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Bacillus  sp. نتاج سكر الغلوكوز باستخدام بكتريا المعالجة الحيوية لقشور الرز واإ
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الملخص:
 Oryza sativa L. ُأجريــت الّدراســة خــالل العــام 2016، حيــث تضّمنــت جمــع عّينــات قشــور الــرز صنــف
فــي محافظــة الديوانية/العــراق، وُجلبــت إلــى مختبــر دائــرة البيئــة والميــاه فــي وزارة العلــوم والتكنولوجيــا. ُنّظفــت، 
ــة محّللــة للســيللوز مــن القشــور،  وطحنــت، وُحفظــت فــي حاويــاٍت معقمــة. تــّم تنميــة وعــزل عزلــة بكتيريــة محلّي
بتنميتهــا علــى وســط األمــالح المحتــوي علــى الســيللوز، وُحّضنــت بدرجــة حــرارة 37°م مــدة )24±2( ســاعة. 
ُشــّخصت العزلــة البكتيرّيــة اعتمــادًا علــى المواصفــات المظهريــة للمســتعمرات البكتيريــة الناميــة علــى وســط 
.Bacillus sp. الزراعــة الّصلــب، ومواصفــات الفحــص المجهــري، وبعــض االختبــارات البيوكيميائيــة علــى أّنهــا

عوملــت قشــور الــرز بعــد طحنهــا كيميائيــًا بمحلــول هيدروكســيد الصوديــوم بتركيــز1%، ثــم عوملــت بيولوجيــًا 
بتنميــة العزلــة البكتيرّيــة فــي وســط األمــالح المحتــوي علــى قشــور الــرز، والمعاملــة قاعدّيــًا كمصــدر كربونــي، 
ومقارنتهــا مــع العزلــة الناميــة فــي الوســط المحتــوي علــى الســيللوز القياســي، مــن أجــل االســتدالل علــى المعالجــة 
الحيويــة للعزلــة البكتيريــة. تــّم قيــاس النمــو البكتيــري عنــد طــول موجــي 600 نانوميتــر، فبلــغ 0.974 فــي وســط 
قشــور الــرز، بينمــا فــي وســط الســيللوز القياســي بلــغ 0.853 وكذلــك تــّم قيــاس تركيــز ســكر الغلوكــوز، فبلــغ 
250 ميكــرو غــرام /مــل فــي وســط قشــور الــرز، بينمــا فــي وســط الســيللوز القياســي بلــغ  210 ميكــرو غرام/مــل. 
ــة واالســتفادة منهــا فــي  ــة التخلــص مــن قشــور الــرز التــي ُتعتبــر أحــد الملّوثــات البيئّي بّينــت هــذه الّدراســة إمكانّي

إنتــاج الغلوكــوز.
الكلمات المفتاحية: قشور الرز، Bacillus sp، المعالجة الحيوّية، غلوكوز.

المقدمة:
ُتعــّد قشــور الــرز مــن المخّلفــات الزراعّيــة الملّوثــة للبيئــة, وهــي مــن المخّلفــات الزراعّيــة التــي تشــّكل نحــو خمــس حجــم محصــول الــرز فهــي 
عبــارة عــن مــادة  لجنوســليلوزية تتكــّون مــن الســيللوز واشــباه الســيللوز واللغنيــن واالليــاف، وهــي الغــالف الصلــب الــذي يحيــط بحبــة الــرز 
لحمايتهــا مــن الحشــرات والمســببات المرضيــة خــالل فتــرة النمــو ويجــري فصلهــا عنــد الحصــاد. إّن قشــور الــرز ذات قيمــة اقتصادّيــة هاّمــة 
وتشــّكل ثــروة كبيــرة غالبــا مــا تكــون ضائعــة بســبب عــدم االســتفادة إذ يتــّم التخلّــص منهــا وغيرهــا مــن المخّلفــات الزراعّيــة بعمليــة الحــرق 
مســببًة مشــاكل صحيــة لإلنســان والحيــوان إضافــًة إلــى تلــّوث البيئــة (Kirkby and Fattore, 2006). تــّم اســتخدام وســائل ونظــم 
متنوعــة لتدويــر تلــك المخّلفــات الزراعّيــة تبعــًا لنــوع المخّلفــات والتقنيــات المتوفــرة حيــث يتــّم تحويلهــا إلــى منتجــاٍت هاّمــة يحتاجهــا اإلنســان 
نتــاج الطاقــة واعــالف  فــي شــتى المجــاالت بعــد المعالجــة الميكإنيكيــة والكيمياويــة والبايولوجيــة، إذ تــّم اســتخدامها لصناعــة الســماد واإ
ــتاج مــواد مهّمــة جــدًا مثــل البروتيــن أحــادي الخليــة والحوامــض العضويــة  نــــ نــات والصناعــات الســيللوزية واأللــواح المضغوطــة واإ للحيواإ
ووســط زرعــي إلنتــاج األنزيمــات الحيويــة (Drake et al., 2002). فالمخّلفــات الزراعّيــة باإلمــكان تحويلهــا بيولوجيــًا إلــى منتجــات ذات 
أهمّيــة تجاريــة مثــل االيثانــول الحيــوي وســكر الغلوكــوز والبروتيــن أحــادي الخليــة )Victor et al., 2003). المكّونــات الرئيســية للخاليــا 
النباتيــة هــي الســيللوزcellulose وأشــباه الســيللوز hemicelluloses واللغنيــن lignin وُتعتبــر جــدران الخاليــا النباتيــة المكــّون األكثــر 

 .)Ahmed et al., 2009( fermentable sugars شــيوعًا كمصــدر متجــدد للســكريات المتخّمــرة
التحلــل المائــي للســليلوز ينتــج ســكريات أحاديــة بفعــل أنزيمــي والتــي تتحــّول بعــد ذلــك إلــى مــواد مهّمــٍة أخــرى بواســطة عمليــة التخّمــر 
لبعــض األحيــاء المجهريــة )Sari et al., 2017) لذلــك فــإّن العنصــر الرئيســي فــي هــذه العمليــة هــو الســكر الموجــود فــي داخــل النباتــات 

 .(Saini et al., 2017(
ُتســتخدم األحيــاء المجهريــة فــي إنتــاج األنزيمــات والبروتينــات إضافــًة إلــى العديــد مــن المــواد األوليــة والثانويــة التــي تدخــل فــي الصناعــات 
الغذائيــة والدوائيــة. وتوجــد العديــد مــن البكتريــا التــي لهــا القابلّيــة علــى تحليــل الســيللوز بإنتاجهــا لألنزيمــات المحللــة للســليلوز مثــل بكتريــا 
Bacillus circulans وغيرهــا (Ariffin el al., 2006). إذ ُعزلــت 207 عزلــة بكتيرّيــة هوائّيــة والهوائّيــة اختياريــة محللــة للســليلوز 
 )Huang et al., 2012) Holotrichia parallela من يرقات Rizobium ,pseudomonas ,Bacillus ,Paracoccus منها
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تختلف نســبة تحلل الســيللوز بين األحياء المجهرّية المحللة للســليلوز باالعتماد على تركيب وكمّية األنزيمات المحللة للســليلوز وكذلك 
علــى طبيعــة المــواد الســيللوزية )Vladut et al.,1986). ذكــر الباحثــون Abdulla et al., (2016) أّن بعــض البكتريــا المنتجــة 

لألنزيمــات المحللــة للســليلوز تشــمل:
 Bacillus licheniformis, B. pumilus, B. subtilis, B. amyloliquefaciens, B. circulan, Geobacillus sp.,

.C.cellulolyticumetc
تســتخدم األحيــاء المجهرّيــة فــي إنتــاج األنزيمــات والبروتينــات إضافــًة إلــى العديــد مــن المــواد األّوليــة والثانويــة التــي تدخــل فــي الصناعــات 
زالــة المركبــات قليلــة الفائــدة ) والتــي زيادتهــا تشــّكل تلّوثــًا  الغذائّيــة والدوائّيــة، إضافــًة إلــى دورهــا التكاملــي فــي الطبيعــة عنــد التخلــص واإ
بيئّيــًا( خــالل تحويلهــا إلــى مرّكبــات ذات فائــدة حيوّيــة حيــث أمكــن اســتخدام البكتريــا والفطريــات ) الخمائــر واالعفــان( إضافــًة إلــى 
االكتينومايســيتات )Roche et al., 2009). لــذا يهــدف البحــث إلــى عــزل وتشــخيص البكتريــا المحللــة للســليلوز واســتخدام هــذه البكتريــا 

نتــاج ســكر الغلوكــوز. فــي المعالجــة الحيوّيــة لقشــور الــرز واإ
مواد البحث وطرائقه: 

1- جمع وتحضير النماذج:
ُجمعت 5 عّينات من قشور الرز صنف .Oryza sativa L  في محافظة الديوانية خالل شهر تشرين األول/أكتوبر من عام 2016، 
إذ ُأخــذت كمّيــة مــن القشــور ووضعــت فــي حاويــة معّقمــة وُجلبــت إلــى المختبــر، حيــث ُنّظفــت ثــم عوملــت ميكانيكيــًا بطحنهــا ثــم ُحفظــت 

فــي حاويــاٍت معّقمــة لحيــن االســتعمال. 
2- عزل البكتريا:

 ُحّضــر معلّــق العّينــات بأخــذ واحــد غــرام مــن قشــور الــرز المحّضــرة وُأضيــف إلــى 10 مــل مــن المحلــول الملحــي الفســيولوجي 
)8.5 غ من كلوريد الصوديوم في 100 مل ماء مقطر(. استخدم وسط األمالح- السيللوز لعزل البكتريا المحللة للسليلوز المحضر 
 ºبدرجــة حــرارة 121 م autoclave حســب الجــدول )1(، ُعــّدل الرقــم الهيدروجينــي للوســط إلــى 7.2 ثــم عقّــم الوســط بجهــاز الموصــدة
وضغــط 1.5 بــار. ُأخــذ 1 مــل مــن العّينــة وُأضيــف إلــى وســط العــزل وُحّضــن بدرجــة حــرارة 37 مº مــدة )24±2( ســاعة. ُأخــذ 0.1 مــل 
مــن النمــو البكتيــري بعــد ظهــوره فــي الوســط الســائل ونشــره علــى وســط اآلغــار المغــذي وحضــن بدرجــة حــرارة37 مº مــدة )24±2( ســاعة. 
كــررت عمليــة الــزرع لتنقيــة العــزالت البكتيرّيــة بطريقــة التخطيــط علــى الوســط الصلــب. علمــًا أّن جميــع الّدراســة ُأجريــت بواقــع مكرريــن 

لــكّل نمــوذج. 
الجدول 1. مكونات وسط الزراعة المستخدم للعزل

cellulose Yeast extract MgCL2.6H2O (NH4)2SO4 NaHPO4.12H2O KH2PO4 المادة

10 2 0.09 0.5 4.5 1.5  g/l الوزن

3- تشخيص البكتريا:
شــخصت العزلــة البكتيرّيــة اعتمــادًا علــى المواصفــات المظهرّيــة للمســتعمرات الناميــة علــى وســط اآلغــار المغــذي, لمعرفــة شــكل وقــوام 
ولــون المســتعمرات البكتيرّيــة وكذلــك باســتخدام التصبيــغ بصبغــة غــرام gram stain (Atlas et al., 1995). واجــراء اختبــار إنتــاج 

 .( Collee et al., 1996)م, والنمــو هوائيــًا والهوائيــًاº 50م وº 37 والنمــو عنــد درجــة حــرارة catalaseالكاتاليــز
4- اختبار قابلّية البكترّيا في تحليل السيللوز: 

اختبــرت العزلــة البكتيرّيــة باســتخدام وســط زرع بكتيــري وكاشــف الكونغــو الــذي يغطــي النمــو البكتيــري لمــدة 15 دقيقــة كمــا هــو مذكــور 
فــي الجــدول )2(.
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CMCase  الجدول 2.  مكّونات وسط الكشف عن إنتاج إنزيم

g/l اسم المادةالكمية
0.94K2HPo4

1.6KCl

1.43NaCl

0.15NH4Cl

0.017CaCl2.2H2O

0.1Yeast  extract

10Carboxy methyl cellulose( CMC)

أذيبــت هــذه المكّونــات بمقــدار واحــد لتــر مــن المــاء المقطــر، وبعــد تعقيمهــا وصّبهــا فــي أطبــاق، زرعــت البكترّيــا علــى هــذا الوســط 
وُحّضنت بدرجة حرارة 37هم مدة )24±2( ســاعة. أضيفت صبغة congo red إلى وســط الزراعة بعد التحضين بحيث تغّطي النمو 

.)Hungsh et al,. 2012) NaCl البكتيــري لمــدة 15 دقيقــة، أزيلــت الصبغــة ثــم ُغســلت باســتخدام محلــول
5- المعاملة الكيميائية للقشور:  

أخــذ وزن 10 غ مــن القشــور المطحونــة وأضيــف 100 مــل مــن هيدروكســد الصوديــوم بتركيــز 1%، ووضــع المزيــج فــي حّمــام مائــي 
بدرجــة حــرارة 100 ◦م مــدة ســاعة واحــدة، ثــم بــّرد وأخــذ الراســب وغســل عــدة مــرات بالمــاء المقطــر حتــى يكــون المــاء الناتــج مــن الغســل 
.(Abd El-Zaher and Fadel, 2010) وجّفــف بدرجــة حــرارة 60◦م ،Wattman No. 4 متعــاداًل، ثــم رّشــح بــورق الترشــيح نــوع

6- المعاملة الحيوية لقشور الرز باستخدام العزلة البكتيرّية:
اســُتخدمت قشــور الرز المعامَلة كيميائيًا كمصدر كربوني، إذ اســُتعمل الوســط المذكور في الجدول )1( لكن باســتخدام مســحوق قشــور 
الــرز بنســبة 1% كمصــدر كربونــي بــداًل عــن الســيللوز، بالمقارنــة مــع الوســط المحتــوي علــى الســيللوز القياســي كمــا ورد فــي الجــدول )1( 
وكذلــك وســط الســيطرة بــدون تلقيــح لــكال الوســطين. لّقحــت األوســاط المحّضــرة بالمعّلــق البكتيــري بتركيــز 1.5×810 خليــة/ مــل وذلــك 
بمقارنتهــا مــع كثافــة محلــول ثابــت العكــورة القياســي )محلــول مكفرإلنــد( المحّضــر حســب (Collee et al., 1996)، ُحّضنــت األوســاط 

. (Abd El-Zaher and Fadel, 2010) الملقحــة والشــاهد بدرجــة حــرارة 37◦م مــدة )24±2( ســاعة
7- قياس النمو البكتيري:

للكشــف عــن فعالّيــة العزلــة البكتيرّيــة فــي المعالجــة الحيويــة لقشــور الــرز بتحليــل الســيللوز واســتخدامه كمصــدر كربونــي للنمــو والفعاليــة 
الحيويــة لهــا، تــّم قيــاس النمــو البكتيــري بقيــاس الكثافــة الضوئيــة علــى طــول موجــي 600 نانوميتــر للوســط الزرعــي )وســط االمــالح-

القشــور(، و)وســط االمالح-الســيللوز(، بعــد التلقيــح بالعزلــة البكتيرّيــة والحضــن بدرجــة حــرارة º37م مــدة )24±2( ســاعة، مقارنــًة مــع 
 .(Hyung and lynd, 1996( لــكال الوســطين )وســط الســيطرة )بــدون تلقيــح

8-قياس تركيز الغلوكوز:
تــّم قيــاس تركيــز الغلوكــوز فــي الراشــح الناتــج بعــد عمليــة الطــرد المركــزي فــي كال الوســطين وســط قشــور الــرز ووســط الســيللوز القياســي 
 (Ariffin et al., 2006( المذكــورة فــي (Miller, 1959( مقارنــًة بوســط الســيطرة لــكال الوســطين بــدون زرع بكتيــري، باتبــاع طريقــة
باســتخدام Dinitrosalicylic acid (DNS) كمــادٍة ملّونــة للســكر المختــزل بغــرض قيــاس تركيــز الغلوكــوز مــن خــالل الحصــول علــى 
مقدار الكثافة الضوئية باستخدام جهاز المطياف الضوئي )UV/VIS spectrophotometer )Optima بطول موجي 550 نانوميتر.

تحديد المنحني القياسي لسكر الغلوكوز:                                                
10,20 ( بلغــت  عشــرية  تخافيــف  سلســلة  لتحضيــر  اســتخدم  غرام/مــل  ميكــرو   1 بتركيــز  الغلوكــوز  ســكر  محلــول  ُحّضــر 

30,40,50,60,70,80,90,100,( ميكــرو غرام/مــل باســتخدام المــاء المقطــر لغــرض الحصــول علــى المنحنــي القياســي للغلوكــوز. 
أضيــف 3 مــل مــن كاشــف DNS إلــى 1 مــل مــن كّل تركيــز مــن تراكيــز الغلوكــوز القياســي وســخنت المحاليــل إلــى درجــة الغليــان مــدة 
10 دقائــق ثــم ُبــّردت إلــى درجــة حــرارة الغرفــة، تــّم الحصــول علــى مقــدار الكثافــة الضوئيــة لــكل تركيــز باســتخدام جهــاز المطيــاف الضوئــي 

بطــول موجــي 550 نانوميتــر، وســجلت القــراءات وتــّم عمــل منحنــي قياســي لتركيــز الغلوكــوز كمــا موضــح فــي الشــكل )1(.
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الشكل )1( المنحني القياسي لقياس تركيز سكر الغلوكوز

النتائج والمناقشة: 
1- العزل:

عزلــت البكتريــا مــن قشــور الــرز باســتخدام وســط الســيللوز الســائل بعــد التلقيــح والحضــن مــدة ) 24±2( ســاعة, إذ ظهــرت عكــورة 
واضحــة مقارنــًة بوســط الســيطرة وهــذا يؤّكــد وجــود نمــو بكتيــري فــي وســط الزراعــة )Helle, 1993(. نقيــت العزلــة بتنميتهــا علــى 
 (Goyal et al., 2014(و (Deka et al., 2013) الوســط المغــّذي الصلــب, اتفقــت هــذه النتائــج مــع مــا توّصــل إليــه الباحثــون

بإمكانّيــة عــزل بكتريــا محللــة للســيليلوز مــن المخّلفــات الزراعّيــة المختلفــة .
2- تشخيص البكتريا:

لوحــظ نمــو مســتعمرات بكتيرّيــة كريميــة اللــون دائريــة الشــكل مخاطيــة عنــد تنميتهــا علــى الوســط الصلــب، لهــا القابلّيــة علــى النمــو 
هوائيــًا والهوائيــًا وكذلــك عنــد درجــة حــرارة 50 مoو37 مo كمــا موضــح فــي الشــكل )2(.  

 

الشكل 2. صورة العزلة البكتيرية على الوسط المغذي الصلب

وعند صبغها بصبغة غرام، وُفحصت تحت المجهر الضوئي، ظهرت لنا عزلة بكتيرّية عصوّية الشكل حاوية على سبورات 
داخلية موجبة لصبغة غرام كما مبين في الشكل )3( 
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الشكل 3. يوضح شكل البكتريا العصوي ومكونة للسبورات وموجبة لصبغة غرام

وكانــت إيجابيــة لفحــص الكاتاليــز، وباالعتمــاد علــى هــذه المواصفــات شــّخصت العزلــة البكتيرّيــة المحلّيــة المحللــة للســليلوز علــى 
أّنهــا .Bacillus sp وهــذه المواصفــات مطابقــة للصفــات التشــخيصية المذكــورة فــي المصــدر (Devos et al., 2009)، ويتفــق 
مــا توصلنــا إليــه مــن إمكانّيــة عــزل وتشــخيص بكتريــا محللــة للســليلوز مــن المخّلفــات الزراعّيــة )Hungsh et al., 2012) إذ تــّم 

الحصــول علــى العديــد مــن العــزالت البكتيرّيــة التــي لهــا القابليــة علــى اســتخدام أنزيمــات تحلــل الســيللوز.
3- اختبار قابلية البكتريا على تحليل السيللوز:

يمكن قياس قدرة اإلنزيم على تفكيك الســيللوز من خالل قياس قطر الهالة التي تظهر حول المســتعمرة البكتيرية، مقســومة على قطر 
المســتعمرة البكتيريــة، حيــث بلــغ القطــر الناتــج مــن هــذه المعادلــة 3.5 ســم، وهــذا يشــير إلــى فعالّيــة البكتريــا علــى تحليــل وتفكيــك الســيللوز 

 .)Saini et al., 2017( من خالل قابليتها على إنتاج أنزيمات محلله للســليلوز
توافقــت هــذه النتيجــة مــع مــا وجــداه  Pratiksha  وGireesh (2012) حيــث أثبتــا بهــذه الطريقــة قابلّيــة البكتريــا علــى تحليــل وتفكيــك 

الســيللوز )الشــكل 4(.

الشكل 4. يوضح فعاليّة البكتريّا في تحليل السيللوز بظهور هالة شفافة حول النمو البكتيري

4- المعاملة الكيميائّية لقشور الرز: 
 قبــل المعاملــة الكيميائّيــة، عوملــت نمــإذج قشــور الــرز التــي ُجمعــت ميكانيكيــًا، وذلــك  بطحنهــا باســتخدام طاحونــة الحبــوب الغذائّيــة، 
لفتــح التركيــب الخلــوي ممــا يــؤّدي إلــى زيــادة المســاحة الســطحية النوعيــة للكتلــة الحيوّيــة، وهــذا يعطــي احتماليــة كبيــرة للمعاملــة 
اإلنزيميــة، والتــي تكــون مهّمــة وخصوصــًا للمــواد اللكنوســليلوزية )Montgomery and Bochmann, 2014(. عوملــت النمــاذج 
ذابــة جزيئــة  المعاملــة ميكانيكيــًا، كيميائيــًا بهيدروكســيد الصوديــوم بنســبة 1%. فإضافــة القاعــدة يتســبب فــي إنتفــاخ اللغنوســيللوز واإ

 .)Kong et al., 1992( اللغنيــن الموجــودة فــي الكتلــة الحيويــة



عطية  وآخرون - المجلة السورية للبحوث الزراعية 5)2(: 96-104. حزيران/يونيو 2018

Atiya et al., Syrian Journal of Agricultural Research 5(2): 96 - 104. June 2018

101

تــّم الحصــول علــى القشــور المعاملــة كيميائيــًا لتهيئتهــا للمعاملــة البايولوجيــة، كمــا مبّيــن فــي الشــكل )4(. إذ المعاملــة القاعديــة للقشــور 
تؤدي إلى إزالة اللغنين من تركيب قشــور الرز، إذ  تحتوي القشــور على )10-15(% لغنين و)25-45( % ســليلوز و)30-20 (% 

 .(AbdEl-Zaher and Fadel, 2010( أشباه السيللوز

الشكل 5. صورة  مراحل معاملة قشور الرز

A – قشور الرز غير المعاملة   B– قشور الرز المعاملة ميكانيكياً   C- قشور الرز المعاملة كيميائياً .

5- المعاملة البايولوجية لقشور الرز باستخدام العزلة البكتيرية:
5-1– قياس النمو البكتيري:

عوملــت قشــور الــرز المعاملــة كيميائّيــًا بيولوجّيــًا باســتخدام العزلــة البكتيرّيــة المحللــة للســليلوز .Bacillus sp، وبعــد التحضيــن 
بدرجــة حــرارة 37ºم مــدة )24±2( ســاعة وبالمقارنــة مــع وســط الســيللوز القياســي، لوحــظ وجــود نمــو بكتيــري بمالحظــة العكــورة 
الواضحــة فــي كال الوســطين، وســط القشــور، ووســط الســيللوز القياســي، وتّمــت قــراءة الكثافــة الضوئيــة فكانــت الكثافــة الضوئيــة 
لوســط قشــور الــرز0.974 مقارنــًة بوســط االســيللوز القياســي، الــذي بلغــت الكثافــة الضوئيــة فيــه 0.853 . وهــذا يؤّكــد وجــود نمــو 
بكتيــري فــي وســط الزراعــة )Helle, 1993(. ظهــور النمــو فــي كال الوســطين مقارنــًة بوســط الســيطرة لهمــا يعكــس أّن للعزلــة 
البكتيرّيــة فعالّيــة لالســتفادة مــن الســيللوز، باســتخدامه كمصــدر غذائــي وذلــك بتحليلــه إلــى وحــدات أبســط للقيــام بنشــاطاتها الحيويــة 
مــن النمــو والتكاثــر. وُيالحــظ أّن قيمــة الكثافــة الضوئيــة عنــد اســتخدام القشــور كمصــدر كربونــي أعلــى ممــا فــي وســط الســيللوز 
القياســي، وذلــك ممــا يؤّكــد علــى إمكانّيــة العزلــة البكتيرّيــة علــى االســتفادة مــن الســيللوز الــذي مصــدره القشــور أكثــر مــن الســيللوز 
القياســي وذلــك الحتماليــة بســاطة التركيــب الكيميائــي بعــد المعاملــة الكيميائيــة لــه. نســبة تحلــل الســيللوز تتفــاوت بيــن األحيــاء 
المجهريــة المحللــة للســليلوز باالعتمــاد علــى تركيــب وكمّيــة األنزيمــات المحللــة للســليلوز cellulases وكذلــك علــى طبيعــة المــادة 
السيللوزية، )Vladut et al., 1986). بينما بّين Elmenofy et al., (2012) قابلّية بعض أنواع البكتريا على تحلل السيللوز 

فــي قشــور الــرز.
ــن  ــة فــي تحليــل الســيللوز، ممــا يجعلهــا ذات فائــدة تطبيقيــة كمــا بّي ــة بيولوجّي ــة .Bacillus sp  لهــا فعالّي لوحــظ أّن العزلــة المحلّي
الباحثــون )Dias et al., 2014) بــأّن بكتريــا .Bacillus sp لهــا فعالّيــة جيــدة لألنزيمــات المحللــة للســليلوز ممــا يســاعد علــى 

اســتعمالها فــي التطبيقــات الصناعيــة.
5-2-قياس تركيز الغلوكوز:

بعــد مالحظــة العكــورة وقيــاس النمــو البكتيــري تــم قيــاس تركيــز ســكر الغلوكــوز فــي كال الوســطين، وكانــت أعلــى قيمــة عنــد اســتخدام 
الوســط المحتــوي علــى قشــور الــرز، إذ بلــغ 250 ميكــرو غــرام/ مــل، بينمــا عنــد اســتخدام الســيللوز القياســي فــإّن تركيــز الســكر 
بلــغ 210 ميكــرو غرام/مــل. إّن وجــود ســكر الغلوكــوز فــي الوســطين بكميــات متباينــة يعكــس الفعاليــة الحيويــة للعزلــة البكتيرّيــة

 .Bacillus sp فــي كال الوســطين لكــن بفعاليــة فســيولوجية أعلــى فــي الوســط المحتــوي علــى القشــور كمــادة أســاس. فالمعاملــة 
الكيميائيــة للقشــور هّيئتهــا لفعاليــة األنزيمــات المحللــة للســليلوز المنتجــة مــن العزلــة البكتيريــة. أكــّد الباحثــان Begum  و(2011) 
 Alimon أّن وجــود كمّيــات أكبــر مــن الســكريات تنتــج عندمــا تكــون المــادة االســاس معاملــة كيميائيــًا. يتفــق ماتوصلنــا إليــه مــع 

الباحثيــن Elmenofy et al., (2012)  علــى قابلّيــة بعــض أنــواع البكتريــا علــى تحلــل الســيللوز فــي قشــور الــرز. 
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 cellulase إذ يعمــل أنزيــم ،cellulases ــة فســيولوجية لفعاليــة األنزيمــات المحللــة للســليلوز ــة ذات فعالّي تكــون األحيــاء المجهرّي
علــى تحليــل الســيللوز إلــى وحــدات أبســط مــن الســكريات المختزلــة )Hyung and Lynd, 1996). إذ يتألــف الســيللوز بصــورٍة 
رئيســية مــن بوليمــرات طويلــة مــن وحــدات الغلوكــوز، فاألنزيمــات المحللــة للســليلوز )cellulases) تحلــل الســيللوز منتجــًة الغلوكــوز 
ومواد أخرى (Ahmed et al., 2009). وبهذا يمكن التخلص من مشــكلة التلّوث البيئي بســبب تراكم قشــور الرز، واالســتفادة منه 
في إنتاج مواد مفيدة. ُتعتبر قشــور الرز من أكثر المخّلفات الســيللوزية التي يمكن االســتفادة منها إلنتاج مواد كيميائية مفيدة في العالم 

.(Abd El-Zaher and Fadel, 2010)
االستنتاجات:

1- تّم الحصول على عزلة بكتيرّية محلية .Bacillus sp لها الفعالّية الحيوّية في تحليل السيللوز.
2- التخلص من بعض المخّلفات الزراعّية مثل قشور الرز، والتي ُتعتبر أحد الملّوثات البيئّية نتيجة تراكمها في البيئة.

3- تّمت المعالجة الحيوية لقشور الرز واالستفادة منها في إنتاج سكر الغلوكوز.
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Abstract:
The study was conducted in 2016. The samples of rice Oryza sativa L. straw 
were collected from Dewania governorate/Iraq, and were brought to laboratory of 
Directorate of Environmental and Water in Ministry of Science and Technology. 
The samples were cleaned and milled, then stored in sterile containers. Local 
cellulolytic bacterial isolate was cultivated and isolated on mineral and cellulose 
medium, at 37 ºC for (24± 2) hours, the bacterial isolate was diagnosed as Bacillus sp. 
depending on phenotypes of bacterial colonies on solid medium, microscopic 
characters and some biochemical tests. Milled rice straw was chemically treated 
with 1% of sodium hydroxide, then biological treatment by bacterial isolate Bacillus sp 
cultivate in mineral medium with alkali treated rice straw as carbone source and 
compared with cellulose standard medium. The bacterial growth was measured at 
600 nm, which reached 0.974 in rice straw medium, while in cellulose medium 
reached 0.853. For glucose concentration, the value reached 250 µg/ml in rice straw 
medium, while in cellulose medium it was 210 µg/ml. The results concluded the 
possibility of getting rid of rice husks, which is an environmental contaminant, and 
to use it in the production of glucose.
Key word: Rice straw, Bacillus sp, Biological treatment, Glucose.
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