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  ھالخالص
) االنزيميـه (أجريت  مقارنه  كفاءة  المعالجه  االوليه  بالطرق الكيميائيه  والبايوكيميائيه   

حققت  عمليات  التخمير  في   .   A.nigerعلى المخلفات القطنيه كمصدر للطاقه  ونمو  الفطر  
ي  حوالي  ودرجة  أستهالك  سيليلوز%   13.13 اليوم العاشر أكبر نسبه أنتاج  بروتينى  بلغت 

عند أستخدام  المعالجه  االوليه  بالطرق الكيميائيه بوساطة  هيدروكسـيد  الصـوديوم    % 58
بينما  أعطت المعالجه االنزيميه  في اليوم السابع  مـن عمليـات   .  ]عياري[ 0.20وبتركيز  

ي  ودرجة  أستهالك  سيليلوزي  حوال %  8.93التخمير أقصى  نسبة  أنتاج  بروتيني  بـلغت 
 Trichodermeالمستخلص من الفطر  Cellulaseعند  أستخدام الراشح  االنزيمي  %  53

viride    مل/ملغم [ 30وبتركيز[.  
 

  هيدروكسيد  الصوديوم, المخلفات القطنيه, المعالجه  االوليه: الكلمات المرشدة
 

Comparison primary treatment study for chemical and 
biochemical process  on cotton waste products as energy 

source for A.niger  
     Abstract  

     This study was designed  for chemical and biochemical processes on  waste 
cotton as energy resource by  Aspergillus niger. In the tenth day the high 
percentage in protein production  13.13%  and Cellulose  degree consumption 
58% by chemical and biochemical process. The chemical process was done by the 
use of sodium hydroxide 0.20N, but the biochemical process is very carriage use 
the enzymatic extraction of Trichoderme viride.30 mg per mL. At the seventh day 
it is found that the biochemical process gives highest degree of protein production 
in cellulose  consumption 8.93%. 

  

   المقدمة
 تغذية في المهمة المواد من البروتين يعد     

 فـي  الضخم التزايد وأن والحيوان، اإلنسان
 وسائل للبحث عن المختصين دفع السكان عدد
   أتجه حيث. )1(البروتين  إلنتاج تقليدية غير

  

البـروتين   أنتـاج  الى المؤسسات من العديد
   األحياء بأستخدام

 احاديبروتين  عليه يطلق ما وهو هريةلمجا
   األحياء أفضل من تعد الفطريات. )2(الخلية

 السيليوليز المحلـل  ألنزيم المنتجة هريةلمجا
 أنتـاج  في والمستعملة لسيليوزيةا للمركبات
  بروتين 
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تعــاني العمليــات ). 2(  احــادي الخليــة
ــواد  ــة للم ــوالت الحيوي التصــنيعية للتح
السيليلوزية من مشاكل عديـدة اهمهـا أن   
الجزيئات السيليلوزية هي معقدة التركيـب  
غير قابلة للذوبان في الماء بسبب ارتفـاع  
درجة التبلور والتركيب الشـعري للمـادة   

لسيليلوزية مما يجعلها غير خاضعة لعمـل  ا
وبالتالي تؤدي الى تثبيط , االنزيم السيليلوزي

لذا تم , عمليات التهشيم للسالسل السيليلوزية
االستعانة بالمعالجـات االوليـة بـالطرائق    
الكيميائية والفيزيائية والكيموفيزيايئية الهدف 
منها تحديث الجزيئة السيليلوزية لكي تكون 

عا للعمل االنزيمي والتخلص من اكثر خضو
المواد المرافقة للسيليلوز والتقليل المساحات 

ومن مساوئ هذه المعالجات ) 3( الكرستالية
وتسهم , مكلفة اقتصاديا, تكون بطيئة اإلنتاج

في سرعة أندثار االجهزه وتسبب في زيادة 
لـذا اهـتم العلمـاء    , عوامل التلوث البيئي

ـ   ات األوليـة  والباحثين باسـتخدام المعالج
كونهـا  ) اإلنزيميـة ( ةبالطرائق البايوكيميائي

وسريعة اإلنتاج وتقلل مـن  , رخيصة الثمن
تعاني كثير مـن  ). 4(عوامل التلوث البيئي 

الدول  من أرتفاع في درجات الحراره وقلة 
االمطار وزياده في مساحات التصحر لـذا  
فان استغالل المخلفات الزراعية والصناعية 

ن احـادي الخليـة ذو القيمـة    إلنتاج بروتي
البايولوجية العاليـة بوسـاطة الفطريـات    
الخيطية هي بارقة أمل واعده تساهم وبشكل 
كبير في تامين المادة البروتينيـة وتقـديمها   
كعلف حيـواني دون المسـاس بـالحبوب    
الزراعية التي يكون اإلنسان بأمس الحاجـة  
إليها في تامين غذائه اليومي وخصوصا في 

لناميه الفقيره والتي تعاني من مشكلة الدول ا
المجاعه بسبب النقص الحـاد فـي مـادة    

هذا من جهة ومن جهـة أخـرى   , البروتين
اختزال مليارات األطنـان مـن المخلفـات    
الزراعية والصناعية يساهم وبشكل كبير في 

  .  )5(تقليل التلوث البيئي 
  : الجزء العملي

: البحـث  فـي  المسـتخدم  الفطر .1
ــتخدمت ــة اس ــر  عزل الفط

Aspergillus niger  تـم  التـي 
عزلها وتنقيتها و حفظها من كليـة  

جامعـة بغـداد   / الطب البيطـري 
والذي يمتاز بقابلية عالية في إنتاج 
المعقد اإلنزيمـي السـليلوزي ذو   
الفعالية العالية في تحلـل المـواد   
ــى   ــول عل ــيليلوزية للحص الس
الكلوكوز كمصدر ونمـو الكتلـة   

 Aspergillus الحيويـة للفطـر  
niger.  

تـم اسـتخدام   : المواد الكيميائيـة  .2
الوسط المعدني كاساس لالستنبات 

 (6) كما نشر من نشر في المصدر
والذي يتكون من المركبات التالية 

 .]لتر/ غم [بتركيز 
تم استخدام المخلفات القطنية الخارجة      

من معمل تصنيع األلبسة القطنية من معمل 
لنمو الفطـر  واسط كمصدر كربوني وحيد  

Aspergillus niger  ومعالجته بالطرائق
الكيميائية الحـوامض والقواعـد إضـافة    

وبعـد  ). االنزيميه(للطرائق البايوكيميائية 
المعالجة تم إضافتها إلى الوسط المعـدني  

% 1وإضافة مادة الكلوكـوز  % 2وبتركيز 
وتم وضـع  . لغرض اغناء الوسط ألزرعي

عند درجـة  المحاليل في جهاز االوتوكليف 
وبعد  ]دقيقة [30لمدة  ]يمئو [121حرارة 

عملية التبريد بدرجة حرارة الغرفة تم زرع 
من عالق سبورات  ]مل [2الوسط ألزرعي 

Aspergillus niger  من مزرعة عمرها
واجريت عمليات التخميـر عنـد    ]أيام [7

فـي دوارق   [مئـوي ] 30درجة حـرارة  
 [100مل تحتوي علـى   250حجمية سعة 

  .من الوسط الزرعي ]مل
عمليات التخميـر اجريـت بطريقـة         

الحضانة السطحية المستقرة خـالل فتـرة   
وبعـد فصـل    ]يوم [ 12زمنية استغرقت 

الراشح االنزيمي عن الكتلة الحيوية باستخدام 
جهاز الطرد المركزي تم احتسـاب دوريـا   

  .االتي
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كمية الوزن الجاف تم احتسـاب بوسـاطة   
  . )7(الطريقة الوزنية 

 كمية البروتين ثم احتسابها بطريقـة كلـدال  

)8.(  
  ).9( كمية السيليلوز حسب طريقة زايفرت

  :المعالجة الكيمياوية
من المخلفـات    ]غم [ 10تم معالجة      

)   0.4, 0.3, 0.2, 0.1(القطنية بتراكيـز  
حامض الكبريتيـك  (عياري من الحوامض 

والقواعــد ) وحــامض الهيــدروكلويك 
ــيد ال( ــيد هيدروكس ــوديوم وهيدروكس ص

تم تسخين الخليط على اللهـب  , )االمونيوم
مـع المحافظـة علـى     ]ساعة[جيدا ولمدة 

برد المحلول بدرجة . مستويات المحلول ثابتة
حرارة الغرفة وغسلت المخلفـات القطنيـة   
المعالجة بالماء المقطر لغرض معادلته الى 

وتم وضعها في الفرن  7الرقم الهيدروجيني 
 24ولمدة  ]مئوي [101د درجة للتجفيف عن

  .]ساعة  [
  المعالجة االنزيمية

من المخلفـات   ]غم[  10تم معالجة       
من الراشح االنزيمي  ]مل [ 800القطنية مع 
cellulase     والمسـتخلص مـنviride   

Trichoderme  0.3(وبتراكيــز مختلفــة ,
ثم حفـظ   ]مل/ ملغم [)   0.6, 0.5, 0.4

هزاز عنـد درجـة   الخليط في حمام مائي 
ثم وضع   ]ساعة[ 24حرارة الغرفة ولمدة 

الخليط  في  جهز  االوتوكليف  عند درجة 
. ]دقيقـة  [و لمـدة    ]يمؤو [ 121حرارة 

وبعد تبريدها عند درجة حرارة الغرفة تـم  
إيداعها في الفرن لغرض تجفيفها  عند درجة 

  . ]ساعة [24لمدة  ]مئوي [101حرارة 
  النتائج والمناقشه                             

ــالطرق          ــه  ب أن المعالجــه االولي
الكيميائيه  وبأستخدام  حامض  الكبريتيـك   

ـ وحامض الهيـدروكلوريك  وبترك                  يز ــ
على التوالي   ]عياري) [  30 .0 ,0.40( 

في اليوم العاشر والحادي عشـر     تأعط
  A.nigerتخمير للفطـر   من  عمليات  ال

بينما كانت المعالجه , أكبر محتوى بروتيني 

االوليه  بوساطة  هيدروكسيد  الصـوديوم   
 20 .0,(وهيدروكسيد  االمونيوم  وبتركيز 

اعطت قد , على التوالي   ]عياري[)  0.40
أكبـر   اايضا في اليوم العاشر والحادي نمو

ـ  ي للكتله الحيويه وطبقا للنتائج الوارده  ف
طـول  لونظـرا  ) . 4(والشكل ) 3(الشكل 

الفتره الزمنيه التي تحتاجها عمليات التخمير 
هذا مما يساهم في تحمل المنتـوج اعبـاء   

.  اقتصاديه اضافيه تنعكس على المستهلك  
الحقائق التي توصل اليها البحـث منحتنـا   
فرصه للبحث عن مصادر جديده  سـريعه  

ي زياده  االنتاج  رخيصة  الثمن وال تسبب ف
تم دراسة كفـاءة  .  عوامل التلوث البيئي  

المعالجه االوليه بالطرق االنزيميه للمخلفات 
القطنيه  وعندما عوملت  بالراشح االنزيمي 

Cellulase  والمســتخلص مــن الفطــر
T.viride  وهذا   ]مل/ملغم[  30وبتركيز

ما أكدته  النتائج  المشار أليها  في الشكل 
مو تحقق للكتله الحيويه أن اقصى ن) 5(رقم 

كانت في اليوم السابع من عمليات التخمير 
اي اقل بثالثة ايام عمـا توصـلت اليهـا    

ـ المعالجات االوليـه بأسـتخدام الطر   ق ائ
  .الكيميائيه 

هي  ) 1(النتائج  الوارده  في  الجدول     
مقارنـه  لكفـاءة  المعالجـات  بــالطرق    

ل  حيث  لوحظ   أن أفض, أنزيميه  -الكيميو
النتائج  التي  توصلت  اليهـا  المعالجـه    
بالطرق  الكيميائيه  بوساطة  هيدروكسـيد  

 ]عيـاري [  0.20الصوديوم  وبتركيـز   
أعطت  في اليوم العاشـر مـن عمليـات     
التخمير أعلى نسبه  أنتاج  بروتيني ودرجة 

,  13.13%( أستهالك سيليلوزي  بلغـت  
ــت   % ) 58 ــوالي ، بينماأعط ــى الت عل
لجه االنزيميه  في اليوم  السابع مـن   المعا

عمليات  التخمير أعلى نسبة  أنتاج بروتيني 
ودرجةأســتهالك ســيليلوزي بلغـــت   

النتـائج   . على التوالي %) %8.93,53(
التي توصل  اليها  البحث  كانت  مشجعه  
للغايه  وأكدت  المعالجه االنزيميه  كفـاءه  

عاليه وحققت نجاحا ملموسا فـي أختـزال    
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فتره الزمنيه من اليوم العاشر الى اليـوم  ال
 .Aالسابع من عمليات التخميـر للفطـر   

niger  ,  ومــن جهــه أخــرى حصــلت
المعالجه االنزيميـه علـى نسـبة  أنتـاج      
بروتيني  جيده  مقارنة  مع  النتائج التـي  
ــالطرق  ــا  المعالجــات ب توصــلت  اليه

  .                      الكيميائيه  
قاموا بتنميـة   ] 10 [ماعته يعقوب وج     

على قشور الـرز   P.javanicumالفطر 
, المعالجه بالطرق الكيمياويه والبايوكيميائيه 

وقد توصل الباحثين في اليوم السادس مـن  
عمليات التخميرعلى أعلـى نسـبة أنتـاج     

عنـد  معالجـة     18.25%بروتيني  بلغت
ــك  ــامض الكبريتي ــدرالكاربوني بح المص

وعند أستخدام ,    ]اريعي[ 0.30وبتركيز 
المعالجه االنزيميه توصل البـاحثين الـى   

%   2.68 أقصى نسبة أنتاج بروتيني  بلغت 
. في اليوم العاشر مـن عمليـات التخميـر   

ومقارنة مع النتائج التي توصلنا اليها لوحظ 
أن البحث حقق قفزه نوعيه في نسبة االنتاج 
البروتيني بلغت أكثـربثالث مـرات عمـا    

ومـن جهـة   , يها  الباحثين أعاله توصل ال
أخرى أستطاع البحث أن يحقـق أختـزاال   
كبيرا في الفتره الزمنيـه التـي تحتاجهـا    

وهـذا   ]ساعه [ 72عمليات التخمير بلغت 
يعطي للبحث جدوى أقتصاديه أضافيه واعده 

النتائج التي تم توصلنا اليها هي مشـجعه  . 
للغايه وتؤكد على أرجحية وكفاءة أسـتخدام  

معالجات بالطرق البايوكيميائيه والتي تمتاز ال
برخص ثمنها وتوفرمواد االساس وسـرعة  
االنتاج وتساهم في أختزال مليارات االطنان 

والتـي   , من المخلفات الزراعيه والصناعيه 
أصبحت خطرا يهدد سالمة البيئه وما ينجم 

عنها من أالمراض واالوبئه الخطيره و التي  
وخصوصـا  فـي     تفتك  بصحة  االنسان 
أن  تنمية الفطريات . الدول  الناميه  الفقيره 

الخيطيه   علـى  المخلفـات  الزراعيـه     
والصناعيه  الغنيه  بـالمواد  السـيليلوزيه    
النتاج  الكتله الحيويـه  الغنيـه  بالمـاده    

البروتينيه  ذو قيمه الغذائيه العاليـه والتـي    

تصلح  كعلف  حيواني سوف تساهم وبشكل 
ر في معالجة أحدى المشاكل التي تهـدد  كبي
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