج حمض الستريك وفي  B1,B2,B3عدة تطبيقات كإنتاج البروتين وا  وا 

http://scialert.net/fulltext/?doi=ajft.2011.103.116#529784_ja
http://scialert.net/fulltext/?doi=ajft.2011.103.116#529784_ja
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على A. niger ـالمعالجة بـف في التقانات الحيوية الصناعية يكمضيف تحويل عملويست ،األنزيمات الخارجية إفراز
وارتفاع معامل هضم  المأكولةالمادة الجافة و  الخام وزيادة نسبة الرماد األليافنقص  إلى أدت سبيل المثال

 .(,.Frisvad et al 0220) المعالجةالزراعية  المخلفاتفي  المركبات الغذائية وزيادة نسبة البروتين الخام

 أظهرت الكتلة الحيوية من مسحوق الرز إلنتاج Aspergillus terreusالفطر  فيها استخدمدراسة  في 
 مثل  حضنلا أوخمر تلعملية ال المختلفةتم تحسين الشروط و  ،مغذية كأعالف الكتلة الناتجة استخدام إمكانية

الكيميائي والحيوي للكتلة الحيوية  التقييموبنتيجة وفترة الحضن  pHمصدر للنتروجين والكربون وقيم و نسب الماء 
نستبدل بها فول الصويا  أنيمكن   عناصر معدنيةوعلى ,بروتين خام % 20.0على  احتواءها أظهرتالناتجة 
 عولجتمشابهة   رىخأوفي دراسة  ، (Shahzad et al., 2011) الدواجن أفراخيظهر أي تأثير على نمو   أندون 
تم الحصول على أعلى قيمة من البروتين عندما و  A. nigerبواسطة الفطر  (نخالة الرز)مخلفات الرز  ايضاً 

عندما دعمت المخلفات باألمالح المعدنية والمصادر النتروجينية و نترات الصوديوم كمصدر للنتروجين  أضيفت
مصادر  البروتين الناتج عن عملية التخمير يتناسب مع تعدد نستنتج أن ،معاً أو  ةعلى حد اإلضافية سواء كالً 

                 البروتين فيها ةنسبو  الكتلة الحيويةكلما تعددت مصادر النتروجين ازدادت ف النتروجين
Anupama  and Ravindra, 2001)).   الكتلة الحيوية من نخالة القمح بزراعة  إنتاجكما تمCandida utilis 

هذه  واستخدمت (بروتين صافي %0.,02ين خام وبروت %00,00)غنية بالبروتين فكانت الكتلة الحيوية الناتجة 
نوع أخر  وتم استخدام ،(Saima and Abu Saeed , 1999)% 02حتى نسبة  كغذاء بديل لمسحوق السمكالكتلة 

ساط حاوية على المخلفات إلنتاج األنزيمات الفطرية بعد تنميته على أو   A. niveus هوAspergillus من جنس 
  02.0)لغناها بالسكريات والمواد المغذية األخرى في شروط الزراعة الصلبة والسائلة كمصدر للكربون الزراعية 

,.Maller et al.) 
الليباز الخارجي  أنزيم إنتاجقدرتها على  لمعرفة Geotrichum candidumسالالت لاختبار جرى  

وتخليق  إنتاج ها فيوعن مسؤوليتكمصدر للكربون % 0 أو% 0 بنسبةحوي زيت الذرة يالخلوي وذلك في وسط 
      الديزل الحيوي إنتاجاستخدام هذا الليباز في  فعاليةفي نفس الظروف ولوحظ  مركبات كيميائية جديدة

(0220 ,Rywińska et al.) ،نفطريالاستخدام  عند وتبين Aspergillus niger وChaetomium spp  في وسط
غرام مع بادئ  2.وتركيز المخلفات حوالي  %22الرطوبة أن  مختلفة معطياتحت شروط زراعة و صلب ت
% 00.26 هيو نسبة من البروتين  أعلى تعطي درجة مئوية 00درجة حرارة  فيمل /بوغ       و      تركيزه
كان نتاج  Aspergillus nigerبـ  بينما مل /بوغ       تركيز بـ  Chaetomium sppعند استخدام فطر وذلك 

 (.   ( Yalemtesfa et al.,  2010مل/بوغ     كيزبتر  % 0..0البروتين 

باستخدام الخمائر  األناناسمخلفات إنتاج البروتين من  من (2011) هؤ وزمال Dhanasekaran تمكن 
أيام كان  0لمدة  استمرت بعد عملية تخمر S. cerevisiaeأعلى كتلة حيوية باستخدام الخميرة  الى وتوصلوا
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نسبة البروتينات  أنأيام مع العلم  0في حين سجلت أعلى نسبة من البروتين بعد  %0فيها تركيز المخلفات
بين ( 000.)وزمالؤه Khaled قام بها  مماثلةوفي دراسة  ،تتناقص في الكتلة الحيوية الناتجة مع تزايد فترة التخمر

يئة المغذية المتكونة من على الب تنميتها نسبة من البروتين الخلوي بعد أعلى عطتأ اS. cerevisiaeخميرة  أن
 أعطتحيث  Abo-Hamed (1993)  وهذا ما يتفق مع نتائج األخرىمقارنة بسالالت الخميرة  األرزمحلفات قش 

مخلفات قش من على المنبت الغذائي المكون  إنمائهانسبة من البروتين الخلوي بعد  أعلىا S.cerevisiaeخميرة 
 اً مناسب اً ونتروجيني اً كربوني اً وعلى ذلك اعتبر الموالس مصدر ، (لتر/غ0بنسبة)والموالس  (سكر%0.بنسبة) الذرة

لبروتين المنتج من انسبة مئوية  على Gashgari (0222) الباحث حصلفي حين  ،للتمثيل بواسطة خاليا الخميرة
عند  S. cerevisiaeالتمور بعد المعالجة بخميرة هي قشور و المستعملة  األوليةمن المادة % 44..6لى إ تصلو 

   . هاكمحفز لنمو  تراكيز معينة بإضافة حبة البركة

 اً سبب وهذا ماكان ةالسليلوزي للمواد المحلل األنزيمي المعقد إنتاج في العالية والقابلية القدرة الفطرياتتملك 
يشجع  مر الذياأل ،Bفيتامين على احتوائها في وكذلك البروتينية بالمادة الغنية الحيوية ةلكتلا نمو في سرعة راً مباش

والتي ستغناء عن الحبوب الزراعية في تصنيع األعالف استغالل الكتلة الحيوية للفطريات كعلف حيواني واإل
المستخدمة في  األخرى الفطريات أهمذكر يو  ،(et al., 1985 Kim)يحتاجها اإلنسان في غذائه اليومي 

الموز والليمون  قشور)مخلفات الفاكهة  لجالذي عا  Rhizopus oligosporusفطر  وهي المعالجات الحيوية
        يضاف للعلف لزيادة قيمته الغذائية الذيطريق للحصول على البروتين ك( والخيار والرمان واألناناس

(2010 ,.et al Khan) تمت معالجة مخلفات قشر الموز بواسطة الفطر  كماTrichoderma harzianum   مع
 عندكانت النتيجة األفضل و  (مونيومواأل منترات الصوديوم والبوتاسيو ) نية مكملةإضافات لمصادر نترجينية وكربو 

الذي   Neurospora sitophilaفطر و ، et al., 2011  (Ravisnkar) (مل/بواغ فطريةأ x     (02تركيز  
 د غنية بالبروتينموا إلى (السللوزي الخشبو  والذرة قصب السكر)الحاوية على السللوز  المخلفاتلتحويل  استخدم 

 ،(pH=0.0 et al., 1992)  Moo-Youngودرجة  مئوية رجةد 00-00رارة حالتحويل المثالي على درجة ال كانو 
لسكر وقشر البرتقال وقش االمخلفات الزراعية من بقايا قصب  عولجت بهالذي  Penicillium expansumوفطر 

  عند استخدام قش الذرة كمصدر للكربون% 2..02إلى القمح وبقايا بذور القطن ووصلت أعلى نسبة للبروتين 
 (02.2 ,Khan and Dahot).  

 حصل عند استخدام وهذا ما مزارع مختلطةاألحياء الدقيقة في مجموعة من  آخر نطاقفي استخدمت 
Arachniotus sp, C. utilis  ت من كلوريد الكالسيوم المائية وكبريتات المغنزيوم المائية وفوسفا إضافاتمع

ووصلت نسب البروتين في من مسحوق الذرة والموالس بواسطة التخمر المتسلسل  الكتلة الحيويةنتاج إلالبوتاسيوم 
 .( ,.Sibtain et al 02.2)  الناتجة الحيوية من وزن الكتلة %.00بعض التخميرات إلى 
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عبر % 02لى إ 2.6التفاح من  تفلغناء محتوى بروتين إ Joshi ((1994 و Bhalla استطاع العالمانو 
الحيوية على  المعالجاتولم تقتصر  Candida utilisو Aspergillus nigerاستخدام مزرعة مشتركة من 

طحلب األخضر وحيد الخلية الالطحالب المجهرية ومنها  نفس الغرضلبل استخدم  الفطريات والخمائر
(Chlorella )مختلفة واستهلكت الكتلة الناتجة  إلنتاج البروتين وحيد الخلية من مخلفات صناعية زراعية

 (.Zafaralla et al ., 1990) واستخدمت كغذاء لإلنسان

 ن أ تبين Spirulina spعلى انتاج الكتلة الحيوية وتركيب البروتين في  pHفي دراسة لتأثير درجة الحرارة وو 
 غ كتلة حيوية22./غ  48.2و مل/ملغ 4.9أعطت أعلى نتيجة وهي ( pH =0)و درجة مئوية 02 درجة الحرارة

 الصناعية تتناول المخلفات الزراعيةاستمرت األبحاث التي  .Ogbonda et al) ., 2007)وبروتين على التوالي 
تم الحصول على انتاجية و Antai(02.0 ) وAkintomide  التي عالجها بالمعالجة الحيوية ومنها قشور البطاطا

   28على التوالي عند درجة الحرارة  A. niger وS. cerevisiae باستخدام   %6.00.و% 02..0 للبروتين بلغت
وضبطت درجة لنتروجين كمصدر وحيد ل  [2SO4(NH4)]مونيوم ند استعمال كبريتات األعوذلك درجة مئوية 
Yousufi (02.0 ) الباحث حصلكما A. niger لـ  بالنسبة 0.0 و  S. cerevisiae   لـ 0.0على  pHالحموضة 

استعمل  ماعند درجة مئوية 00الدرجة على أيام  0بعد من مخلفات الفاكهة  للبروتين اعتباراً على نسبة أعلى 
NH4)2 HPO4)  100لكل  ملغ 61.2 ركيزة من المخلفات غ22.لكل ملغ   57.3وكانت النسبكمصدر نتروجيني 

 Abalak  الباحث وكذلك  ،واليعلى التRhizopus oliogosporu و Aspergillus oryzaeللفطرين  بالنسبة غ 

% 22.55) هي على نسبة من البروتين من مخلفات الذرة وكانت النسبأ حصل علىالذي ( ..02)وزمالؤه 
         البروتين نسبة توصل ،الترتيبعلى ا Candida tropicalisو خميرة  S. cerevisiaeباستخدام  (%.20و
 (.(S .cerevisiae Khan et al ., 2010 خميرة من بعض مخلفات الفاكهة باستخدام  %58.62 لـ

حيث مخلفات الزراعية بالمعالجة التتناول  من أحدث األبحاث التيHamdy (02.0 ) يعد بحث  
  %00.2وكانت نسب البروتين الناتجة  S. cerevisiae وA. niger قشور البرتقال بواسطة الفطر  عولجت

ذا يتوافق هو   ،(6-0.0)بالنسبة للخميرة  وكانت pHة درج مثل مجموعة من الشروط  مراعياً على التتالي  %00و
 27.5ودرجة الحرارة المثالية كانت pH= 7))فكانت  A. niger ـمع الدرجة المثالية للخمائر والفطريات اما بالنسبة ل

تتعطل و نه في درجات الحرارة المنخفضة تقل نسب البروتين أحيث  ،حياء المستخدمةلكل األ درجة مئوية
 التيستقالبية على العمليات اإل تؤثرمستوياتها بينما في درجات الحرارة العالية  ألدنىالخلوية وتصل  النشاطات

نتاجعلى نسب النمو  بدورها تؤثر  الفطر (02.0)وزمالؤه  Jaganmohan واستخدم الباحث .الحية الكتلة وا 

Aspergillus terreus  ضاً ايقشور الموز  من البروتين وحيد الخلية  نتاجإل . 
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                                  :م  مصادر أخرى  مختلفة  الحيوية والبروتي  وحيد الخلية إنتاج الكتلة  .3. 5.  1 
Production Of Biomass  And  SCP  From Potential Sources                             

لتعامل مع تم ا بلإلنتاج البروتين الوحيد المصدر  والزراعية الصناعية المخلفات الزراعيةتكن  لم  
بروتين  إنتاجلنتروجين في ل اً مخلفات حيوانية مثل روث الدواجن الحاوي على حمض البول الذي يعتبر مصدر 

  .( ,.El-Deek et al 0220)جل استخدامه كأعالف للدواجن أوحيد الخلية من 
التي  (Candida kruseiو  Hansenula anomalaوGeotrichum candidum ) خليط األحياءونذكر ايضًا 

من مخلفات صناعات المشروبات الكحولية ووصلت نسبة البروتين في الكتلة  الكتلة الحيويةإلنتاج زرعت مشتركة 
 Scytalidiumبفطر فقد خمرت  مخلفات الورق أما .(et al Barker., 000.)من وزنها  %55الناتجة إلى

acidophilum  بحمض الكبريت حيت تم استخدام السكاكر مثل الغلوكوز والغاالغتوز كمصادر  اتهضيمهبعد
تائج جيدة مقارنة مع ن وأعطت% 20-20 إلى فيها كتلة حيوية جديدة وصلت نسب البروتينات إلنتاجللكربون 
 النووية  األحماضنسبة  وانخفاض األساسيةاالمينية  األحماضها على ؤ من حيث احتوا Candida utilisخمائر 

(Ivarson and Morita, 1982). 
استغالل المخلفات الصناعية الخارجة من معامل تصنيع المنسوجات القطنية  الدراسات تموفي إحدى  

الكتلة الحيوية الغنية بالمادة  إنتاجلغرض  Trichoderme reeseiزية بواسطة الفطر والغنية بالمواد السللو 
في اليوم الخامس من  ونالباحثتوصل و ستفادة منها كعلف حيواني البروتينية ذات القيمة الغذائية العالية واال
افق ذلك زيادة في درجة ر  ،لتر/غ2.للبروتين بلغت  إنتاجية أعلى إلىعمليات التخمير بواسطة المفاعل الحيوي 

 أجريتعلى المخلفات الصناعية  الفيزوكيميائيةالمعالجات  إجراءوبعد % 00 بمقدارلوز وكانت لاستهالك الس
ما كانت عليه في المراحل عالبروتين بلغت الضعف  إنتاجيةحيث لوحظ هناك زيادة في  T.reeseiحضانة الفطر 

الجدوى االقتصادية  أخرىفي اليوم الثالث من التخمير مما يدعم مرة نجاز البحث وهذه الزيادة جاءت إمن  األولى
 .(Al- Temimi, 0222)% 62الكتلة الحيوية مع زيادة ملحوظة في درجة استهالك السللوز بلغت  إلنتاج

 المخلفات على النامي  A. nigerالفطر  من البروتين وحيد الخلية   إنتاجتم  الحيوي المفاعل باستخدامو 

 المعامالت إجراء وبعد للمخلفات، كيماويةمعاملة  بدون الخامس اليوم في لتر/غ 9.06 اإلنتاجية بلغت حيث ةالورقي

 أي التخمير عمليات من الثالث اليوم وفي لتر/غ 18.90 البروتين بلغت إنتاجية في زيادة حصول لوحظ الكيماوية

مردودًا  يعطينا وهذا الثالث اليوم إلى الخامس اليوم من التخمير عمليات فترة مع اختصار الضعف بلغت بزيادة
  (.(Al- Temimi,  2010اقتصاديًا 

 لفطربعد معالجة مخلفات االوراق با حيد الخليةالبروتين و  بإنتاج( 2012) هؤ وزمال Coman وقام الباحث
Geotrichum candidum  أيام ودرجة  2.بعد فترة حضن pHقامت شركة  الستيناتفي و  ، 5.0وليةأI.C.I  

من  لحيواناتل ئيمصادر رخيصة لبروتين غذا منحويل المنتجات الجانبية لصناعة تكرير البترول البريطانية بت

http://www.springerlink.com/content/?Author=T.+W.+Barker
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باإلمكان حصد البقايا الجافة ليسوق المنتج كبروتين  وباتخالل نمو البكتيريا والخمائر على الميثانول أو الميثان 
 :الي وذلك على النحو الت يستخدم في تغذية الحيوانات

تكسير  يؤدي إلى  لهالنواتج الجانبية  أو و غيره على النفط الخام أو بعض مشتقاتهأ Candida sppتنمية الفطر  
التكاثر  وهذا يؤدي إلىاستخدامها كمصدر غذائي  وبالتالي نزيمات الفطريةعل األبفالروابط الهيدروجينية الطويلة 

نتاج    ,.Hoogerheide et al ).(علف حيوانيال)عليقة ال في ينقى ويستخدمثم يغسل و  (كتل من الخميرة)بروتين ال وا 

 من نوعين بتنمية وذلك  النفطية المشتقات من الخلية الوحيد البروتين إنتاج على دراسةوهذا ما ركزت عليه  ،( 1979 

 لنمو الكربون و للطاقة كمصدر تعتبر حيث الموادعلى هذه Candida sp., Bacillus Subtilis المجهرية  األحياء

الدول التي منعت إنتاج البروتين  لىاليابان من أو ويذكر أن  ،(  (Abduljabbar et al., 2009األحياء تلك
 .البتروكيماوي بسبب ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته

ومن ثم  (NaOH3% , H2O25%) بـقبل التخمير  الجمبريمخلفات  خر تم التعامل مع آفي سياق  
 ستخدامها كغذاء للدواجن فلوحظ ازدياد نسبة البروتينات الخام بعد المعالجةال Aspergillus nigerبواسطة فطر 

                  ايضاً  الليبيدات والمعادنادت لكتين الموجود في المخلفات وازدا و تناقصت األلياف الخامو 
2011) ,. (Septinova et al.  

ستفادة من هذه المخلفات اال ت إلىهدف من المعامل تي تطرحال  انوفي دراسة على مصل األلبان واألجب
مينية والبنسلينات والفيتامينات والتي يمكن العضوية واأل األحماضبعض المركبات الضرورية مثل  إنتاجفي 

و لما مالتي وجدت في هذه المخلفات بيئة مالئمة للنو  Penicilliumو فطرأ A. niger الحصول عليها بتنمية فطر
المياه الملوثة واستغل بعض الباحثين  (Al-Bahra et al., 2003). ةمغذي وأمالحه من سكريات وفيتامينات تحتوي

الملوثات كمصادر للكربون فلوحظ احتواء خاليا الخميرة  هذه  بواسطة الخمائر التي تستخدم الكتلة الحيوية نتاجإل
C. utilis  مينية األ األحماضومحتوى متوازن من  سكريات% 00وليبيد % 0بروتين و  %06النامية على 

(0220 ,. .  ( Zheng et al 
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 :الحيوية  معالجاتال ع  الكتلة الحيوية الناتجة اتاستخدام . 4.  5 .1

                     Uses Of Biomass Resulting From Bio-Treatments  

ة من البروتينات كغذاء للمجترات مقارنة مخلفات الحبوب المحتوية على كميات قليلاللغرض قدمت 
ولكن التقنيات  ،فكانت ذات طاقة غير كافية لقلة قابلية الهضم وعدم تقبلها لألكل بعد عمليات المعالجة الكيماوية

غنية بالمادة البروتينية وذات قابلية عالية للهضم  لحية كانتاالتي اعتمدت على عمليات التخمر لبناء الكتلة 
ن القيمة إف FAO)) العالميةلزراعة واألغذية وحسب منظمة ا ،الحيواناتمن ستساغة ً ا لقيتمتصاص و واال

على جميع األحماض االمينية وبكميات كبيرة عدا  احتوتو  (%02-62)بين  تراوحتلكتلة الحيوية لالغذائية 
 تتراوح ريات وبكمياتوية للفطميني إلى الكتلة الحيإضافة هذا الحمض األ أن   تبينَّ و  ،ميني المثيونينالحامض األ

 تقييموفي ، (et al., Battaglino .00.) %22. إلىسبب زيادة في هضم البروتينات وصل  (%2.2-2.0)بين
بروتين وحيد % 02على  أن الغذاء الحاوي صبعيات األسماك تبينإألثر البروتين وحيد الخلية الخميري على نمو 

الوزن وفي نسبة التحويل الغذائي ووصلت نسبة البروتين في الخلية أعطى أعلى نمو نوعي ويومي مع زيادة في 
الغذاء  وأظهر ،( Bob-Manuel and Alfred-Ockiya، 2011)وتناقصت نسبة الدهون % 00.00األسماك إلى 

تحسينات واضحة على الوزن الحي للكائنات  (YPC)وحبيبات  (YPC)من البروتين الخميري المركز  المكون
مما أبدته إضافات الخميرة التقليدية حيث أن البروتين الخميري الناتج غني  أفضلوخاصة الدواجن بشكل 

  .Haldar et al) ., 2011 ) بالبرولين والليسين والفينيل االنين

 تتطلب التي  Cyprinus carpioالعادي  مثل الكارب األسماك تغذية في الخلية ةديوح بروتينات استعملت

 في تحتاج والتي Orechromes nilficus  البلطي اسماك تغذية في استعملت اكم ،37 %بحدود بروتيني مستوى

بعد تنميتها على مخلفات مصانع  Candida utilisنتاج خميرة إ تمو  ،%00بروتيني بحدود  مستوى إلى غذائها
 Oncorhnchus mykiss.سماك البلطي أالكتلة الحيوية الناتجة مصدرًا بروتينيًا في تغذية  تاألسماك واستعمل

Martin et al.,2006)) ،والحظ Assaffii سماك تحقق عند استبدال أن أفضل معدل لوزن األ (0220) هؤ وزمال
  06.00اذ بلغ معدل الوزن  02%بنسبة   A.niger المنتج من قبل وحيد الخليةبروتين فول الصويا بالبروتين 

         وحيد الخلية الناتج عن تنمية  استخدم البروتين كما ،من بدء التجربة يوماً  00سمكة بعد  /غ
Geotrichum candidum  سماك و األمالت خطيرة على ندمتممات في تغذية اسماك الكارب ولم تحدث أي تبك 

(Dabrowski et al ., 1980).  
إال أن األبحاث  لهاستخدام الخمائر في تغذية الحيوانات لعدم تفهم الفوائد العديدة في ا نخفاضاهناك  

 لهإلى عالئق الدجاج لم يغير من جودة اللحم بل ازدادت القيمة الغذائية  S. cerevisiaeأثبتت أن إضافة خميرة 
.(Sokolova et al., 1985) بـعملية التخمر  الكتلة الناتجة عنستفادة من اإل تتم وعلى هذا النحو 

Aspergillus niger تفكك من قبل الفطر( لسيلوالزاالميالز وا) إفراز األنزيمات حيث أن  كعلف للدواجن 

http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Dabrowski%2C+K.%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Dabrowski%2C+K.%22
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من زاد من استهالك المواد المغذية مثل بروتينات الركيزة و  زاد مما ،بسط قابلة للهضمأإلى جزيئات  المخلفات
يجابية للمواد المختمرة في لدواجن إضافة إلى التأثيرات اإلوزن ا فساهم في زيادةمتصاص قابلية الهضم واإل

تحسين حالة الغشاء و منع نشاط الميكروبات المرضية و ألمعاء ا pHتحسين الحالة المعوية من خالل تخفيض 
  ..(Mathivanan et al., 2006)المخاطي ألمعاء الدواجن 

لدواجن في كل لأن معدل زيادة الوزن الكلية   على نمو الدواجناختبار لكفاءة األغذية المتخمرة  فيلوحظ 
لوحظ و  ،غ لنخالة الذرة الصفراء المتخمرة 2.00الذرة المتخمرة   ورغ لقش 0.0غ للعلف التجاري 0.60يوم  كان 
في الوزن  فكلما زادت نسبة البروتين في العلف كلما كانت الزيادة ،محتوى البروتيني للعلف بنمو الدواجنالارتباط 

المنتج بالتخمرات السائلة من  ل البروتين وحيد الخليةااستعموأدى  .(Abalaka and Daniyan, 02.2)كبرأ
على معدل لعدد الحشرات الكاملة أى تحقيق إل% 22.في تغذية ذبابة الفاكهة بنسبة استبدال A. niger الفطر

(0220 ,.et al Lafi)،  المجهرية  خاليا الطحلبيةمن ال %0.ه علىئوجد أن السمك الذي يحتوي في غذاكما
(Chlorella وScenedesmus )كما . %(00)وللبروتين الخام  %(00) بنسبة ازدادت قابلية هضمه للمادة الجافة

ستفادة من البروتين كانت أفضل في المعاملة التي تحتوي وأظهرت النتائج ان كفاءة النمو والتحويل الغذائي واال
لتالي فإن احتواء عالئق األسماك على الطحالب الجافة يؤدي إلى الحصول وبا ، المجهرية على مسحوق الطحالب

 ئهااحتوابغذائية سماك الاألحتياجات ا تتعلقحيث  ،.Tartiel et al), (2008على أفضل أداء إنتاجي لألسماك 
 الليزينمينية األساسية مثل الميتيونين و وعلى الحموض األ 0-على الحموض الدسمة غير المشبعة وعلى أوميغا 

(2010 Jacobs et al.,). 

دخالها في أعالف الدجاج الالحم  توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن إضافة الطحالب السمراء وا 
عطاء نتائج طبيعية وممتازة لكل المقاييس التي والبياض يؤدي إل ستجابة الدجاج البياض خالل المراحل البحثية وا 

نتاج البيض ووزنه  دون أي تأثير سلبي على وكتلته وجودته وكذلك معدل النفوق درست مثل وزن الجسم وا 
تعد مساحيق الطحالب و . كما انخفض الكولسترول في البيض الناتج  ،المبيض وقناة البيض والغدد اللمفاوية

 أو الغليان مصدرًا ممتازًا للصبغات الكاروتينية ومشتقاتها البخار الجافة سواء الخام أو المعاملة بضغطالسمراء 
( 2008)وزميله  ( (Torbatinejadكما أجرى الباحث  .( (EL-Deek et al., 2011الصفارالتي تعمق من لون 

العلف التقليدي على صحة الحيوانات وعلى نوعية و ثار العلف المنتج من األعشاب البحرية  آ بين دراسة مقارنة
نتائج أفضل بإيجاد خليط علفي  كما يمكن الحصول على ،علف العشب البحريجدوى وأهمية الصوف فأثبت 

 .مشترك من النوعين
البحرية من على الشواطئ بعد يوم عاصف ويتم غسلها  سيوية األحياءتجمع في بعض الدول اآل 

ولوحظ  نقص  وتجففها وتقديمها كأعالف للحيوانات وقد أثبتت تأثيراتها النوعية على الحيوانات حديثة الوالدة
هذه األسماك حينما أضيف مسحوق بعض األعشاب إلى أحواض األسماك وقد الفضالت الناتجة عن أطعمة 
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ستبدال جرت دراسات إلو  ،اليوم يقدم كغذاء للجمبريات والمحاريات على صحة األسماك وهو اً أظهر تحسنًا كبير 
 المجهرية ةمسحوق السمك بالبروتين النباتي سواء فول الصويا أو القمح كما تم أيضًا اختيار كتلة الطحالب البحري

نتاج مواد غذائية من الطحالب بواسطة التخمر ننسى  ولن ،((Uchida and Miyoshi,  2010كبديل آخر وا 
في المناطق الساحلية من العالم أو تلك التي يصعب فيها  وخاصة( Oystershells)استخدام األصداف البحرية 

طبيعية للكالسيوم والفسفور في عالئق الحيوان  توفير المواد المالئة من مصادرها الطبيعية كأعالف أو كمصادر
  . (Waldroup, .022) والدواجن

ومن جهة أخرى يمكن تحويل  المخلفات الزراعية والزراعية الصناعية عبر مجموعة من األحياء الدقيقة إلى زيت 
السريع  عدل نموهالخمائر الزيتية وبفضل محيث يمكن ل ،عبر تجميع الليبيدات (Single cell Oil) وحيد الخلية

كما (  (Katre et al., 2012ومحتواها العالي من الزيت في خالياها أن  يستفاد منها كمصدر للديزل الحيوي 
بسبب قدرتها على إفراز ( السكرية)يتانول من المخلفات النشوية ان تنتج اإل S.cerevisiaeيمكن لسالالت الخميرة 

 (.Sharma et al., 2002)أنزيمات االميالز والغليكواميالز 
 22.حيث أن  ،بليون دوالر 02.6العائدات المتعلقة بصناعات التقانات الحيوية وصلت إلى  نشير أخيرًا إلى أن

 .((Alvarez and Enriquez,  1988ساعة  02طن من البروتين في  002من الخميرة ينتج  (Ibs)باون 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://scialert.net/fulltext/?doi=ajft.2011.103.116#529602_ja
http://scialert.net/fulltext/?doi=ajft.2011.103.116#529602_ja
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 الفصل الثاني

  Materials and Methods مواد البحث وطرائقه

 : Study Sites  مناطق الدراسة. 1. 2
شمال   شاطئ شاليهات الدراسات ،(.)الشكل  تم جمع العينات من مواقع مختلفة شملت شاطئ المدينة الرياضية

منطقة المدينة الرياضية بتنوع كبير وغنى  تتميز .  (0)الشكل اطئ مريديان الالذقيةشو  ،(0)الشكل  الالذقية
  Mollusca) ) والرخوياتPorifera) ) واالسفنجياتCrustacea) ) األحياء البحرية شملت القشريات بمخلفات

 ر والطحلب األسم Janiaوخاصة الطحلب األحمر Algae)) وقواقعها طيلة العام باإلضافة للطحالب

Colpomenia تميز شاطئ منطقة الميريديان بوجود كميات كبيرة من المخلفات خالل  ،في فصل الصيف
النسبة األكبر من هذه المخلفات والتي تزال بشكل مستمر  (Rhodophyta) الصيف و شكلت الطحالب الحمراء

منطقة شاليهات الدراسات بطيف واسع من األحياء المقذوفة والمتراكمة  تميزت  ،طئ في مواسم السياحةمن الشا
  .والسرطانات البحرية Galaxuaraعلى الشاطئ وخاصة الطحلب 

  
  شاليهات الدراسات شمال الالذقية(   2)الشكل              منطقة جمع العينات المدينة الرياضية(1)الشكل   

http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=97240
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 شاطئ مريديا  الالذقية (  3)لشكلا

 :Biomaterials مادة البحث الحية .2. 2

 :  Marine Organisms Remains المخلفات الشاطئية م  األحياء البحرية .1. 2. 2

الطحالب  صفالنباتية التي تتبع لراكمة على الشاطئ فمنها المخلفات تم جمع األحياء البحرية وبقاياها المت 
والحيوانية   ،((Rhodophytaوالحمراء  (Chlorophyta)الطحالب الخضراء  وشعبتي ((Phaeophyceaeالسمراء 

 وثنائيات مصراع (Gastropoda)والتي تنتمي لمجموعات مختلفة مثل  أفراد ميتة من الرخويات بطنيات قدم 

(Bivalvia)   جمعت هذه المخلفات خالل  ،سفنجيات ميتة من مناطق الدراسةا  و ( سرطانات وبرنقيالت)والقشريات
التي تمت في الدراسة المخبرية  إجراء تلى جمع العينات ،02.0-..-.ولغاية ..02-0-.من  الفترة الممتدة

وجية والتي تضمنت دراسة مورفولمخابر المعهد العالي للبحوث البحرية ومخابر كلية الصيدلة في جامعة تشرين، 
عتماد على عدة مراجع ومفاتيح األحياء البحرية وتم تحديد كل من أنواع المخلفات الحية باإل وتصنيفية لهذه

    (Ribera et al., 1992; Holthuis, 1987 ; Riedl, 1983 ;ية حتى مستوى الجنس والنوعتصنيف

 Giaccone and Dimartino,  2000 ;     (Zenetos et al ., 2003; Galil et al., 2002  وتم توصيفها وهي:   

 Eriphia verrucosa    (Forskal,1775)  
يالحظ في القسم األمامي وخلف  ،وصًا في نصفها الخلفيالدرقة صلبة وسطحها املس خصسرطان بحري  

الحافة الجبهية تخطيطات عرضانية ،تتلون األفراد بألوان مختلفة بني محمر أو بني بنفسجي مع وجود بقع مائلة 
في  هذا النوع غرام  يعيش(02.0-0.0) ووزنها  ،سم 2.وعرضها  سم 0لألصفر  يبلغ الطول االعظمي للدرقة 

سم وهو 02شاطئية وفوق الشاطئية بين الحجارة وعلى الرمال وبين الطحالب على الصخور على عمق المنطقة ال

 .  في بعض بلدان العالم اً نواع الموجودة على مدار العام ويستهلك طازجمن األ

http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4360
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4360
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=97241
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=97240
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=97240
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 Charybdis  hellir  ((Milne-Edwards. A, 1867 

التربة الرملية والرملية الطينية يتراوح طول الدرقة بين السرطان البحري السابح يتميز بأشعار خشنة  يعيش في  
  .غرام  (00- 0.0) سم يتراوح الوزن بين  (0 -0.6)سم عرضها  (0- 0..)

 Brachidontes pharaonis     (Fischer P.,1870)  
اخلي بنفسجي سود والسطح الدألى إاللون بني غامق  ،غير متناظرة جانبياً  ،المصراع ثنائيةقوقعته  البحربلح   

يعيش على شكل مستعمرات مثبتة بواسطة خيوط النسالة على المستندات  ،ملم 22سود ، الطول الشائع ألى إفاتح 
تصل مستويات الكتلة الحيوية لهذا النوع يستهلك نيئًا  ،الصلبة الصخرية والحجرية في المنطقة الشاطئية الضحلة

   .0م/غ 6002لى إفي بعض مناطق المتوسط  

 Bolinus brandaris  (Linne, 1758)     
لها خطوط  ،القوقعة كروية ذات قناة أمامية طويلة وأشواك تنشأ من العروق ،brandaris Murexيضًا أيسمى   

سم   (6.6x   9.2)لى رمادي األبعاد االعظمية إاللون كريمي   ،حلزونية رفيعة تلتف بشكل مستمر حول اللفات
 .كتل بيوضه على طول الشاطئ  رتغز  ،ً طيني في المنطقة الشاطئية ويستهلك نيئاال_يعيش على القاع الرملي 

 Strombus persicus    (Swainson, 1821)   

خشنًا له حواف مثل المنشار وهذا النوع عاشب ينتشر بغزارة  اً يملك غطاء جلدي  ،قوقعة سميكة ثقيلة رخوي له 
وهو نوع مهاجر من البحر األحمر يصل طوله  .بالرمال في المنطقة تحت الشاطئية على القيعان المغطاة

                        .في أغلب األحيان تكثر قواقعه الفارغة على الشاطئ  سم  في المتوسط 6,0لى  إاألعظمي 
 Monodonta turbinate     (Born, 1780)        

ي وعلى الحجارة في برك المناطق الشاطئية حلزون نباتي يتغذى على الطحالب ينتشر بغزارة فوق القاع الصخر  
تصل مستويات الكتلة الحيوية لهذا  (سم  x 0.0 0.0)وتحت الشاطئية ، القوقعة كروية خشنة وثخينة أبعاده بين 

  .0م/غ.لى إالمتوسط  البحر النوع في بعض مناطق

 سفنج اإلSpongia officinalis Linnaeus, 1758)) 

مم و تتوضع  0. -0الفتحات الزفيرية ذات قطر  ،وات مزودة يسطح خشن ومشوكشكل كتلي  مع نم سفنج له إ 
 ،سم 00لونه مابين األبيض المائل لألصفر إلى اللون األسود يزيد قطره االعظمي على  على السطح ، غالباً 

 . %00.02تصل نسبة البروتينات فيها إلى 
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  اإلسفنجAxinella Polypoides   (Schmidt, 1862) 

زفيرية دقيقة  لونها برتقالي ذات فوهات شهيقية و  ،يات منتصبة ذات نموات متفرعة تمتد لعدة سنتمتراتسفنجإ
 .%06..0تصل نسبة البروتينات فيها إلى  ،جدًا موزعة على كامل الجسم

 سفنج اإلIrcinia sp.     

يعيش على  ،مزود بفتحات كبيرة متباعدة ، لونه أسود رمادي  ،سفنج ضخم سطحه الخارجي خشنإ 
 .م  02 -0.المستندات الصلبة والحصوية في المنطقة تحت الشاطئية على عمق 

 Balanus balanus   (Linne 1758)  
قوي متماسك وكثيف مخروطي الشكل مغطى بقشيرة  ،من القشريات التي تتواجد مقذوفة على الشاطئ بشكل كتل

في القاع الرملي الصخري حيث يصل متوسط الكتلة و  ئيةمنتشر في المنطقة تحت الشاطخارجية رقيقة ،هذا النوع 
 .0م/غ 602الحيوية الى 

 

  الطحلبSargassum  
الساق قصيرة تحمل مجموعة فروع  ،نواعها في أعضاء التكاثر والعومأقسم إلى شبه ساق وأوراق تحمل بعض ي 

على  و عائماً أالصخور والشواطئ  وجد بكميات كبيرة علىي ،أولية وثانوية واألوراق مسننة ذات ضلع رئيسي وحيد
  .بقاياه كأعالف للحيوانات تقدم  ،سطح الماء

                         

  الطحلبJania   

رفيعة  األوراق ،يتراوح اللون بين البنفسجي والزهري ،المشرة قاسية ومتكلسة متفرعة ومفصلية الفروع اسطوانية
نواع المعمرة في البيئات المحمية تحت الشاطئية وتنمو شي  تعيش األو ريأا بشكل ابري بشكل وردي وتتفرع ثانويً 

وجد ي ،Cystoseira, Cladostephus, Stypocaulon, Digenea, Posidoniaمع غيرها من الطحالب  
 .على الشاطئ  تراكمًا  تعتبر من أكثر الطحالبو خصل مدورة حرة أبغزارة بشكل عناقيد 

   الطحلب  Galaxuara  

وهي من نمط متعدد المحاور ويمكن أن يكون  ،غير منتظمبشكل  بانتظام أومشربة بالكلس قائمة متفرعة  المشرة 
 .النبات بدون أشعار أو مكسو بأشعار

 الطحلب           Colpomenia  
يوجد على  سمرأالى  من الطحالب السمراء مشراتها بشكل حويصالت مجوفة اسفنجية  وهي ذات لون بني مصفر

بأمواج المد العالي تحوي على العديد من  ضحلة وفي البرك الشاطئية وعلى الشواطئ المكشوفة مقذوفاً أعماق 
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يقدم كأعالف للحيوانات أو يستخدم كأسمدة للحدائق إذا توافر بكميات ، هذا الطحلب  المهمة صيدالنياً المواد 
 .كبيرة 

 لطحلبا Liagora  
يصل  ،السطح قوي ومرن ومتكلس ،تتفرع بشكل ثنائيات ،ة مشرشرةله مشرة اسطواني ،ينتشر على الشاطئ بكثرة

 جنس   نتمي إلىمع حواف محمرة ي واألخضربيض يتراوح لونه بين األ ،مم 002-02.ب من لارتفاع الطح

Liagora 62  ًهمها أمن  تقريباً  نوعاLiagora distenta  من نمط الكالدوم متعدد المحاور. 
  طحلبال Ulva :  

نتشار في المناطق الشاطئية تتثبت المشرة صفيحية كيسية واسعة اإل ،خس البحراسم  ذا الجنسهيطلق على 
 .وله فوائد طبية عديدة A, B, C هذا الجنس غني باليود والحديد والفيتامينات  ،بمجموعة من الجذيرات

  
 لطحلبا Padina : 

 لجينات واليود وهي مصدر هام جداً غنية باأل ،سمر داكنألونها ذهبي إلى  ،المشرة صفيحية ورقية مروحية الشكل
دم كأعالف يستخدم الخل أو عصير الليمون إلزالة التكلس عن سطح المشرة وهي تجمع وتستخ ،للكالسيوم

  . أشعة الشمستحت  للحيوانات بعد أن تجفف
 السوري  بعض الصور لمخلفات بحرية متراكمة على الشاطئ في مناطق مختلفة من الشاطئ( 2)ويظهر الشكل 
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 المدينة الرياضية وشاليهات الدراسات مخلفات بحرية متراكمة على شواطئ( 4)الشكل 
 

  الوضع التصنيقي لألحياء البحرية النباتية والحيوانية  المتراكمة على الشاطئ  (0، .)نويوضح الجدوال
   

في مناطق الدراسة  الشاطئ علىالمتراكمة  النباتية لألحياء البحريةالوضع التصنيفي ( 1)جدول  

Genus Family Order Class Phylum 

 

Kingdom 

Liagora  

 

Liagoraceae  Nemaliales Florideophyceae  Rhodophyta 
 
 
  

Plantae 

Galaxaura  

 

Galaxauraceae  

Jania  

 

Corallinaceae  Corallinales  

Padina  

 

Dictyotaceae  Dictyotales Phaeophyceae  Ochrophyta  

Sargassum  

 

Sargassaceae  Fucales 

Colpomenia  

 

Scytosiphonaceae  Ectocarpales  

Ulva  

 

Ulvaceae  Ulvales  Ulvophyceae  Chlorophyta  

  
 
 
 

http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=8269
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=5212
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4612
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4364
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=97240
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=1
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=8177
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=5122
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=8806
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=5224
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4621
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=8808
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=5195
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4577
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4360
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=99581
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=8389
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=5187
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4574
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=8396
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=5191
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4580
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=8416
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=5205
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4584
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4357
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=97241
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 في مناطق الدراسة  الوضع التصنيفي لألحياء البحرية الحيوانية المتراكمة على الشاطئ( 2)جدول
 

Kingdom Phylum  
 

Class  Order  Family   Species  

Animalia Mollusca  

 

 

 

 

 

Gastropoda  Archaegastropoda Trochoidae Monodonta turbinata  

Neogastropoda  Muricidae Bolinus brandaris  

Caenogastropoda Strombidae  Strombus persicus  

Bivalvia 

  

Mytiloida  Mytilidae  Brachidontes 

pharaonis 

Arthropoda  Crustacea 

  

Decapoda 

 

 

Portunidae  

 

Charybdis hellir  

Xanthidae  Eriphia verrucosa     

Sessilia Balanidae Balanus balanus 

Porifera 

 

Demospongia Halichondrida   Axinellidae  Axinella polypoides  

Dictyoceratide  Spongidae  Spongia officinalis  

Irciniidae  Ircinia sp  

 
 
 

 :  للمخلفات األحياء الدقيقة المعزولة المستخدمة في عمليات المعالجة الحيوية .2.  2 .2

Isolated Microorganisms And Using In Biotechnology 

من اللبن  Geotrichum candidumحيث عزل  ،حياء المستخدمة من أوساطها الطبيعيةعزلت مجموعة األ
خميرة  بالنسبة إلى من التربة ومن البصل أما Aspergillus niger، وعزل الـثمار البرتقال المصابةوالمخلالت و 

Saccharomyces cerevisiae  ،تمت تنميتها على أوساط  هذه األحياء بعد عزل فاستعملت خميرة الخبز الجافة
درجة مئوية لمدة بين  00ضنة عند الدرجة وحضنت األطباق في الحا. PDAو Czapeckوسط وهي  جاهزة زرع
ثم تم تحديد هويتها بناءًا على الخصائص المورفولوجية للمزارع  والدراسة بالمجهر الضوئي  ثم  ،أيام ( 0-0)

           تحضير البادئ منها ثموتمت عمليات تنشيطها  ،درجة مئوية +2الحرارة  الدرجة عندحفظت في البراد 
دمة في المعالجات الحيوية خوفيما يلي توصيف للفطور والخمائر المست .واستخدامها في المعالجة الحيوية 

 فات الشاطئية ل  خللم
 
 

http://eol.org/pages/2447/overview
http://www.greekshells.gr/taxonomy.php?id=47
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  الخميرةSaccharomyces cerevisiae  

 أحياناً وتتصل  .الشكلة يو بيضو أفردة مستديرة م هاخاليا
ببعضها وتكون سالسل تسمى بالغزل الفطري  خاليا الخميرة

شائعة في األلبان  (كل مكان في) االنتشارواسعة هي  .الكاذب
ليس لها غزل  .والمنتجات اللبنية بأنواعها وعلى أسطح الفواكه

ويظهر  تتكاثر باالنقسام البسيط وبالتبرعم (.ميسليوم)فطري 
في : أهميتها. خاليا الخميرة تحت المجهر الضوئي( 0)الشكل 

  .المجال الصناعي في صناعة الخميرة وعمليات التخمر عامةً 
 
 
 
 لفطر اAspergillus niger        

الميسليوم . من الفطريات األسكية األكثر انتشارًا في الطبيعة
تنتفخ نهاية كل حامل على شكل رأس  ،عرضية حواجزمقسم ب

مستدير تسمى الحوصلة الكونيدية ينبثق منها تفرعات أولية 
بواغ تحمل األ( فاليدات)وتفرعات ثانوية قصيرة ( ميتوال)طويلة 

رجي اجدارها الخوالكونيدات كروية وحيدة الخلية  ،ونيديةالك
 الليمونفي إنتاج األحماض كحمض  هذا النوعيستعمل . خشن

وبعض الفيتامينات والمضادات الحيوية،  تم عزله من أوساطه 
الفطر على  (6)، ويظهر الشكل الطبيعية من التربة ومن البصل

  .   Czapeckوسط 
                                                  

 
 
 
 
 

 

 S. cerevisiae  الخميرةخاليا ( 5)الشكل
 علق الخاليافي م

 
 

 Czapeckعلى وسط A. niger الفطر (6)الشكل

Dox's agar 
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  الفطر Geotrichum candidum 

يتكون من خيوط فطرية واضحة  ،من الفطريات الزقية العارية
تتقطع األجزاء النهائية منها إلى أبواغ مفصلية صغيرة 

Arthrospores  و مكعبيهأذات شكل خاص اسطوانية قصيرة. 
مض اللبن وعلى شائع فوق األطعمة التي تحتوي ح فطروهو 

المخلالت حيث يشكل نموًا قشريًا على السطح كما ويتواجد على 
وساطه أتم عزله من  ،الثمار الناضجة وعلى المنتجات اللبنية

ويظهر . الطبيعية من اللبن ومن المخلالت ومن  الفاكهة المتعفنة
   PDA .الفطر على وسط  (0)الشكل 

 
                                                                  

 
 المستخدمة في عمليات المعالجة الحيوية للمخلفات  الدقيقة الوضع التصنيفي لألحياء( 0)يبين الجدول و 
 

 للمخلفات الشاطئية ألحياء  الدقيقة المستخدمة في عمليات المعالجةا تصنيف(  3)جدول
Kingdom  Class  Order  Family  Genus  Species 

Fungi  Ascomycetes  
 

 

Saccharomycetales  Saccharomycetaceae  Saccharomyces  Saccharomyces cerevisiae  

Deuteromycetes  
 

 

Moniliales  Moniliaceae  Aspergillus  Aspergillus niger  

Ascomycets  
 

 

Endomycetales  
 

  Endomycetaceae  Geotrichum  Geotrichum candidum  

 
 
 
 

 

 على وسط G. candidum الفطر( 6)الشكل 
PDA 
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م  المخلفات المتراكمة على الشاطئ الستخدامها في عملية  مائرخالعزل مجموعة م   .3. 2. 2
                                                                               : خمر المخبريةالت

Isolation Some Yeasts From Marine Waste For Use In Fermentation        
وتنميتها على وسط األغار المغذي  ،الخصائص المورفولوجية للمزارع بناءًا على الخمائرمن  تم عزل ساللتين

لى مصل إتم نقل هذه األحياء  ،بهدف زراعتها مجددًا على المخلفات ولكن ضمن شروط التخمر المخبرية
ع باقي الفطريات وساط التخميرية بها مفيزولوجي إلعداد بادئ منها بهدف الزراعة السائلة وجرى تلقيح األ

 .صورتين لنوعي الخمائر المعزولة من المخلفات الشاطئية ( 0)، ويظهر الشكل بحثالالمستخدمة في 
 

 
     المعزولة م  المخلفات الشاطئية  X1الخميرة( a-8)الشكل    المعزولة م  المخلفات الشاطئية X2الخميرة  (b-8)الشكل      

  Spore Suspension(Initiator) Preparation (البادئ )تحضير معلق األبواغ   2 . 2 .  4 . 
ى المستعمرات النقية ضيف الى طبق البتري الحاوي علأ: تم تحضير معلق األبواغ أو الخاليا على الشكل التالي  

ًا ثم رشح جيد تاألبواغ حتى تطفو على السطح  حرك تماء مقطر معقم  وترك( مل 02–2.)من  من الفطريات
 أخذتثم  جزاء األخرى من الفطربواغ فقط دون األى األلل على معلق حاوي عو حصلالسائل على ورقة ترشيح ل

 :  النحو التاليقطرة من معلق األبواغ  وحسب التركيز على 
فوق المربع المقسم   Neubauer counting chamber)) القطرة على الشريحة المخصصة لعد األبواغ توضع
حسب ي  ،في المربع المقسم عد األبواغ تمجفف السائل الزائد من جوانب الساترة بورق نشاف ثم و بساترة  توغط

مل معلق أبواغ  .فنحصل على عدد األبواغ في  2222.ضرب عدد األبواغ بـ يالمربع  حجمحجم القطرة بحساب 
  .خذ المتوسطيؤ حسب عدد األبواغ  في ثالث مربعات على األقل و يثم 
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 :حضير أوساط التخمير السائلة والصلبةت  -3 -2

 Preparation of liquid and solid fermentation media   
تم تحضير أوساط التخمير من المخلفات البحرية الشاطئية الحيوانية والنباتية بعد غسلها وتجفيفها وطحنها لتكون 

ضافية وبعض األمالح المعدنية التي إ جاهزة  كأوساط تخميرية مع تقديم بعد اإلضافات من مصادر نتروجينية
  .في تغذيتها األحياء الدقيقة  هاتحتاج التي أهم العناصرتضم 

 :  والثاني التخمير األول يوسطتحضير الزراعة السائلة و  .1. 3 .2 
 Liquid Culture And Preparation Of The First And Second Fermentation Medium  

فوسفات البوتاسيوم احادية  غ . ،NaNo3))نترات الصوديوم  غ 0): يحوي  اء مقطرلتر م .يتم مزج محلول 
 ،(KCl)  كلوريد البوتاسيوم غ 2.0 ،(MgSO4.7H2O)غ كبريتات المغنزيوم المائية  k2Hpo4، 2.0))الهيدرجين 

 ،ية وحيوانيةمختلطة نبات غ مخلفات شاطئية02 إليهاف يضأ، 7H2O (FeSO4.) كبريتات الحديد المائية غ .2.2
ل مضيًا بشكاح تحللأو /و ثاني،الوسط ال شكلت (0) المختلطة ول، والعينةاألوسط ال شكلت (.) تلطةخالم العينة

في كل منها  ،مل 002على ارلنمايرات سعة  تجيدًا ووزع تمزج ،%(0)جيد بواسطة حمض الكبريت المركز
 تعقمو  االلمنيومورق جيدًا بالقطن و  تقغلأو  %0 (مصدر كربوني)بتركيز مخلفات مل وسط تخمير 22.
خلية       تركيز )من بالبادئ تحقنلتبرد و ركت لمدة ربع ساعة ثم ت درجة .0. الحرارة درجة عند وتوغالفباأل
 0.لمدة  درجة مئوية 00الدرجة  عند (..0)االبتدائي   pHو  00rpm.بمقدار هز  في الحاضنة تضع (مل/

  .يوم

  Preparation Of The Third Fermentation Mediumلثثاالالتخمير  ر وسطيحضت 2.  3.  2

فوسفات البوتاسيوم  غ.، (2S04(NH4))كبريتات االمونيوم غ  0 : يحوي لتر ماء مقطر .يتم مزج محلول   
كبريتات الزنك  غ ..2،  (MgSO4.7H2O)كبريتات المغنزيوم المائية غ  k2Hpo4)) ، 2.0احادية الهيدرجين 

طة حمض ابوس محلمهة (2العينة المختلطة ) غ مخلفات شاطئية22. إليهاف يضأ،  ( (ZnSO4 .7H2oة المائي
 مل وسط تخمير 22.مل في كل منها  002على ارلنمايرات سعة  تجيدًا ووزع ت، مزج%(0) زبتركيالكبريت 

لتبرد  تساعة ثم تركلمدة ربع  درجة .0. الحرارة وتوغالف على درجةباأل تعقمومن ثم % 2.بتركيز مخلفات 
 22rpm.بمقدار هز  درجة مئوية 02الدرجة  عندفي الحاضنة  توضعو ( مل/خلية )    بالبادئ تركيز حقنت و 

كتلة الوجرى تعيين  اً يوم 00و 0.و 0أيام و 0عينات بعد مرور و أخذت .يوم 00لمدة   6االبتدائي   pHو 
م ثت الكتلة المتخمرة في بياشر موزونة مسبقًا وهي فارغة وضع ،الناتجة بعد انتهاء عملية التحضين لحيويةا

وتركت  20.في الفرن على الدرجة ت ثم وضع درجة مئوية، 22.الدرجة  عندحمام مائي  فيالعينات  تجفف
 .الناتجة بعد الزراعة  الحيوية لحساب الكتلة ةالعينات لتبرد ثم تم وزن كل عينة على حد
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  Tap Water Fermentation Medium فقط (الشرب) ء الحنفيةتخمير بماال وسط .3.   3.  2 

ز بتركيطة حمض الكبريت ابوس محلمهة (2العينة ) غ مخلفات شاطئية22.:   يحويحنفية لتر ماء  .يتم مزج 
 .بدون اضافات المصادر النتروجينية واألمالح المعدنية  (0-0-0الفقرة ) ومع مراعاة شروط التخمير %( 0)

  زراعة الصلبة وتحضير أوساط التخميرال   .4. 3. 2
  Preparation Of Solid Fermentation Media  

 :وساط تخميرية للزراعة الصلبة على الشكل التالي أتم تحضير ثالث 
 2.كل  يحوي (.)غ مخلفات مختلطة من  العينة رقم  02مل ماء حنفية  أضيف اليها  22 :الوسط األول 

 (.:0) ماء :وصول للحالة الصلبة بنسبة مخلفاتغ مخلفات لل0مل وسط تخميري 
 مل وسط  02: الوسط الثانيCzapeck  محلمهة بحمض الكبريت ( 0)غ مخلفات من العينة 00أضيف اليها 
 وسط مل  02: الوسط الثالثCzapeck  +02 تجيدًا بورق االلمنيوم عقم تغلف (0)غ مخلفات العينة 

       الحاضنة في توضعبالبادئ و  تحقن التبريداعة وبعد لمدة ربع س .0.توغالف على الدرجة و باأل
  .لمدة أسبوع درجة مئوية  00الدرجة  عند( زراعة ساكنة)
 : Equipments تجهيزات البحث . 4.    2
  Equipment And Instruments األجهزة واألدوات المستخدمة . 1 .4. 2  

التهضيم مع األنابيب وجهاز التقطير مع توصيالته يتضمن جهاز  لتحديد محتوى البروتين جهاز كيلدال  
(Buchi Digest system K-437)، وتوكالفاأل(OT4oL  ،nuve steamArT) ،حاضنة شيكر(InfoRs) ،

ميزان ، Precisa))جهاز تحديد الرطوبة  ،(JSCB-1200SB)غرفة عزل جرثومي  ،napco))حاضنة فطرية 
اد عدت، شريحة  (motic)مجهر ضوئي ،(JANATinstRuEMents)تجفيف فرن ،XB22oA-(Precisa)حساس

جهاز قياس  ،((K.F.T LaB.EouiPMENTوحمام مائي ،Neubauer counting chamber))الكريات الدموية 
pH، بالون معايرة ،أنابيب اختبار ،بياشر ،ارلنمايراتأدوات مثل  و  ، مطحنة وبراد مصباح بنزن ،ميزان حرارة، 
جفنات   ،سحاحة، قمع فصل ،يزان حرارةم ،برة ذات عقدةأ، طباق بتريأ ،رق المنيومو  ،وراق ترشيحأ ،قماعأ

 . قطن  ،هاون ،بورسالن
 Materials And Reagents والكواشف المستخدمة الكيميائية المواد.  2.    2 . 4

ت كبريتا) Aمحلول فهلنغ ،حمض كلور الماء المركز ،%2.حمض كلور الماء ،(الهكسان) محالت عضوية
 محلول سكر مرجع   ،(طرطرات الصوديوم والبوتاسيوم وماءات الصوديوم) Bومحلول فهلنغ ( النحاس المائية
، كبريتات %00أحمر الفينول، ماءات الصوديوم  ،البور، كاشف أزرق الميتيلين حمض، حمض الكبريت

ماء مقطر، وأوساط الزرع العامة  ،(Seكبريتات البوتاسيوم وعنصر السيلينيوم )وسيط كلداهل ،الصوديوم الالمائية
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وسط اآلغار  ، potato dextrose agar (PDA) ، وسطCzapeck Dox's agar   وسط  شابيك: الجاهزة
 .(ملح الطعام  ،ببتون، اغار  ،مستخلص لحم)المكون من  ( Agar Nutrient)المغذي 

 Analytical Methods التحليلية قائطر ال   5.  2   

للعينات المدروسة وحللت بشكل  الحيوي كيميائيلتخدام مجموعة من الطرق لمعرفة التركيب اتحاليل باسالجرت 
 : تم حيثعينات مختلطة 

   تحديد السكريات الموجودة في العينات  باستعمال  طريقة فهلنغ  (AOAC, 2005 ) 

  طريقة كلدال  :  (تحديد نسبة البروتينات Kjeldahl method ) (AOAC, 2005) 

  باستخداو طريقة قمع الفصل: نسبة المواد الدسمةتحديد. (AOAC, 2005)  

  تو تحديد الرطوبة باستخداو جهاز تحديد الرطوبة(Precisa ) وبطريقة التجفيف حتى الوز  الثابت
 . ساعة 12لمدة  درجة مئوية 105على درجة الحرارة 

 :(فراخ الدواج )تطبيق خلطة علفية وتجريبها على مجموعة م    6. 2
         Feeding A Group Of Poultries With Modified Mixture Of Fodder  

بالخليط  بشكل كامل والحموض األمينية (فول الصويا) تم استبدال المصدر البروتيني في مكونات العلف التجاري 
وتطبيق  قيقة المدروسةمضية وزراعة األحياء الداالشاطئية المتخمرة بعد الحلمهة الحمعالجة المخلفات  الناتج عن

 ،يوماً 16-0بتربيتها من عمر تم ( Hubbard Classicمن نوع  أفراد 0)هذه الخلطة على مجموعة من الدواجن
وجرت مقارنتها مع مجموعة ثانية تغذت على  ،بالعلف التجاري يوماً  .0ثم تم اكمال التجربة حتى شهر كامل 

في شروط المدجنة النظامية من درجة الحرارة والماء المعقم  وذلك ،العلف التجاري من بداية التجربة حتى نهايتها
  :وهي المعامالتمجموعة من  تحددو   والرطوبة المناسبة

 الوزن البدائي - في نهاية التجربةالوزن (=   .(Weight gain per chick(غ) الوزن الناتج        
 .   الفردالزيادة في وزن /الجاف المأخوذكمية العلف ( = Feed conversion).معامل تحويل الغذاء   

  مدة التجربة/الوزن البدائي -الوزن النهائي daily gain Average) = ) (اليوم/غ)معدل النمو اليومي       
                                                                      (Boujard et al.,2004)                                               
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 الفصل الثالث

 معالجة المخلفات البحرية مخبريًا وتطبيقها على الدواج 
Tteatment Of  Marine Wastes And Application As Poultry Fodder 

      

  : للمخلفات على الشاطئ الحيوي التركيب الكيميائي  3-1
  Biochemical composition Of Marine Waste                                                      

                                            

كل عينات مختلطة تضم بقايا حيوانية تم دراسة مجموعة من العينات المأخوذة من الشاطئ وتحليلها على ش    
وبعضها  لمنطقة وتاريخ الجمع وهي عينات مغسولة بمياه الحنفية من آثار الملوحة ومجففة ونباتية وذلك تبعاً 
 (2)وبدون غسيل وتجفيف كما وتم تحليل عينات نباتية لوحدها وعينات حيوانية ويظهر الجدول تركت بملوحتها
 :هذه النتائج 

   للعينات المدروسة ونسبها المئوية في المادة الجافة  الحيوية ائج التحاليل الكيميائيةنت( 4)جدول 
%نسبة الدسم  %نسبة البروتينات   %نسبة السكريات     اسم العينة 

(  بدون غسيل وتجفيف )  1عينة المختلطة 26.49 1.81 0.93  

(   مغسولة ومجففة )    2العينة المختلطة 43.73 3.44 0.39  

  Jania طحالب بدون غسيل وتجفيف 40.51 20.. 0.27

    3ة العينة المختلط 37.83 1.06 0.09

1.89 11.44 20.28 Bolinus  بيوض 

0.69 1.35 25.50 Galaxuara 

0.97 1.45 21.56 Liagora  

0.74 6.92 43.83 Ulva 

3.15 3.39 25.84 Colpomenia 

1.0 3.0 36.22 Sargassum  

       4العينة المختلطة  33.84 5.65 1.22

 
 السكرياتونالحظ فيها ارتفاع نسبة  للعينات المدرسة الحيوية نتائج التحاليل الكيميائية( 2)الجدول يبين       

مما يخولها أن تكون مصدرًا كربونيًا وحيدًا  ،في العينات المختلطة وفي الطحالب المدروسة (%43.83-20.28)
وستستخدمها في بناء كتلتها الحيوية، كما اظهرت  في األوساط الزرعية التي ستنمو عليها الفطريات والخمائر

  ،في المادة الجافة%  11.44نسبة  بلغتالتي  Bolinusيوض العينات انخفاضًا لنسبة البروتينات فيها باستثناء ب
  .ما نسب المواد الدسمة فكانت منخفضة بشكل عام  وخاصة في العينات النباتية أ
 

http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=8416
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=8396
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 :التخميرغناء المخلفات البحرية ع  طريق عمليات إ 3-2 
Enrichment Of Marine Wastes By Fermentation  

(  بدون حلمهة) جراء معالجة كيميائية للمخلفات الشاطئيةإين األولى دون تمت عملية الزراعة على مرحلت 
وتم تعقيم  ،%0مضية للمخلفات بواسطة حمض الكبريت بتركيز اوالمرحلة الثانية أجريت عملية الحلمهة الح

رك بدون ، وشاهد تغ مخلفات متخمرة على الشاطئ. ـكما حقنت ب ،والخاليا أوساط التخمير وحقنها بمعلق األبواغ
الذي يضم ) يومًا للوسطين األول 0.ومن ثم تمت عملية الحضانة تحت شروط التحضين لمدة بالبادئ،  حقن

 .(0مخلفات من العينة المختلطة )والوسط الثاني ( .المخلفات من العينة المختلطة

  :نتاج البروتي إتأثير الفترات الزمنية المختلفة  للتحضي  على   2-1 -3
    The Effect Of Incubation Time On Protein Production       

مل عند كل فترة  وتمت  0يوم وذلك بأخذ ( 0.,  .., 0, 0)قدرت نسبة البروتين خالل فترات زمنية مختلفة     
  الوزن الجاف/ x .22كمية البروتين الحيوي = نتاجية البروتين إ ،بعد الحلمهة و المقارنة بين األوساط قبل

 

ذ تقوم إدة تعد الفطريات من أفضل األحياء الدقيقة المنتجة لألنزيمات المحللة للمركبات السكرية المعق       
لى بروتين وبذلك يتم رفع القيمة الغذائية لهذه المخلفات بعدما إبسط ومن ثم استقالبها وتحويلها أ مركباتلبتحويلها 

كما هو  ،قبل المعالجة الحيوية%(   0.22)  لوسط الثانيوفي ا%( 1.81)كانت نسبة البروتينات في الوسط األول 
  (0)و( 0)و(  6)و( 0)موضح في الجداول 

 
بواسطة األحياء المستخدمة قبل  الحلمهة على الوسط تأثير الفترات الزمنية المختلفة على انتاج البروتي  (  5)الجدول  

 يوو  15مرور  بعد غ مادة جافة100/ غاألول 
 لبروتين الكلي ا اسم المزرعة 

 يوم 15 يوم 11 أيام 7 أيام3

 ج. غ م%  مل 100/غ ج . غ م%   مل 100/غ ج. غ م%   مل 100/غ ج. غ م%   مل 100/غ

Geotrichum . candidum 2..2 0.06 2.00 6..0 2.00 0.6. 2.00 0..0 

Saccharomyces. cerevisiae 2..0 2.00 2.00 0.2. 2.00 0.26 2.00 .2.00 

Aspergillus. niger 2.02 2.00 2.00 0.00 2.06 0.2. 2.20 ...00 

 0.00 2.02  0.02 2.02 6.20 2.02 0.00 6..2 غ مخلفات1

 0.20 ...2 6..0 0..2 0.20 0..2 0.02 0..2 شاهد
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 لمهة البروتي  بواسطة األحياء المستخدمة بعد الحتأثير الفترات الزمنية المختلفة على انتاج (  6)الجدول 

  يوو 15على الوسط األول  بعد مرور  غ مادة جافة100/ غ
 

 البروتين الكلي اسم المزرعة 

 يوم 15 يوم  11 أيام 7 أيام 3

 ج. غ م%   مل 100/غ ج. غ م%   مل 100/غ ج. غ م%   مل 100/غ ج. غ م%   مل 100/غ

Geotrichum . candidum 2.0. 0.02 2.00 .2.00 2.02 .0.20 2.00 0..00 

Saccharomyces. cerevisiae 2.00  6.62  2.00  .0.00  2.60 .0.60 2.00  00.20  

Aspergillus. niger 2.00 0.00 2.00 .0.02 2.06 .0.02 2.0. 02.00  

 2.60. 2.00 0.22. .2.0  0.00. 2.02 0.00 2.00 غ مخلفات 1

 2.66 0..2 2.00 0..2 2.60 0..2 2.20 0..2 شاهد

 
لنسب البروتين في المزارع مع مرور الزمن وعدم قدرة الفطريات على تلبية  ئاً بطي اً تزايد( 0)لجدول يبين ا

لى وجود مركبات سكرية معقدة عديدة في المخلفات البحرية مميزة إاحتياجاتها من المخلفات ويمكن أن يعزى ذلك 
للبروتين قبل  مئوية حيث سجلت أعلى نسبة ،عن تفكيكها واستخدامها في نموها لألحياء البحرية وعجز الفطريات
    في حين كانت قدرة الخميرة  ،مادة جافةغ 22./ غ 00...وكانت  A. nigerالحلمهة عند المعالجة بالفطر 

S. cerevisiae  والفطر G . candidum نتائج ( 6)نتاج البروتين أقل من ذلك، بينما يظهر الجدول إعلى
 أن نسبة البروتين كانت تتزايد مع مرور الزمن في سط التخمري األول فلوحظ المعالجة بعد الحلمهة على الو 

 S. cerevisiaeما الخميرة أيومًا،  0.غ مادة جافة بعد 22./غ 02.00لى نسبة إوصلت  A. nigerمزرعة الفطر 
 غ مادة جافة،22./ غ 00..0لى نسبة إ G . candidumغ مادة جافة والفطر 22./ غ 00.20فحققت نسبة 

مرة تخغ من بقايا م.زيادة في الوسط بعد اضافة ولوحظ  في المادة األولية،%( .0..)مقارنة مع نسبة بروتين 
غ مادة 22./ غ 2.60.لى إساهمت في زيادة نسبة البروتين  على الشاطئ والحاوية على مجموعة من الخمائر

مضية مقارنة الحوظ بعد عملية الحلمهة الحتزايد نسب البروتين بشكل م يالحظ (6)و( 0)بمقارنة الجداول  ،جافة
زادت من نسبة لمخلفات مضية لان المعالجة األولية باستخدام الحلمهة الحإمع النسب قبل الحلمهة، وبالتالي ف

السكريات المتخمرة المستقلبة من هذه المخلفات والتي تكون بمتناول الفطريات التي تستخدمها كمصدر للكربون 
والمواد االضافية تزيد من قدرة  باألمالحتدعيم مكونات الوسط كما أن  ،ناء الكتلة الحيويةفي عملية النمو وب

 الفطريات على النمو واستهالك المصدر الكربوني المتوفر في المخلفات الشاطئية لزيادة انتاج الكتلة الحيوية
 .وبالتالي نسبة البروتين 
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بواسطة األحياء المستخدمة قبل الحلمهة علىنتاج البروتي  إة على تأثير الفترات الزمنية المختلف(  7)الجدول   

يوو 15بعد مرور  غ مادة جافة100/ غالوسط الثاني   

 البروتين الكلي  المزرعةاسم 

 يوم 15 يوم  11 أيام 7 أيام 3

 ج .غ م%   مل 100/غ ج .غ م%   مل 100/غ ج .غ م%   مل 100/غ ج .غ م%   مل 100/غ

Geotrichum . candidum 2..0 0.00 2.0. 6.00 2.22 0.20 2.20 .2.00 

Saccharomyces. cerevisiae 2.00 2.0. 2.00 0.20 2.20 0..0 2.20 .2.02 

Aspergillus. niger 2.00 0.02 2.20 0.00 2.06 ...00 2.62 .2.00 

 0.20 2.20 0.00 2.00 0.60 2.00 0.20 0..2 مخلفات غ1

 0.00 0..2 0.02 0..2 0.60 0..2 0.20 0..2 شاهد

 
 

بواسطة األحياء المستخدمة بعد الحلمهة تأثير الفترات الزمنية المختلفة على انتاج البروتي   (8)الجدول   
   يوو 15على الوسط الثاني  بعد مرور  غ مادة جافة100/ غ

 البروتين الكلي اسم المزرعة  

 يوم 15 يوم  11 أيام 7 أيام 3

 ج .غ م%   مل 100/غ ج .غ م%   مل 100/غ ج .غ م%   مل 100/غ ج .م غ%   مل 100/غ

Geotrichum . candidum 2.0. 0..0 2.00 .2.22  2.0. .0.20 2.02 02.26 

Saccharomyces. cerevisiae 2.02 6.20 2.00 .2.00 2.00 .0.20 ...0 00..0 

Aspergillus. niger 2.22 0.00 2.0. .6..0 2.00 02..0 ..00 00.00 

 02..0 2.06 0.06. 2.02 0.02. 2.62 0.22 2.20 مخلفات غ1

 2.06 0..2 0..2 0..2 0.00 0..2 2.02 2.02 شاهد

 

بين قبل وبعد  على الوسط التخمري الثاني ،الناتجة البروتين في نسب اً واضح اً تفاوت( 0)و (0) ناليبين الجدو    
 /غ 2.00.وكانت  A. nigerحلمهة عند المعالجة بالفطر حيث سجلت أعلى نسبة للبروتين قبل ال، الحلمهة

فكانت  ،في الزيادة المطردة في البروتين طيلة فترة التجربة بعد الحلمهة ايضاً  تفوق الفطرو مادة جافة غ 22.
وبلغت أعلى كمية من البروتين بعد  ،على التتالي اً يوم .., 0,  0بعد %(  0..02,  0..6.,  0.00)النسب

   0..00بنسبة  S. cerevisiaeومن ثم الخميرة  ،غ مادة جافة22./غ 00.00عشر يومًا وكانت مرور خمسة 
وحققت بعد الحلمهة  مادة جافة غ22./ غ 02.26ووصلت النسبة   G. candidumالفطرو  مادة جافة غ22./ غ

ن  ،غ مادة جافة22./ غ 02..0لى إنسبة وصلت  متخمرة العينة المدعمة بمخلفات شاطئية رتفاع نسبة إوا 
 البروتين يمكن أن يعزى الى األنزيمات الخارج خلوية المفرزة من الميسليوم الفطري

Oboh & Akindahunsi, 2003 ; Nelson et al ., 2000))  
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التي   Cellulase , Amylase  Phytase مجموعة واسعة من األنزيمات هي فرازهال A. nigerالفطرتفوق  يعزى   
بسط تسهل عملية هضمها وامتصاصها، حيث أن ألى جزيئات إ( اتالمخلف)عقدة للركيزة تحلمه الجزيئات الم

ساسية على حد سواء مما يحقق التوازن في ساسية وغير األمينية األحماض األيزيد نسبة األ A. nigerــالتخمر ب
مات نزياأل يفرز مجموعة من G . candidumن الفطرأكما  ،(et al Widjastuti., 02.0)نسبهما 

التي تساهم في عملية تفكك المخلفات وزيادة البروتينات   Cellulase, Xylanase, Protease ,Peroxidaseهي
والتي  ، Pectinase و Cellulase الخميرة العديد من األنزيمات أهمها تفرز ، كذلك (Coman et al ., 2012)فيها
عزى الى النمو ين أن تزايد نسب البروتين يمكن أكما في جعل السكريات  متوفرة في الوسط ،  دوراً  مهماً  تؤدي
    نتشار الواسع  للخميرة والفطر في الركيزة المتخمرة وهذا ما يسبب ايضًا زيادة في بروتينات المخلفاتواإل

;Antai and Mbongo, 1994). ; Akingbala et al., 1995 Akintomide and Antai, 2012).  

نية المناسبة إلنتاج البروتين بواسطة األحياء المستخدمة  تبين أنها تنتج أعلى كمية من عند دراسة الفترة الزم   
 ,Abdul-Nour)وتبدو هذه الدراسة مطابقة للنتائج التي توصل اليها  ،البروتين بعد مرور خمسة عشر يوماً 

الخلية من  وحيدوتين نتاج بر إعند دراستهم  (et al., 1981) Gibrielوتقارب هذه النتيجة ماجاء به  (1984
فضل فترة زمنية إلنتاج البروتين وحيد أحيث تبين أن  ، A. terreus_ nigerمسحوق نخالة القمح بواسطة الفطر 

فضل أأن  (02.2) وزمالؤه Yalemtesfa الخلية هو اليوم الخامس عشر وتتعارض هذه النتيجة مع ماتوصل اليه
لى نسبة السكريات إو أختالف في نوع الساللة المستخدمة لى االإ ختالفاتوقد ترجع هذه اال  ،يامأ 2فترة هي 

 .والمغذيات األخرى المضافة للوسط وكذلك طبيعة التحضين 

 : إنتاج البروتي  خالل مراحل (pH) رجة الحموضةد تغيرات 3-2-2
 The Effect Of pH On Protein Production 

 

نتاج الكتلة الحيوية حيث يتميز كل فطر بمدى معين من العوامل المهمة لنمو ا تعد درجة الحموضة   ألحياء وا 
مع زيادة  اً النمو تناسب طرد معدلأظهرت التجارب أن  ،والذي من خالله يعطي أفضل نمو (pH)من تركيز 

و ( 0)وهذا مايبينه الشكالن   .G. Candidumوالفطر  S. cerevisiaeالخميرةو  A. niger في مزرعة الفطر pHالـ
 . نتاج البروتين الحيويا  عند مراحل النمو و  pHقيم  الـ من( 2.)
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 خالل مراحل انتاج البروتي  في مزارع األحياء النامية pH تغيرات (9)الشكل 
  قبل الحلمهة   الوسط التخمري الثاني على

  
 

 
 

 خالل مراحل انتاج البروتي  في مزارع األحياء النامية  pH تغيرات (10)الشكل 
  بعد الحلمهة ط التخمري الثاني الوس على

وهذه الزيادة كانت مترافقة مع نمو الفطر  ةاالبتدائي pHدرجة عن  اً ملحوظ اً ارتفاع( 2.)و( 0)الشكالن  ويظهر
نتاج البروتين ن الفطر عند نموه ينتج بعض النواتج العرضية نتيجة للعمليات ألى إن يعزى ذلك أويمكن  .وا 
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ارتفاع استهالكه ترتفع بعالقة مباشرة مع معدل استهالك السكر ف اهذه النواتج يكون ذ نتاجإاالستقالبية وأن معدل 
  . pHالـ درجةقيمة 

نتاج البروتي  في المزرعة الثالثالتخمري  الوسطشروط تأثير  -3-2-3   .على نمو األحياء وا 
The Effect Of Condition Of Second Fermentation Medium On The Growth Of 

Microorganisms And Protein Production   

     %2.من رفع تركيز المخلفات في الوسط الى مختلفة تخمرشروط ب لثالتخمير الثا وسطحضر 
واضافة كبريتات  ،كبريتات األمونيوم كمصدر جديد لىإوتم تغيير المصدر النتروجيني ( 2من العينة المختلطة)

  (rpm)22.لى إار الهز في حاضنة شيكر دمق وزيادة ،درجة 02لى إرارة تم رفع درجة الح كما ،الزنك كملح جديد
طالة فترة التخمر  من والتي سبق عزلها  X1 , X2))من سالالت الخمائر ينضافة بادئا  و  ،يوماً  00لى إوا 

   .لثثاالتخمري ال وسطالنتائج المتعلقة بانتاج البروتين في ال( 0)الجدول  ويظهر .تخمرة على الشاطئلمالمخلفات ا
 

 البروتي  بواسطة األحياء على انتاج  الثالثالتخمري  وسطالشروط تأثير (   9)الجدول 
   يوو 25بعد مرور  غ مادة جافة100/ غالمستخدمة 

 البروتين الكلي اسم المزرعة 

 يوم 25 يوم 15 أيام 9 أيام 5

 ج .غ م%   مل 100/غ ج .غ م%    مل 100/غ ج .غ م%   مل 100/غ ج .غ م%   مل 100/غ

Saccharomyces. cerevisiae 2.00 0.00 2.00 ...00 ..00 .6,20 ..60 00.02 

Aspergillus. niger 2.60 0.60 ..20 .0.00 ..20 .0.00 2.02 ...20 

Geotrichum . candidum 2.22 2.26 2.62 0.00 ...0 .6..6 2.00 .0.20 

 X1 2.26 0.00 2.00 0... 2.00 0.20 2..0 0.00ساللة خميرة            

 X2 2.20 0.00 2.60 0.00 2.66 0.20 2.00 0.00  ساللة خميرة          

 0.62 0..2  .0.0 2.00 2.06 2.06 0.20 2.06 شاهد                 

 
 G . candidumالفطر مادة جافة و  غ111/غ11.23بنسبة  S. cerevisiaeتفوق الخميرة ( 0)يبين الجدول   

تناقص هذه النسبة بعد ذلك في مزرعة الفطر في حين  ثميوم  0.غ مادة جافة حتى فترة 22./غ.616.  بنسبة
غ مادة جافة 22./ غ 00.02حيث وصلت لنسبة  00زيادتها المطردة حتى اليوم  S. cerevisiaeتواصل الخميرة 

معزولة من نفس المخلفات فقد ما فيما يخص ساللتي الخمائر الأ  ،في حين تناقصت النسب مع األحياء األخرى
وبعد ذلك يقل انتاج البروتين وقد  ،غ 22./ غ ...0أيام بنسبة  0تحققت أعلى نسبة من البروتين بعد مرور 

يعزى السبب في النقص التدريجي للبروتين بعد هذه الفترة من الحضانة الى نفاذ المصدر النتروجيني في الوسط 
ن توقف النمو قد يعود أكما  ،Protinase))ز اتين الذي تنتجه انزيمات البروتينمما يؤدي الى تحلل البرو  ،الغذائي

 ضللوسط التخميري مما يؤدي الى تراكم بع درجة الحموضةلى نفاذ المصدر الكربوني أو نتيجة التغير في إ
ألحياء لوسط مة شروط الءأوعدم مال ،المواد الكيميائية الضارة الناتجةعن بعض التفاعالت االستقالبية للفطر

 .المستخدمة في المعالجة
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يوماً ، يتضح وجود  00وتحقق أعلى نسبة بعد  الثالثاستطاعت الخميرة أن تتفوق في الوسط التخميري  
نتاج البروتين وفعالية األنزيمات بمرور فترة الحضن لغاية اليوم الخامس عشر يالحظ  زيادة في معدل نمو الفطر وا 

 .فضليوم هي الفترة األ 0.ن فترة الحضن أمما يدل على  ،أيام ةعدحدوث انخفاض يستمر ل بعدها

من  .للمخلفات ومن مالحظتنا للجداول نالحظ حدوث تباين قي قدرة الفطريات على استهالك التراكيز المختلفة 
عندما يتوفر  منخفضة وبالتالي يزداد النمو سكرياتن الفطريات بصورة عامة تحتاج الى تراكيز أالمعروف 

اإلضافة للسكر المتحرر تضاف المغذيات لتدعيم نمو بلمصدر الكربوني والمغذيات األخرى المضافة للوسط، فا
كمية  فيهن الفطر ينمو في الوسط عندما تتوافر ألى إن يعزى ذلك أويمكن  ،نتاج البروتينإالفطر وكفاءته في 

لفات ويستمر في النمو الى أقصى ما يمكن كافية من المصدر الكربوني وبقية المغذيات الناتجة عن تحلل المخ
عند وصول النمو للطور الثابت يكون قد استهلك المصدر الكربوني والمغذيات وتراكمت  لكن ،ألسيفي الطور ا

نخفاض انخفاض معدل النمو و إيؤدي الى  لتحللالنواتج االستقالبية ويحصل تحلل ذاتي لخاليا الفطر وهذا ا
نتاج الفطر إتسبب خفض بل  ، العملية غير مجدية ت وتصبح إطالة فترة الحضننزيماللبروتين وفعالية األ

في حين أن  ،كيزاأفضل التر %   6,  0,  2للبروتين وهذه النتائج تتوافق مع دراسات عديدة كانت فيها التراكيز 
ة السكريات المتاحة ضن تكون كميحفي بداية فترة ال أنهبويفسر ذلك ، ومافوق لم يحقق نتائج جيدة %2.التركيز 

فراز األنزيمات ضعيفة ومع مرور الوقت تزداد إلذلك تكون قدرته على  ءيفي الوسط قليلة وينمو الفطر بشكل بط
 .لى تمثيلها في عملية النموإنزيمات وتحرير السكريات الى الوسط ليصار فراز األإهذه المقدرة على 

مضية  ابالحلمهة الح لمتمثلةلة فيزيائية تسبق المعاملة الكيميائية ابالنسبة لعملية الطحن للمخلفات باعتبارها معام  
ويزيد  قطعلتحلل األنزيمي وذلك ألن الطحن يقلل من حجم اللتزيد من قابلية المخلفات فتعتبر عملية مهمة جدا ً 

 ،للمخلفات وتحليلهاألنزيم وبالتالي يسمح للماء واألنزيم بالتغلغل الى التركيب الدقيق لالمساحة السطحية المعرضة 
 فضل مصدر نتروجيني لنمو األحياء المستخدمة في المعالجة وخاصةأكانت ( NaNO3) ن نترات الصوديومأكما 
   (Anupama and Ravindra,  2001)وهذا يتوافق  مع ماتوصل اليهA. niger الفطر

هي  درجة مئوية 00ن الدرجة فتبين أ ،لدرجة حرارة المزرعة أهمية كبرى في تحقيق معدل نمو عال   أن كما
المستخدمة  نفسها دراسات عديدة استخدمت فيها األحياء مع األفضل بالنسبة لكل األحياء المستخدمة وهذا يتوافق

(  Hamdy, 2013) وتقارب ما توصل اليه(   (Akintomide and Antai, 2012; Yousufi , 2012البحث في
نتاج البر   . درجة مئوية  27.5وتين هي من أن الدرجة المثالية لنمو وا 
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 إنتاج البروتي   ىعلتخمير بماء الحنفية ال وسط تأثير 4 -2 -3
On Protein Production  Tap Water-Fermentation Medium The Effect Of 

ومع مراعاة شروط التخمير بدون  (2العينة ) شاطئيةالمخلفات وال حنفيةالماء حضر وسط التخمير من  
  (2.)وكانت النتائج كما هي في الجدول  ادر النتروجينية واألمالح المعدنيةضافات المصإ

  غ مادة جافة100/ غبواسطة األحياء المستخدمة تأثير الفترات الزمنية المختلفة على انتاج البروتي  (   10)الجدول 
 ماء الحنفيةالمحضرة ب على المزارع يوو 15بعد مرور 

    
تراجع واضح في نسب البروتين الناتج وعدم قدرة الفطريات على تحقيق نسب مقبولة مقارنة ( 2.)ييبن الجدول   

نتائج أفضل من الوسط  بالمصادر النتروجينية واألمالح المعدنية فقد أعطى الوسط المدعم ،مع األوساط السابقة
غ مادة جافة 22./غ0.06.األولى أعلى نتيجة ووصلت لنسبة ساللة الخميرة  تالمصادر فحققبتلك  غير المدعم
  وقد يعزى ذلك لفقر الوسط بالمواد والعناصر األساسية لنمو الفطريات تراجعت الفطريات األخرى في حين

   .وغيرهاالبوتاسيوم  والمغنيسيوم  و سفورو الف والنيتروجين  والكربون ك
  Solid Culture And Fermentation Media ة يالتخمير  هاالزراعة الصلبة و أوساط 5- 3-2

 على هذه األوساطنتائج الزراعة ( ..)وساط تخميرية للزراعة الصلبة ويبين الجدول أتم تحضير ثالث 
 نتائج تحليل البروتي  بالزراعة الصلبة ( 11)جدول 

 % النسبة المئوية للبروتين اسم المزرعة  

 أيام 7 أيام 3

 الوسط الثالث  الثاني الوسط  الوسط األول الوسط الثالث الثانيالوسط  الوسط األول

Saccharomyces. 

Cerevisiae 
..00  2.20  0.2.  2.00 0.00 0.00 

Aspergillus. niger 0.02 0.00 0.26 6..2 0.22 0.00 

Geotrichum . candidum ..00 0.62 0.0. 0.00 0.62 6.20 
 

الكتلة  البروتين الكلي اسم المزرعة  

الحيوية 

 الناتجة

100/غ

 مل

 البروتين  

في الكتلة  

 %الناتجة
 يوم 15 أيام 9 أيام 5

 .غ م%   مل 100/غ ج .غ م%   مل 100/غ ج .غ م%   مل 100/غ

 ج

Saccharomyces. 

Cerevisiae 
2.00  0.02 2.22 2.00 2.66 0.00 0..0  0..0  

Aspergillus. niger 2.0. 0.00 2.26 0.62 2.00 ...20 0.00 .0..0  

Geotrichum . candidum 2.00 0... 2.00 2.02 2.20 0.00 0.20 0,02  

 X1 2.02 0.20 2.00 0.0. 2.00 .0.00 0.60 .0.06 ساللة الخميرة 

  X2 2.00 0... 2.00 2.20 2.0. 0..0 0.0.  .0.20   ساللة الخميرة

  2.00  6.00 0.00 2.00 0.02 2.02 0.06 2.00 شاهد
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حيث  ،ًا قلياًل لنسب البروتينات في المزارع الصلبة مقارنة مع المزارع السائلةتزايد (..)من الجدول  نالحظ     
في الوسط التخميري  %0.00لى إبعد أسبوع ووصلت  S. cerevisiaeسجلت أعلى قيمة في مزرعة الخميرة 

الحية حيث نمو واستقالب الكائنات  يعيقأن المستوى المنخفض للماء في الركيزة ب يمكن تفسير ذلك من،  الثاني
يتحكم بذلك السطح الصلب بينما في الزراعة السائلة تدخل عوامل هيدروديناميكية حيث تنمو الفطريات بشكل 

تنظيم إفراز البروتياز من خالل مصدري الكربون إن  ، Papagianni et al) .,.022)حبيبات دون تشكيل ميسليوم 
تنمو الخاليا الفطرية على  عندما الفطرياتالبروتياز من نزيم والنتروجين مهم إلنتاج البروتين كما يتناقص إفراز أ

من  تكوين الميسليوم حيث يتأثر اإلفراز بمورفولوجية الفطر كما ويتأثر بالحرارة العالية  شكل حبيبات بدالً 
Sharma et al ., 2009)). 

 : فروج اللحو ختجريبية على فراالفية علالخلطة التطبيق  3 –3
                                   Application Of Test Fodder Mixture To Chicks 

على محتوى من المزارع التي وصلت أل د انتهاء عمليات التخمر لمخلفات األحياء البحرية تم انتقاء أفضلعب      
      ية المتخمرةبهذه الكتل الحيو ( فول الصويا)ستبدال المصدر البروتيني في العلف التجاري وذلك ال البروتينات

/ غ A. niger (00.00  ، لذلك تم اختيار مزرعة الفطرفروج اللحمكعلف على مجموعة من فراخ  اتطبيقهو 
 0..00بنسبة   S. cerevisiaeومزرعة الخميرة  (0العينة المختلطة)في الوسط التخمري الثاني (غ مادة جافة22.
كميات  على للحصولتين السابقتين عادة تخمير المزرعإتم  نفسه، مادة جافة ايضًا في الوسط التخمريغ 22./ غ

وجرى خلطها مع بقية  (%0..06)نسبة بروتين بوصلنا الى خليط من المزرعتين كبيرة من الكتلة الحيوية الناتجة 
تم استبدال بروتين فول الصويا مع األحماض األمينية األخرى و  ،مكونات العلف باستخدام مطحنة كهربائية

من ( فول الصويا )قص البروتين النباتي نوالتي تضاف للعلف التجاري لتعويض ماي (اليسين، كولين  ،ينميثيوئ)
للخلطة العلفية التجريبية توضيحية  صوراً ( 0.)و (..)ويبين الشكالن  .بهذا الخليط الناتج األحماض األمينية 

 .والعلف التجاري المستخدم في تغذية الدواجن 
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    العلف التجاري المحبحب (  12) الشكل            الخلطة العلفية التجريبية         ( 11)الشكل     
 نسبةل األول تحتاج فراخ الدواجنففي األسبوع  ،فترات النموالدواجن للبروتين باختالف تختلف احتياجات         

ل النسبة المئوية للبروتين الخام في ال تقأويجب  ،ثم تنخفض بعد ذلك بتقدم العمر% 00الى تصل  البروتين من 
حسب برنامج ذلك و % 0.حتى يصل الى % 0 قدارمب ويمكن ان تقل كل شهر% 02عن  الصوص بداية عمر

 %00يوم هو  0.-.عمربن احتياجات النوع من البروتين إ ،Hubbard Classicالتغذية لتسمين النوع 
 (622-022) واليح يوم 0.العلف خالل  كميةدل معيجب  أن يكون  ،% .0يحتاج الى 02-6. ومن ،بروتين
ويظهر  ،واألمالح المعدنية والفيتامينات لسكرياتخاللها على كل احتياجاته من البروتين وا من يحصلغ 

 .خلطة العلفية التجربيةلهذه المكونات في العلف التجاري وا( 0.)و ( 0.)ن الجدوال
    

 كغ علف جاهز1في  (بيليت)المحبحب  مكونات العلف التجاري( 12)جدول
 (غ)الوز    اسو المادة (غ)الوز    اسو المادة
 . فيتامينات فروج 002 ذرة صفراء

 . أمالح معدنية 420 كسبة الصويا

 1.8 ميثيوئي  0 زيت الصويا

 1.2 كولي  02 ديكالسيوم فوسفات

 0.8 اليسي  2.6. كربونات الكالسيوم

 . مضاد فطور 0 ملح الطعام

 2.6 د كوكسيديا مضا
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 كغ علف جاهز1في  الخلطة العلفية التجريبية مكونات ( 13)جدول                    
  (غ)الوز   اسو المادة   (غ)الوز   اسو المادة 
 0 ملح الطعام  002 ذرة صفراء 

 . أمالح معدنية  423.8 الكتلة الحيوية المتخمرة 

 . مضاد فطور 0 زيت الصويا 

 2.6 مضاد كوكسيديا  02 م فوسفات ديكالسيو 

 . فيتامينات فروج  2.6. كربونات الكالسيوم 

  
 
الزيادة اليومية في الوزن لألفراد المتغذية على علف التجربة والعلف ( 2.،0.) النوالشك( 0.،2.) نبين الجدوالي

 التجاري والفروقات اليومية بينها 
 

 وعة  للدواج  الخاضعة للخلطة العلفية التجريبيةمتوسطات الوز  اليومي لمجم(:  14)الجدول 
 ( غ ـب)الوزن  ( باليوم )العمر  (  غ ـب)الوزن  (باليوم )العمر

  000.06 (اكملت بالعلف التجاري)17 99.99 أيام 0

2 ..0.02  .0 22..20  

0 .00.26   .0 20..00  

6 .20.00  02 202.00  

0 .06.00  0. 0.2.60  

0 .00..2   00 002.00  

0 .00.00  00 002.20  

.2 0.0.20  02 600.60  

.. 006.2.  00 606.60  

.0 020.00  06 002.60  

.0 060.00  00 00..22  

.2 000..0  00 000.00  

.0 0.0.00  00 000.00   

.6 342.71   02 002.00   

  0.  986.62  
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 مي  لمجموعة الدواج  الخاضعة للعلف التجاريالوز  اليو متوسطات (:  15) الجدول 
 ( غ ـب)الوزن  (باليوم )العمر  ( غ ـب)الوزن  (باليوم )العمر 

 200.20 0.  102.31 أيام 0

2 .00.20 .0 000..2  

0 .0..00  .0 000... 

6 .00..0  02 602.02  

0 .02.20  0. 660.2. 

0 .02.00  00 0.0.00 

0 0.2.6.  00 060.00 

.2 002.22 02 0.0.02 

.. 00..00  00 000.02 

.0 000.00 06 0.0..0  

.0 0.0.60 00 000.00 

.2 020.20  00 .200.00  

.0 000.00 00 ..20.00  

.6 437.40  02 ..00.00  

  0. 1225.28  

 
 
 

 التي درست في التجربة المعامالتالحسابي لعدد من المتوسط ( 6.)يبين الجدول 

  

  نتائج تطبيق الخلطة العلفية والعلف التجاري على أفراخ الدواج متوسط ( 16)لجدول ا

 
عن الوزن في بداية الخاضعة للخلطة التجريبية  في وزن الصيصان واضحة زيادةاللها نالحظ من خ حيث   

 وهي معامالت تحويل جيدة اذا ما يوم 6.حتى عمر  0.20معامالت التحويل  متوسط حيث كان،  التجربة
ة والفيتامينات العناصر الضرورية لنمو الدواجن من األمالح المعدني افةكب المدعم قورنت بمعامالت العلف التجاري

 .المكملة لتلك الموجودة في بروتين فول الصويااألمينية  واألحماض
  

 

المجموعة األولى خضعت للخلطة العلفية  المعامالت
 GroupA الجديدة

 المجموعة الثانية  خضعت
 B Group للعلف التجاري 

  31عمر  حتى  16حتى عمر   31عمر  حتى   16حتى عمر 
±  020.00 (غ) الوز  الناتج  3.17 

   

006.60 ± 30.28 

  

000.20 ± 27.7   ..00.00 ± 39.90   

   ± 2.00 0.60. (اليوو /غ)معدل النمو اليومي 

  

0..66  ± 1.08 00.00 ±  2.13     22..2  ± 0.51 

 0.03 ±  0.00  0.05 ±   06.. 0.03 ±    0.06  0.20  ± 2.20 تحويل الغذاءمعامل 
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 لخلطة العلفية التجريبيةاعلى  تي المتغذيتي  لمجموعل (غ)الزيادة اليومية في الوز  ( 13)الشكل 
 يوو 16-3م  عمر  والعلف التجاري  

 
        

  
 

 لخلطة العلفية التجريبيةاعلى تي  المتغذيتي  لمجموعل  (غ)الزيادة اليومية في الوز  ( 14)الشكل 
 يوو 31-3م  عمر والعلف التجاري 
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في كل يوم وأن هذه الخلطة لم تؤثر على نمو  اليوم/ غ0.60. لفراخ التجربة كما كان متوسط معدل النمو اليومي

ت واستمر الخارجي،  ستوى الحجم والمظهرفراخ الخاضعة للعلف التجاري على مالالدواجن فبدت متقاربة من  خفرا
فكان معدل النمو  ( يوم 6.)بعد عمر تغذية المجموعة األولى بالعلف التجاري كملأعندما  .0حتى اليوم  التجربة
بمعامل  ايضاً  متفوقاً  اليوم،/ غ2..22وبلغ  المجموعة الثانيةنمو  في حين ارتفع معدل اليوم/ غ 66..0اليومي 
  .للمجموعة األولى( 4.31)ارنة بمعامل تحويل مق( 0.00)التحويل 
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  Conclusions  النتائج 4 -3
  المتنوعة سة بمخلفات األحياء البحرية النباتية والحيوانيةو در ممناطق الالالشاطئ في  غنىتبين الدراسة  ..

   .المتراكمة لفترة طويلة وعلى مدار العام هذه المخلفاتتوفر و 

قليلة من  نسبو  ،(%43.73-20.28) السكرياتت هذه المخلفات باحتوائها على نسب عالية من تميز  .0
الحيوانية في حال تم استخدامها  األعالفغير كافية لسد النقص في  (11.44%-1.06) المادة البروتينية
   .نسب قليلة من المواد الدسمة على هائلى احتواإضافة إ ،بصورة مباشرة

حياء البحرية بهدف تحريره للوسط للمصدر الكربوني الوحيد وهو بقايا األ وكيميائيةيفيز  جراء معالجاتإ   .0
وجعله في متناول الفطريات التي تستخدمه في عمليات النمو وتكوين الكتلة الحيوية الغنية بالمادة 

ة الزائدة وضرورة  تجفيف المخلفات بعد جمعها وغسلها بماء الحنفية وتخليصها من الملوح ،البروتينية
  .والشوائب األخرى

لضرورية محتوى وسط التخمير بالعناصر ا من  ةعلى بقايا نباتية وحيواني ةحاويأوساط استخدام  زعز  .2
  .عطاء كتلة حيوية أغنى بالمادة البروتينية إلنمو الفطريات وبالتالي 

بعد مرور خمسة  A. niger  سجلت أعلى نسبة من البروتين عند معالجة المخلفات الشاطئية بالفطر .0
مادة جافة %  0,22مقارنة مع محتوى بروتيني غ مادة جافة22./ غ 00.00عشر يومًا وكانت النسبة 

 .( 0العينة المختلطة )في الوسط التخمري الثاني في المادة األولية

 بالمقارنة مع النسب مضيةاالح الحلمهة جراء عمليةإزادت نسب البروتينات في الوسط التخميري بعد   .6
زادت من نسبة السكريات المتخمرة المستقلبة من هذه المخلفات والتي تكون بمتناول  التي قبل الحلمهة

 .الفطريات التي تستخدمها كمصادر للكربون  في عملية النمو وبناء الكتلة الحيوية 

 .زادت نسبة البروتينات في الزراعة السائلة مقارنة مع الزراعة الصلبة  .0

عند استبدال المصدر  نمو فراخ الدواجن يتأثرلم و  ،0.20جيد  ومعامل تحويل زيادة وزنية تحققت .0
    .الحيوية الناتجة عن التخمر بالكتلة التجاري البروتيني في العلف

 
 
 
 
 
 



54 
 

 

  :Recommendations لتوصياتا 5 -4

   : تقود نتائج البحث الحالي إلى التوصية بـ
ة في مجال معالجة البيئة البحرية وخاصة معالجة البقايا من توسيع أو تطوير استخدامات التقانات الحيوي – 

  .األحياء البحرية المتراكمة على الشاطئ
  اً فهي مواد أولية عالية القيمة شكلت وسط ستفادة من األحياء البحرية المتراكمة على الشاطئ ضرورة اال -

 .بروتينية يمكن البناء عليه للوصول الى كتلة حيوية غنية بالمادة ال يا  تخمر 
 .تخليص الشواطئ من تراكمها وآثارها السلبية على البيئة والسياحة  - 
تركيبة األعالف الحيوانية والبحث الدائم عن بدائل لبعض مكوناتها وخاصة ما يمكن أن تطوير وتحسين  - 

  .غذائية للعلفيحتاجه اإلنسان منها في غذائه  أو استخدام هذه البدائل كمكمالت غذائية لزيادة القيمة ال
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 This study also affirmed the potential of bioprocessing in utilization of environmental 

pollutants of accumulated marine organism remains in order to obtain food products.  

 

 

Keywords—  Saccharomyces cerevisiea , Aspergillus niger, Geotrichum candidum  , biomass 

,   fodder , coastal remains of marine organisms 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

Abstract 

This research concentrates on utilization of marine organisms remains accumulated on sea 

shore to be used as a culture medium for fermentation in purpose of obtaining biomass –rich 

in protein using strains of microorganisms Saccharomyces cerevisieae, Aspergillus niger and 

Geotrichum candidum and two strains of  yeasts were isolated from remains of  marine 

organisms.  The samples were collected from several sites of Syrian coast. After sampling 

living and non-living zoo and phyto-organims were morphologically studied and taxonomized 

into genus and species. The biochemistry of these samples were also identified in terms of 

carbohydrates, protein and fats. While it was noticeably detected higher content of 

carbohydrates in the studied samples to be considered a unique source of carbon among 

culture media for the growth of fungi and yeast that would be used to produce biomass, a 

decline in contents of protein and fats especially for phyto samples.  

Biochemical treatment of the studied samples of remains was comparatively done at two 

stages starting with washing ,drying, and grinding  to prepare fermenting media first without 

chemical digestion and in the second acidic hydrolysis was applied to the samples using 

sulfuric acid 2% to yield higher content of carbohydrates in the samples that would be 

consumed by fungi upon growth and  biomass construction.  

Fermentation media were prepared by both liquid and solid cultures. parameters of 

fermentation of nitrogen, added minerals, temperature, concentration of the studied remains , 

content  of initiator and period of fermentation were defined. The results revealed that protein 

content was directly proportional to the period of fermentation that extended to the fifteenth 

day the maximum content protein was recorded as 20.46, 25.13, 28.52g/100g of dry weight in 

Geotrichum candidum, Saccharomyces cerevisieae, and Aspergillus niger respectively in 

comparison to 3.44% of protein content of dry weight of essential  material in fermentation 

liquid culture medium after acidic hydrolysis. ratios of protein were noticeably increased after 

acidic hydrolysis comparing to those prior to hydrolysis therefore primary treatment of the 

samples using acidic hydrolysis led to increase in metabolized fermented carbohydrates in the 

studied remains to be used as a carbon source in producing and enriching biomass. 

Fodder mixture wholly replaced with biomass resulted from fermentation which contained 

higher content of the resulted bio protein. Daily gain average (18.67g) and factor of feed 

conversion(2.05)  were determined. The experiment was applied to chicks of (Hubbard 

classic) at ages ranged from 3-16 days. and then completed with commercial Fodder at ages 

ranged from 16-31 days , Besides it was not observed any different in size and form of the 

experimented chicks that were fed by fermented biomass at early stages. 

 

 

  

 

 



ربيع رمضان ريا : السيرة الذاتية للطالب  

 8002من جامعة تشرين في العام الدراسي  حصل على إجازة في البيولوجيا قسم العلوم الحيوية البيئية  
  8002حصل على دبلوم تأهيل تربوي من جامعة تشرين في العام الدراسي. 
  سجل في السنة األولى ماجستير في المعهد العالي للبحوث البحرية قسم البيولوجيا البحرية

 /8002اختصاص البيولوجيا البحرية ونجح في امتحانات السنة األولى ماجستير للعام الدراسي 
8000 . 

 البحرية في المعهد العالي للبحوث  سجل موضوع بحث رسالة الماجستير باختصاص البيولوجيا
  . 82/7/8000البحرية في جامعة تشرين في 

  حصل على موافقة نشر بحث محكم فيStudies Journal of Entomology and Zoology   في
 Enrichment Of The Protein Content Of Biomass Derived :الهند بعنوان  –نيودلهي

From Coastal Remains Of Marine Organisms To Be Used As Poultry Fodder 
 إنتاج : حصل على موافقة نشر بحث محكم في مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية بعنوان

علف حيواني غني بالبروتين بوساطة التخمرات السائلة لمخلفات األحياء البحرية المتراكمة على 
 .الشاطئ البحري

  التي أقامتها ( الواقع واآلفاق المستقبلية  –طاقة الكتلة الحية في سوريا )شارك في الندوة العلمية
عنوان  في جامعة دمشق،  الشبكة الوطنية لتقانات الطاقات المتجددة،–للبحث العلمي  هيئة العلياال

ستخااماا من المخلفات البحرية الشاطئية ال( Biomass)إنتاج الكتلة الحيوية : المشاركة
نتاج الطاقة  .كأعالف لألسماك والاواجن وا 
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