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 دراسة تأثير إضافة مصادر مختلفة للكربون على النمو الفطري -

 

تشكل العناصر الغذائية أهمية كبيرة لنمو الفطريات وفي حالة نقص أو تغير في تركيز هذه العناصر فإنها تؤثر 

 – Mgالمغنيسنيو   – Pالفسنفو   -Nالنيتنرويي   – Cالكربنو  : من  أهنه هنذه العناصنر . على نمو الفطريات

(  C , N , P , Mg , Ca)حيث تحتاج الفطريات فني تغنذيتها ىلنى عناصنر أساسنية كبنر  م نل  Kالبوتاسيو  

م علنى النمنو م منهنا ينؤثر سنلبيا أمنا العناصنر الغذائينة الىنغر  فهني , ويكو  احتيايها بكميات كبيرة وغينا  أينا

م منهنا يمكن  أ  ينؤثر ع لنى نمنو الفطرينات عناصر ضرو ية لك  تحتايهنا الفطرينات بكمينات لليلنة وغينا  أينا

 (Fe , Co , Mn , Zn, Mo)وهي

 :وسوف نلقي الضوء على أهمية بعض العناصر األساسية الكبر  بالنسبة للفطريات

 

 (: C)عنصر الكربون :اوالً 

 ٪ م  الوز  الجاف للخلية05يشكل الكربو  حوالي  (1

 يعتبر الكربو  يزء م  مكونات الخلية التركيبية والوظيفية (2

 يويد الكربو  في أغلب مكونات الخلية ويويد بىو  وتراكيز مختلفة (3

 يدخل في يميع العمليات االيضية (4

تستغل المىاد  الكربونية المويودة في الطبيعة م  لبل الفطريات للحىنو  علنى وحندات بنائينة أو كمىناد   (0

 .للطالة م ل الكربوهيد ات

 

 :على تتوقف قدرة الفطر في استخدام المصادر الكربونية

 تركيب المىد  الكربوني - أ

 .لد ة الفطر على االستفادة منه -  

 

 :توضيح أثر اختالف مصادر الكربون -

تختلننا الفطريننات فنني مقنند تها علننى اسننتعما  بعننض المركبننات كمىنند  للكربننو  سننواء كاننن  بسننيطة م ننل   

 .الجلوكوز والجاالكتوز أو مركبة م ل النشاء والسليولوز

أ  يكنو  مىند  النيتنرويي  بسنيا وثابن  وفني متنناو  اسنتعما  أغلنب أننوا  و لضما  نجاح التجربنة يجنب 

 .الفطريات وتستعمل بيئات مركبة ذات تركيب ثاب  ومعروف وال تختلا ىال في مىد  الكربو 

 .د اسة تأثير ىضافة مىاد  مختلفة للكربو  على النمو الفطري: أسه التجربة
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, ثالنب , مل تحتنوي علنى بيئنة تشنابك دوكنا السنائلة 205زيايية سعة كل منها دوا ق  6 :المواد واالدوات

, الجلوكنننوز ) مىنناد  الكربننو   .مينننزا  كهربننائي , و ق ترشنني , أيننا   0مز عننة ميكروبيننة عمرهننا 

 (.المالتوز , السكروز , الالكتوز, النشا , كربونات الىوديو ,  الجاالكتوز 

 

 :طريقة العمل 

 .تحضير لتر م  بيئة تشابك دوكا السائلة بدو  مىد  الكربو  وهو سكر السكروز  -1

ينرا  من   2مل م  البيئة على عدد م  الدوا ق الزيايينة ونضنع فني كنل دو ق  155يوز  كل م   -2

المالتوز , السكروز , الالكتوز, النشا , كربونات ,  الجاالكتوز , الجلوكوز ) مىاد  كربونية مختلفة 

 (.و الىودي

 .نعقه الدوا ق في االتوكالف -3

 .نز  لرص م  النمو الفطري باستخدا  ابرة التلقي  ونضعه في كل دو ق  -4

 .أيا  7لمدة °  22تحض  المزا   الميكروبية في الحضا  عند  -0

 .بالجرا  لمقا نة المىد  الكربوني المفضل للنمونقد  الوز  الجاف للغز  الفطري  -6

 . بي  النمو الفطري والمىاد  الكربونيةلة نرسه منحنى بياني يوض  العال -7

 .تسجل النتائج والتعليق على التجربة -2

 

 :النتائج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوز  الجاف للنمو الفطري نو  المىد  الكربوني

  الجلوكوز

  الجاالكتوز

  المالتوز

  السكروز

  الالكتوز

  النشا

  كربونات الىوديو 
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 :االستنتاج 
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 على النمو الفطري للنتروجين دراسة تأثير إضافة مصادر مختلفة  

 

 ً - (:N) عنصر النيتروجين:ثانيا

يستخد  النيترويي  في األغراض التركيبية والوظيفية في الخلية الفطرية م ل تكوي  األغشية الخلوية  .1

 . واألحماض النووية والبروتينات وغيرها

فالفطريات لها لد ة على استخدا  النيترويي  في  شكل النيترويي  له تأثير كبير على أيض األحياء المجهرية .2

 .صو ة عضوية أو غير عضوية

 -أ: ال يويد مىد  نيتروييني مفضل لجميع الفطريات حيث أ  لد ة الفطر على االستفادة منه  تعتمد على .3

 تركيز المىد  الكربوني

 عوامل النمو األخر  م ل د ية تركيز أيو  الهيد ويي  و د ية الحرا ة- 

الىو ة العضوية منل االحماض األمينية و البروتي  و  ضاف النيترويي  للوسا الغذائي في صو تي ي 

 .  الىو ة الغير عضوية م ل النترات و النتري  و االمونيا

  

 :توضيح أثر اختالف مصادر النيتروجين -

ولضما   نجاح التجربة يجب م  المعروف ا  الفطريات تختلا م  حيث استخدامها لمىاد  النيترويي  

أ  يكو  مىد  الكربو  بسيا وثاب  وفي متناو  استعما  ك ير م  الفطرينات كلمنا أمكن  حينث تسنتخد  

ويجننب أ  يكننو  وز  . بيئننة مركبننة ذات تركيننب ثابنن  ومعننروف وال تختلننا ىال فنني مىنند  النيتننرويي 

 .النيترويي  في المىاد  النيترويينية المختلفة ثاب 

 

 .دراسة تأثير إضافة مصادر مختلفة للنتروجين على النمو الفطري: جربةأسم الت

 

, ثالنب , مل تحتنوي علنى بيئنة تشنابك دوكنا السنائلة 205دوا ق زيايية سعة كل منها  6 :المواد واالدوات

, الببتننو   )مىنناد  النيتننرويي   .ميننزا  كهربننائي , و ق ترشنني , أيننا   0مز عننة ميكروبيننة عمرهننا 

 (. كبريتات األمونيو , نترات الىوديو  ,  اسبريي 
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 :طريقة العمل 

 .تحضير لتر م  بيئة تشابك دوكا السائلة بدو  مىد  الكربو  وهو سكر السكروز  -1

يرا  م   5,4مل م  البيئة على عدد م  الدوا ق الزيايية ونضع في كل دو ق  155يوز  كل م   -2

 (كبريتات األمونيو  , نترات الىوديو  , اسبريي  , الببتو  ) مىاد  كربونية مختلفة 

 .نعقه الدوا ق في االتوكالف -3

 .نز  لرص م  النمو الفطري باستخدا  ابرة التلقي  ونضعه في كل دو ق  -4

 .أيا  7لمدة °  22تحض  المزا   الميكروبية في الحضا  عند  -0

 .للنمونقد  الوز  الجاف للغز  الفطري بالجرا  لمقا نة المىد  الكربوني المفضل  -6

 . نرسه منحنى بياني يوض  العاللة بي  النمو الفطري والمىاد  الكربونية -7

 .تسجل النتائج والتعليق على التجربة -2

 

 :النتائج

 

 الوز  الجاف للنمو الفطري النيترويينينو  المىد  

  الببتو 

  اسبريي 

  نترات الىوديو 

  كبريتات األمونيو 

 

 :االستنتاج 
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