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الخالصة
هدف البحث إلى إيجىاد الوىروف المزرعيىة الفيزياايىة المنلى انسىا السىكر الميكروبى التىارج المسعىدد
الجيالن من قبل العزلة البكسيرية  Sphingomonas paucimobilisبإسستدام طريقة مزارع الدفعىة فى البياىات
المتسبرية .حددت بعض الوروف المزرعية الفيزيااية انسىا الجىيالن والسى ستىمنت مىدض الحتىن وحجىم اللقىا
المسستدم لسلقيح وسط الستمر واألس الهيدروجين األول ودرجة حرارض السحتين وسرعة الىر وذلى باسىستدام
الوسىىط الزرعى األساسى انسىىا الجىىيالن .دلىىت النسىىاا على أن المىىدض المنلى للسحتىىين كانىىت  48سىىاعة وحجىىم
اللقا هو  %10واألس الهيدروجين المالام لإلنسىا كىان  7.0بينمىا كانىت درجىة الحىرارض المنلى للسحتىين هى
ْ 30م وسرعة ر الوسط بالحاتنة الهزازض الدوارض فكان  250دورض/دقيقة .كما دلت النسىاا على أن إنسىا سىكر
الجيالن لم يعسمد بصورض كبيرض عل النمو التلوي مسمنالً بالكسلة الحيوية الجافة.

الكلمات الدالة :الجيالن ،السكريات المسعددض الميكروبية.Sphingomonas paucimobilis ،
ساريخ سسلم البحث ، 2013/1/30 :وقبوله.2013/5/6 :

المقذمة
صىىىمل الجىىىيالن مىىىن السىىىكريات المسعىىىددض التارجيىىىة الميكروبيىىىة ذي وزن جزياىىى عىىىال نسىىىبيا ً وذااىىى
فىىىى المىىىىاء ينىىىىس مىىىىن قبىىىىل المىىىىزارع النقيىىىىة للبكسريىىىىا ( Sphingomonas paucimobilisسىىىىميت سىىىىابقا ً
 .) Pseudomonas elodeaإن هذه البكسريا هوااية إجباريا ً ومسىسعمراسها صىفراء اللىون ناعمىة ولزجىة .سنسشىر
أنىىواع هىىذا الجىىنس ف ى الطبيعىىة بشىىكل واسىىن حيىىث عزلىىت مىىن السىىر وميىىاه األنهىىار وميىىاه الشىىر ومىىن أسىىطح
النباسىىىات الماايىىىة ( 1993 ،Pollockو  1994 ،Sutherlandو  .)1995 ،Crescenziيسكىىىون الجىىىيالن بشىىىكل
أساس من وحدات سكرار ألربعة سكريات ،وه وحدض واحىدض مىن سىكر الرامنىوز ووحىدسان مىن سىكر الكلوكىوز
ووحدض واحدض مىن حىامض الكلوكويورونى ( Bajajوآتىرون .)2007 ،الجىيالن سىكر مسعىدد ذااى بالمىاء البىارد
والحار يكون محلىوًً لزجىا ً ويسىستدم بسراكيىز واطاىة .سىم قبىول اسىسعمال الجىيالن فى الوًيىات المسحىدض واًسحىاد
األورب ف صناعة األغذية كمىادض مهلمىة ) (Gelling agentومنبسىة ) (Stabilizingومعلقىة )(Suspending
( Giavasisوآترون .)2000 ،بالمقارنة من غيره من السكريات المسعددض فإن الجىيالن يمسلى الكنيىر مىن المزايىا
كنباسيسه ف درجات الحرارض العالية وف قيم األس الهيدروجين المتسلفة ،ويكوّ ن هالما ً مطاطيا ً وقويا ً قابل للسغيىر
وذي شفافية عالية ومحرر للنكهة .يسىوفر بىنالث أشىكال سجاريىة عىال األسىسيل وواطى األسىسيل وعىال السرويىق.
ولىىه أسىىماء سجاريىىة مسعىىددض منىىل  Gelriteو  Kelcogel Fو  LT100و  PhytagelوFialho( Gel-Gro
وآترون .)2008 ،أشىارت بعىض الدراسىات إلى أن للوىروف المزرعيىة سىينيراً بالغىا ً فى كميىة ونوعيىة الجىيالن
المنس من قبل البكسريا.
من العوامل الس وجد بينها سؤنر ف إنسا الجيالن ه مدض الستمر الذي له عالقىة بىالنمو التلىوي وسصىنين
الجىىيالن مىىن قبىىل البكسريىىا المنسجىىة لىىه وًبىىد مىىن سنبيىىت مىىدض الستمىىر المناسىىبة انسىىا أكبىىر كميىىة مىىن الجىىيالن
( Lobasوآتىىىىرون 1992 ،و  Giavasisوآتىىىىرون 2000 ،و  Kanariوآتىىىىرون 2002 ،و Nampoothiri
وآترون 2003 ،و  Wangوآترون .)2006 ،كما أن حجم اللقا المسستدم لسلقىيح وسىط الستمىر المسىستدم فى
إنسا الجيالن يؤنر عل الكسلىة الحيويىة وكميىة الجىيالن المنسجىة فتىالً عىن لزوجىة وسىط الستمىر .أسىستدمت فى
بعىىض البحىىوث نسىىبا ً متسلفىىة مىىن حجىىم اللقىىا فى إنسىىا الجىىيالن ( Mannaوآتىىرون 1996 ،و Nampoothiri
وآتىىىرون 2003 ،و  Wangوآتىىىرون .)2006 ،يلعىىى األس الهيىىىدروجين دوراً مهمىىىا ً فىىى إنسىىىا السىىىكريات
الميكروبية لكونه يؤنر على كىل مىن النمىو التلىوي والنىاس المسكىون مىن السىكر .إن قىيم األس الهيىدروجين السى
ينصىىىح بهىىىا عىىىادض انسىىىا الجىىىيالن مسفاوسىىىة إًّ أن أغلبهىىىا سراوحىىىت بىىىين  Kang( 7.0 -6.5وآتىىىرون1982 ،
البحث مستل من أطروحة الدكتوراه لمباحث األول.
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و  Mannaوآترون 1996 ،و  Bajajوآترون .)2006 ،إن درجة حرارض السحتين سلع دوراً مهمىا ً ومباشىراً
ف نمو الكاان المجهري وفعالية األنزيمات المشسركة فى عمليىة سصىنين السىكر المسعىدد .وجىد  Kanariوآتىرون
( )2002أن درجىىة الحىىرارض المالامىىة انسىىا الجىىيالن كانىىت ْ 30م والسى أعطىىت أعلى إنساجيىىة وأن زيىىادض درجىىة
الح رارض أكنر من ذل أدى إلى سنىاقا الجىيالن المنىس  .مىن العوامىل األتىرى السى سىؤنر فى إنسىا الجىيالن هى
سرعة الر وحيث أن بكسريا الـ  S. paucimobilisه هوااية وأن إنسىا الجىيالن هى عمليىة هواايىة أيتىا ً لىذا
فمىن التىىروري سىىوفير األوكسىىجين مىىن تىىالل ر الوسىىط وإن إنسىا الجىىيالن عىىادض يىىزداد فى معىىدًت ر السى
سراوحىت مىا بىين  250و 500دورض/دقيقىة بسىىب اانسقىال الجيىد للمغىذيات واألوكسىىجين ( Banikو،Santhiagu
.)2007
هدفت الدراسة إل إيجاد الوروف المزرعية الفيزيااية المنالية انسا السكر الميكروب المسعدد الجيالن
من قبل البكسريا  S. paucimobilisف البياة المتسبرية .شملت الوروف المزرعية المدروسة مدض السحتين
وحجم اللقا وسط الستمر واألس الهيدروجين األول للوسط الزرع ودرجة الحرارض السحتين وسرعة ر
الوسط بالحاتنة الهزازض الدوارض.
مواد البحث وطرائقه
سىىم الحصىىول علىى البكسريىىا  S. paucimobilisمىىن مركىىز سجميىىن المىىزارع فىى جامعىىىة
الكاان ا الهرياا
غىىازي/أنقرض ،سركيىىا ) .(Gazi culture collection, Ankara, Turkeyوسىىم سنشىىيطها عل ى وسىىط ا كىىار
المغذي وحفوت عل ا كار الماال عند درجة حرارض ْ 4م.
تحضاااا الهااال زي اللااالاا ل كت اااان حتىىىر المىىىزروع التىىىزين ) (Stock cultureوذلىىى بىىىزرع البكسريىىىا
 S. paucimobilisعل وسط ا كار المغذي والسحتين لمدض  2يىوم عنىد درجىة حىرارض ْ 30م .سىم نقىل لقىا مىن
المسىىىىسعمرات الناميىىىىة إلىىىى وسىىىىط المىىىىرق المغىىىىذي وحتىىىىنت لمىىىىدض يىىىىوم واحىىىىد فىىىى حاتىىىىنة هىىىىزازض دوارض
) (Orbital shaker incubatorموديل ( Wise Cube WCCمجهىزض مىن شىركة Digital Fuzzy control
 systemاليابانية) عنىد  250دورض/دقيقىة ودرجىة حىرارض ْ 30م .حتىر  610( %1تليىة/مل) مىن هىذه المزرعىة
وأسسعمل كلقا ف سلقيح  100مل من وسط المرق المغذي ف دورق متروط وسىم تىبط الكنافىة التىواية إلى
 1.0-0.8للحصىىىىىىول علىىىىىى معلىىىىىىق لتاليىىىىىىا البكسريىىىىىىا بشىىىىىىكل مسجىىىىىىانس بإسىىىىىىستدام جهىىىىىىاز قيىىىىىىاس الكنافىىىىىىة
( )McFarland densitometerموديل  DEN-1شركة  BioSan LTd.اانكليزية.
إنتنج الراالا ستمنت عملية إنسا الجيالن سحتير وسط إنسا الجىيالن األساسى ( Richauوآتىرون)1997 ،
الحاوي عل غم/لسرمن الماء المقطر 20 :غم كلوكوز و 10غم فوسفات الصىوديوم الهيدروجينيىة و 1غىم كلوريىد
الصوديوم و1غم كبريسات البوساسيوم و0.15غم كبريسات األمونيوم و0.01غم كلوريد البوساسيوم الماايىة و0.001
غىىم كبريسىىات الحديىىد الماايىىة و0.2غىىم كبريسىىات المغنيسىىيوم الماايىىة و0.5غىىم مسىىستلا التميىىرض وتىىبط األس
الهيىىدروجين عنىىىد  .7.0وزع  50مىىل مىىىن وسىىط اانسىىىا فىىى دوارق متروطيىىة سىىىعة  250مىىل وبعىىىد السعقىىىيم
(ْ 121م لمدض  15دقيقة) والسبريد عل درجة حرارض الغرفىة لقىح كىل دورق بإتىافة  %10مىن المىزروع التىزين
نم حتىنت الىدوراق فى الحاتىنة الهىزازض الىدوارض على درجىة حىرارض ْ 30م لمىدض  48سىاعة ( Kangوآتىرون،
.)1982
إستلالص الراالا زتقدا الكت ة الحازاة الرنفة بعد إنسهاء مدض الستمر سم غمر الدوارق ف حمام مىاا (شىركة
 Memmertاأللمانية موديل  )WNE14مغل لمدض  15دقيقة نم سبريدها إل درجة حرارض الغرفىة .لسقىدير الكسلىة
الحيويىىة الجافىىة جمىىن راس ى التاليىىا البكسيريىىة بالنبىىذ المركىىزي باسىىستدام جهىىاز الطىىرد المركىىزي المبىىرد موديىىل
 3-30Kالمجهىز مىن شىركة  Sigmaاأللمانيىة على  g20.379لمىدض  30دقيقىة .غسىىلت التاليىا المسرسىبة بالمىىاء
المقطىىر البىىارد ازالىىة بقايىىا الجىىيالن الملسصىىق نىىم جفىىف الراس ى ف ى فىىرن عنىىد حىىرارض ْ 80م لمىىدض  3سىىاعات نىىم
وزنت .لسرسي الجيالن أتيف لحجم واحد من الراشح حجمان مىن كحىول األيزوبروبايىل ( )%99ور المىزي
بشكل جيد وسر لمدض  24ساعة على ْ 4م لسحسىين سرسى الجىيالن نىم جمىن الراسى بىالطرد المركىزي بالطريقىة
أعاله وجفف ف فرن عل حرارض ْ 60م لمدض  12ساعة نم وزن الناس ( Mannaوآترون.)1996 ،
تقدا السك الهت قي في الهل عة قدر سكر الكلوكوز المسبق ف المزرعىة البكسيريىة بطريقىة .)2002( Allen
سىىم إتىىافة  2مىىل مىىن ( %4و ) /مىىن محلىىول الفينىىول و 5مىىل م ىن حىىامض الكبريسي ى المركىىز إل ى  1مىىل مىىن
المزرعىىة ،رجىىت األنابي ى وسركىىت عل ى درجىىة حىىرارض الغرفىىة لمىىدض  20دقيقىىة وبعىىدها سىىم قىىراءض اًمسصىىاا
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) (Absorbanceبجهىىىاز المطيىىىاف موديىىىل  T80 UV-Vis spectrophotometerالمجهىىىز مىىىن شىىىركة
 PG Inst. LTdاانكليزية عل طول موج  488نانومسر .وبااعسماد على المنحنى القياسى للكلوكىوز حسىبت
كمية السكر المسبق .
تعااااا الواا زم الهإل ااج انتااانج الراااالا لسعيىىين الوىىىروف المنلىى انسىىا الجىىيالن مىىىن قبىىل العزلىىة البكسيريىىىة
 S. paucimobilisسم سنبيت جمين الوروف باسسنناء سغيير العامل المطلو دراسة سينيره.
هدة الحضا سم سحتير لسر واحد من وسط اانسىا األساسى ولقىح بإتىافة  %10مىن المىزروع التىزين للعزلىة
البكسيرية .حتن الوسط ف الحاتنة الهزازض الدوارض عل درجة حرارض ْ 30م و 250دورض/دقيقة وأتىذت عينىات
بكمية  50مل من المزرعة البكسيرية بعد كل  24ساعة ولغاية  96ساعة من بداية السلقيح.
حرااا ال قاان أتىىيف إلى  50مىىل مىىن وسىىط اانسىىا األساسى لقىىا بعمىىر  20سىىاعة بسراكيىىز  1و  3و  5و 10
و  %15ف دوارق سعة  250مل وحتنت الدوارق فى الحاتىنة الهىزازض على درجىة حىرارض ْ 30م لمىدض 48
ساعة و 250دورض/دقيقة.
األس الياد زراني األزلاي ل زسا سىم سعىديل األس الهيىدروجين لوسىط اانسىا األساسى ( %2سىكر الكلوكىوز
و %0.05مسىىىىستلا التميىىىىرض و  %0.1كلوريىىىىد األمونيىىىىوم ) إلىىىى  5و  6و  7و  8و  9باسىىىىستدام حىىىىامض
الهيىىدروكلوري (1ع) أو هيدروكسىىيد الصىىوديوم (1ع) نىىم لقحىىت األوسىىاط الزرعيىىة بإتىىافة  %10مىىن اللقىىا
وحتنت عل درجة حرارض ْ 30م لمدض  48ساعة و 250دورض/دقيقة.
د رة ح ا ة الحضاا سىم سحتىير وسىط اانسىا األساسى ووزع بكميىات  50مىل فى دوارق سىعة  250مىل نىم
لقحت األوسىاط الزرعيىة بإتىافة  %10مىن اللقىا وحتىنت على درجىات حىرارض  25و 30و  35و ْ 40م لمىدض
 48ساعة و 250دورض/دقيقة.
س ا عة ال ا ج سىىم سحتىىير وسىىط اانسىىا األساس ى ووزع بكميىىات  50مىىل ف ى دوارق سىىعة  250مىىل نىىم لقحىىت
األوساط الزرعية بإتافة  %10من اللقا وحتنت ف الحاتىنة الهىزازض على درجىات حىرارض ْ 30م لمىدض 48
ساعة وبسرع ر صفر و  50و  100و 150و  200و  250و  300دورض/دقيقة.
التح ال ااحصن ي :سم سحليل البيانات وفق نوام السجىار العامليىة والبسىيطة باسىستدام السصىميم العشىواا الكامىل
 )CRD( Complete Randomized Designتمن البرنام ااحصىاا الجىاهز (.)2001 ،Anonymous
فى حالىىة وجىىود فروقىىات معنويىىة اسىىستدم اتسبىىار دنكىىن المسعىىدد المىىدى ( )1955لسحديىىد معنويىىة الفروقىىات مىىابين
المسوسطات المتسلفة عند مسسوى إحسمالية .0.05
النتائح والمناقشة
تأإلا هدة التحضاا سم مسابعة إنسىا سىكر الجىيالن المنىس مىن بكسريىا  S. paucimobilisلمىدض أربعىة أيىام وذلى
بسح عينات بكمية  50مل من المزرعة البكسيرية بعد كل  24ساعة ولغاية  96سىاعة مىن بدايىة السلقىيح .يالحىو
مىن الشىىكل ( )1إن إنسىىا الجىىيالن وصىىل أعلى مسىىسوى لىىه تىىالل  48سىىاعة مىن الحتىىن ْإذ بلغىىت كميىىة الجىىيالن
المنسجة 4.33غم/لسر .كما يالحو وجود إنتفاض معنوي ف كميىة الجىيالن المنسجىة بعىد  48سىاعة حيىث إنتفىض
إنسا الجيالن إل  3.05و 1.64غم/لسر عند  72و  96سىاعة مىن السحتىين ،على السىوال  ،فى حىين ازداد إنسىا
الكسلة الحيوية بزيادض مدض الحتن ولغاية  72ساعة فبلغت 2.95غم/لسر .كما يالحو من الشىكل أيتىا ً أن إسىسهال
سكر الكلوكوز يسسمر بصورض مسسمرض طيلة مدض الحتن ليصل إل أدن مسىسوى لىه عنىد  96سىاعة مىن الستمىر.
إن اانتفاض الحاصل ف كمية الجيالن بزيادض مدض الستمر قد يعىزى إلى دتىول البكسريىا فى فتىالً طىور النبىات
) (stationary phaseونفىىاذ المغىىذيات مىىن الوسىىط وسىىراكم مىىواد األيىىض فى أننىىاء الستمىىر ،عىىن إفىىراز البكسريىىا
بعض اانزيمات المحللة للجيالن ) (Gellan lyasesوالس بىدورها سهىدم السىكر المنىس ممىا يىؤدي إلى إنتفىاض
السكر المسعدد ( Bajajوآترون .)2006 ،يسبين من الشكل أيتا ً إنه بالرغم من إنسا الجيالن كان أعل عند مىدض
السحتىىين  48سىىاعة مىىن زيىىادض ف ى كميىىة السىىكر المسىىسهل إً إن مىىدض السحتىىين  72سىىاعة دعمىىت إنسىىا الكسلىىة
الحيويىىة عل ى حسىىا الجىىيالن بىىالرغم مىىن ازديىىاد اسىىسهال السىىكر حيىىث إن إسىىسهال السىىكر إزداد بزيىىادض مىىدض
السحتين إً أن زيادض ااسسهال لم يدعم إنسا الجيالن والكسلة الحيوية ألن أقص إنسا للجيالن كىان عنىد دتىول
البكسريا إل طور النمو اللوغارسم ) (Log phaseلكون السصنين الحيوي للجيالن من النوع المعسمد جزايا ً على
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النمىىو ) ،(Growth dependentفبىىالرغم مىىن أن إنسىىا الجىىيالن يسىىسمر حس ى طىىور النبىىات إً إن نسىىبة اانسىىا
إنتفتت مقارنة بطور النمو اللوغارسم ( Kanariوآترون ،)2002 ،وهذا ما يؤكد بين سكر الجىيالن هىو أحىد
مكونات األيض األولية للبكسريا ) Rajasekaran( (Primary metaboliteوآترون.)2008 ،
تأإلا حرا ال قن يعد حجم اللقا مهمىا ً فى أيىة عمليىة حيويىة ولىذل يجى إتىافسه بالمسىسوى المطلىو األمنىل.
لغرض معرفة سينير حجم اللقا ف إنسا الجيالن فقد سم سلقيح وسط اانسىا األساسى بحجىوم مسدرجىة مىن اللقىا
البكسيىىري وبنسىى  1و  3و  5و  10و  %15مىىن الوسىىط .سشىىير النسىىاا فىى الشىىكل ( )2إلىى أن أقصىى إنسىىا
للجىىيالن وكىىذل الكسلىىة الحيويىىة الجافىىة كانسىىا عنىىد إسىىستدام حجىىم لقىىا  %10فقىىد بلغىىت كميىىة الجىىيالن المنىىس
4.39غم/لسىىر بينمىىا بلغىىت الكسلىىة الحيويىىة الجافىىة 2.12غم/لسىىر .سوافقىىت هىىذه النسيجىىة مىىن نسىىاا كىىل مىىن Lobas
وآترون ( )1992و  Mannaوآترون ( )1996و  Nampoothiriوآترون ( .)2003ف حىين لىم يالحىو أيىة
فروقات معنوية ف كميات الجيالن المنسجة عند إسستدام حجم لقىا بسراكيىز  1و  3و  ،% 5بينمىا إنتفىض إنسىا
الجيالن إل 2.80غم/لسر عنىد إسىستدام حجىم لقىا بسركيىز  .%15كمىا يسبىين مىن الشىكل ان إنسىا الكسلىة الحيويىة
ازدادت من زيادض حجم اللقا ْإذ سدرجت الكمية من 1.22غم/لسر عند حجم لقا  %1إلى 2.22غم/لسىر عنىد حجىم
لقا  %15إً إن هذا لم يؤنر بدرجة كبيرض عل إنسا الجيالن .إن إنتفاض اانسا عند إسستدام الحجىوم الكبيىرض
مىىن اللقىىا ربمىىا يعىىزى إل ى إنتفىىاض مسىىسوى المغىىذيات فى الوسىىط الزرع ى بس ىب إسىىستدامها ف ى إنسىىا الكسلىىة
الحيوية والنمو السرين وإل اتسالف نوع الساللة البكسيرية ( Nampoothiriوآترون.)2003 ،
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الشكل ( :)1سينير مدض السحتين ف إنسا الجيالن من العزلة البكسيرية .S. paucimobilis
Figure (1): Effect of incubation period on gellan production by S. paucimobilis.
تأإلا األس الياد زراني األزلي سمت ف هذه السجربة دراسة سينير األس الهيىدروجين األولى للوسىط فى إنسىا
الجيالن والنمو التلوي للبكسريا .أوهرت النسىاا فى الشىكل ( )3إن أقصى إنسىا للجىيالن والكسلىة الحيويىة الجافىة
كان عند أس هيدروجين  7.0وإنتفض كل منهمىا عنىد إسىستدام قىيم أعلى أو أدنى مىن ذلى  .وهىذا يىدل على إن
إنسا الجيالن ف هذه السجربة إعسمىد على الكسلىة الحيويىة فقىد بلغىت أعلى قيمىة انسىا الجىيالن 4.88غم/لسىر أمىا
بالنسبة للكسلة الحيوية فإن أقص إنسا بلل 3.77غم/لسر عند ذل األس الهيىدروجين  .لىم يالحىو فروقىات معنويىة
للكسلىة الحيويىىة عنىىد قىيم أس هيىىدروجين  5.0و  6.0و  8.0فى حىين حصىىل إنتفىىاض معنىوي 0.86غم/لسىىر عنىىد
األس الهيدروجين  9.0وربما يعود سب ذل إلى السغيىر فى فعاليىة اانزيمىات والجينىات المستىمنة فى سصىنين
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Figure (2): Effect of inoculum volume on gellan production
الجيالن أو أي منس أيت آتر .كما سىؤنر قيمىة األس الهيىدروجين أيتىا ً على صىفات الوسىط الغىذاا وذوبانيىة
المغىىذيات وجاهزيسهىىا لإلمسصىىاا مىىن قبىىل الكىىاان المجهىىري وعل ى نفاذيىىة األغشىىية والنقىىل والسىىيين (Kanari
وآترون .)2002 ،جاءت نساا السجربة مطابقىة لنسىاا  Nampoothiriوآتىرون ( )2003عنىدما إسىستدموا قىيم
متسلفة لىسس الهيىدروجين سراوحىت بىين  9.0-4.0لوسىط إنسىا الجىيالن وكىان أفتىل إنسىا للجىيالن عنىد األس
الهيىىدروجين  .7.0كمىىا أشىىار  Westو  )2001( Fullenkampبىىين أفتىىل أس هيىىدروجين انسىىا الجىىيالن
بوساطة البكسريا Pseudomonas sp. ATCC 31461سراو بين  7.4-6.8حيث إن قىيم  pHالوسىط الزرعى
له سينير عل إنسا الجيالن والنمو التلوي .سوهر النساا فى الشىكل نفسىه بىين قىيم األس الهيىدروجين النهىاا لىم
سسغير بزيادض األس الهيدروجين األول للوسط مما قد يىدل على عىدم سصىنين األحمىاض العتىوية بشىكل ملمىوس
ف أنناء النمو البكسيري أو عند إنسا الجيالن.
تأإلا د رة ح ا ة التحضاا لغىرض دراسىة سىينير درجىة حىرارض السحتىين فى إنسىا الجىيالن مىن قبىل البكسريىا
 S. paucimobilisسم انستا درجىات حىرارض سحتىين متسلفىة وهى  25و  30و  35و ْ 40م .أوهىرت النسىاا
ف الشكل ( )4إن أقص إنسا للجيالن بلىل 4.86غم/لسىر وكىان عنىد درجىة حىرارض سحتىين وسىط الستمىر ْ 30م،
فى حىىين حصىىل إنتفىىاض معنىوي فى سراكيىىز الجىىيالن فى الوسىىط الزرعى المحتىىن فى درجىىات حىىرارض أعلى
و أدن من ذل حس وصل اانسا 1.87غم/لسر عند درجة حرارض ْ 40م .إن هذه النسىاا سبىين أن درجىة الحىرارض
المنل للعمليات األيتية للبكسريا وإنسا الجيالن كمركبات أيض أولية ه ْ 30م .إن هذه النسيجة جاءت مسفقىة مىن
نسىىاا كىىل مىىن  Martinsو )1993( Sa-Correiaو  Jinوآتىىرون ( )2003و  Bajajوآتىىرون ( )2007الىىذين
أشاروا إل سناقا إنسا الجيالن وبشىكل ملحىوو فىوق درجىة الحىرارض ْ 30م .كمىا أشــــىـار  )2003( Westالى
أن درجـــــىـة حــــىىـرارض الحتىن المناليىىة انسىا الجىىيالن بوســـىىـاطة البكــىـسريا S. paucimobilis ATCC
 31461كانىىت عنىىد ْ 30م ،وانتفتىىت كميىىة الجىىيالن فىىوق أو سحىىت هىىذه الدرجىىة الى  .%50فيمىىا يتىىا النمىىو
التلوي يالحو مىن الشىكل وجىود فروقىات معنويىة فى إنسىا الكسلىة الحيويىة ْإذ أن أقصى إنسىا بلىل 3.73غم/لسىر
وكان عند درجة حرارض سحتىين ْ 30م وإنتفتىت بزيىادض درجىة الحىرارض إلى أن وصىلت إلى 0.98غم/لسىر عنىد
درجة حرارض ْ 40م ،مما يشىير الى وجىود عالقىة بىين النمىو التلىوي وإنسىا الجىيالن فى هىذه السجربىة .إن درجىة
حرارض السحتين لها سينير مباشر عل نمو الكاان المجهري وعل فعالية األنزيمىات المشىسركة فى سصىنين السىكر
المسعدد ( Kanariوآترون.)2002 ،
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Figure (3): Effect of initial pH on gellan production.
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Figure (4): Effect of incubation temperature on gellan production
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تااأإلا سا عة الا ج سىىم سحتىىين الوسىىط الغىىذاا األساسى انسىىا الجىىيالن فى نىىوعين مىىن الحاتىىنات ،الحاتىىنة
السىىاكنة والحاتىىنة الهىىزازض الىىدوارض وبسىىرع ر بلغىىت  50و  100و  150و  200و  250و  300دورض/دقيقىىة.
يستح من النساا فى الشىكل ( )5حىدوث إنتفىاض معنىوي كبيىر فى سركيىز الجىيالن  0.91غم/لسىر عنىد إسىستدام
الحاتىىنة السىىاكنة وربمىىا يعىىود السىىب إل ى عىىدم سىىوفر السهويىىة الالزمىىة لنمىىو البكسريىىا لكىىون هىىذه البكسريىىا هواايىىة
إجباريىة وأن إنسىىا الجىىيالن يىسم فى وىىروف هواايىة أيتىا ً وعنىىد إنتفىاض كميىىة األوكسىىجين نسيجىة إلى عىىدم ر
الوسط قد يؤدي للوصول إل الوروف الالهواايىة سقريبىا ً ممىا يقلىل مىن كميىة الجىيالن المسكىون لىذا فىإن الىر يعىد
تىىروريا ً مىىن اجىىل زيىىادض سىىرعة إنسقىىال األوكسىىجين المىىذا إلى التاليىىا وبالسىىال زيىىادض فى إنساجيىىة البكسريىىا مىىن
الجيالن وبصورض تاصة ف المراحل النهاايىة عنىدما سرسفىن لزوجىة الوسىط الزرعى السى قىد سسىب إعاقىة انسقىال
األوكسجين إل التاليىا ( Giavasisوآتىرون )2006 ،وهىذا قىد يكىون السىب أيتىا ً فى إنتفىاض كميىة الجىيالن
عنىىىىد إسىىىىستدام سىىىىرع الىىىىر الواطاىىىىة  50و  100و  150دورض/دقيقىىىىة .إن إنتفىىىىاض سىىىىرعة إنسقىىىىال المغىىىىذيات
واألوكسجين إل داتل التاليا البكسيرية بسب سكون طبقة لزجة من الجيالن حول التاليىا سحىول دون انسقىال هىذه
المواد مسببا ً بالسال إنتفاض النمو التلوي ومن نم إنساجيسها من الجيالن.
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الشكل ( :)5سينير سرعة الر ف إنسا الجيالن
Figure (5): Effect of agitation rate on gellan production
يبىىين الشىىكل ( )5أيت ىا ً أن زيىىادض سىىرعة ال ىر إل ى  300دورض /دقيقىىة لىىم يىىؤدي إل ى زيىىادض كميىىة الجىىيالن
المنسجة أو زيادض الكسلة الحيوية بل عل العكس من ذل سب تفتهما وقد يعود السب فى ذلى إلى أن إسىسعمال
سرع الر العالية ربما سعمل عل سحطيم السكر كما قد سكون سامة للتاليا ( Tomaوآتىرون .)1991 ،أمىا عنىد
إسستدام سرعة الر  250دورض/دقيقة كان هنا أعل إنساجية للجيالن لسصل إل 4.89غم/لسر والس يوهىر بينهىا
السرعة المنالية انسا الجيالن .أما بالنسبة للكسلة الحيويىة فمىن الواتىح مىن الشىكل أن النمىو التلىوي للبكسريىا قىد
إزداد من زيادض سرعة الر إل أن وصلت إل 3.80غم/لسر عنىد سىرعة  250دورض/دقيقىة ،وقىد يعىود سىب ذلى
إل إن هذه السرعة كانت مالامة ْإذ حفزت النمو البكسيري وإنسا الجيالن معا ً .أشارت المصادر إلى أن إسىستدام
الحاتىىنة الهىىزازض ف ى إنسىىا السىىكريات المسعىىددض بوسىىاطة األحيىىاء المجهريىىة الهواايىىة يسىىمح بااسىىسغالل األمنىىل
لمكونات البياة فتالً عن أن البياة سكون ذات سهوية جيدض ْإذ يسمح الىر أو السحريى بمىز مكونىات البياىة بشىكل
جيىد وكفىوء بحيىث سسىسطين األحيىاء المجهريىة مىن النمىىو بشىكل أمنىل ولكىن شىدض السهويىة ستسلىف بىإتسالف الكىىاان
المجهري وسقن أهمية السهوية والر فى هىذا المتىمار فى حاجىة األحيىاء المجهريىة لسوكسىجين الىذاا وسوزيىن
المادض الركيزض ف وسط السنمية ( AL- Atraqchiو .)2011 ،AL- Mosawi
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%10 يسسنس من هذا البحث إن أفتل الوروف الفيزيااية انسا سكر الجيالن ه بإسستدام حجم لقا
 بينما كان، ْم30  ساعة وبدرجة حرارض48  وأفتل مدض سحتين ه، ساعة20-18 من الوسط الزرع وبعمر
.دقيقة/ دورض250  وأفتل سرعة ر ه7.0 أفتل أس هيدروجين لوسط اانسا هو
PRODUTION OF THE MICROBIAL GELLAN BY
SPHINGOMONAS PAUCIMOBILIS BACTERIA.
1. OPTIMIZATION OF THE PHYSICAL CULTURAL CONDITIONS.
N. B. Jafar

M. M. Ahmad

Food Sci.Dept., College of Agriculture and Forestry, Mosul University. Iraq
E-mail: nihanbayati@yahoo.com

ABSTRACT
The purpose of this study was to find the optimal physical cultural condition to
produce the microbial exopolysaccharide, gellan, by the bacteria Sphingomonas
paucimobilis in laboratory media using batch culture method. The physical cultural
conditions included incubation period, inoculums size, initial pH, incubation
temperature, as well as, agitation speed using basal cultural medium. Results indicated
that the optimum incubation period for gellan production was 48 hrs, inoculums size
was 10% of media, the pH optimum was 7.0, and the incubation temperature was 30oc,
while the agitation speed was 250 rpm. Results also showed that gellan production was
largely cell growth dependant as indicated by dry mass weight.
Keywords: Gellan, microbial exopolysaccharide, Sphingomonas paucimobilis.
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