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 الممرضة للنبات للفطرياتمنتجة للمضادات الحيوية ال التربة أكتينومايسيتاتعزل 
 فرح خالد الفيل                                                              ن   نديم احمد رمضا

 

 

E-mail: nadeemramadan@yahoo.com 

  
 الخالصة

عينة تربة جمعت منن  140من  Actinomycetes  عزلة من االكتينوماسيتات 109تم الحصول على 

اظهنرت نتنا    مناطق مختلفة من محافظة نينوى ودهوك واربيل وكركوك وتكريت وبغداد والنجف وكنربء. 
االنزيمينة وجنود العنزالت  التشخيص بتقنية الشريحة الزجاجية والتشخيص بواسطة االختبارات الكيموحيوية و

 Streptoverticillum عزلنة تابعنة لجننس 27و Streptomycesعزلة تابعنة لجننس  (69) واالجناس التالية
عنزالت لنم تشنخص  5و  Rhodococcusوعزلة واحدة تابعنة للجننس   Nocardia  عزالت تابعة لجنس7و

عنندد مننن  الكيموحيويننة وان العزلننة المنتجننة التننك ربطننت اكبننر التشخيصننية و  لصننعوبة نموهننا علننى االوسنناط
   Streptomyces purpureus النوعالى تعود    كانت والنوع االختبار شخصت الى مستوى  فطريات

  االكتينوميسيتات، : الفطريات الممرضة للنباتالكلمات الداله
  

 18/6/2012 :وقبوله  29/3/2012 :تاريخ تسلم البحث

 

 المقدمة
ومنع تزايند  ،التنك تصنيا االنسنان والنبنات باالمراض الفطرينة  لءرتفاع السريع فك مستويات االصابة  نظرا

اال ان  ،لمبيندات للفطريناتامقاومة الفطريات للمبيدات بمعدل ينذر بالخطر، فقد حدث تطور فك مجال تصننيع 
وان االسنتعمال العشنوا ك والمسنتمر لهنا ينلد  النى العديند منن التن ريرات  ،هذه المبيدات قد تكنون االينة الكلفنة

قاومننة لتلننك المبينندات ولمحاولننة تقليننل االعتمنناد علننى الجانبيننة فضننء عننن ازدينناد عنندد العننزالت الفطريننة الم
صننناعيا، فنان الطلنا متزاينند اليجناد مضنادات حيوينة جدينندة وامننة منع اعننراض   المنتجنة  ينةالمبيندات الكيميا

 كننذلك ،الكلفننة  ةقليلننال ةفطرينناللمضنناد ا لتلبيننة هننذه الحاجننة المتزاينندة   جانبيننة لقننل، لننذا فننان البننديل االفضننل
بكميننات ضنن يلة مننن خننءل   طبيعيننا والتننك ينتجهننا عنندد مننن انننواع االحيننا. المجهريننة  ستخلصننةالمنتجننات الم

يها ـننـصة يطلننق علـننـصـخــلة مننن التفنناعءت بوجننود انزيمننات متـننـمن سلسـننـددة تتضـننـمسننارات ايضننية مح
االكتينوميسنيتات ان العديند منن   (2009 )مصنطفى،Secondary Metabolism  ض الرانو ــيات االيــعمل

ومنهنا  المكافحنة البيولوجينة القندرة علنى انتنار مركبناتلهنا   Streptomycesالجننسالتنك تعنود النى  والسيما
الفطرينات  التك تمنع نمو العديد منن â-1.3-glucanaseو Chitinaseاالنزيمات المحللة للجدر الخلوية مرال 

 ( 2005،واخننرونTaechowisan و Joo، 2005و 2005 ،واخننرونFguira )ومنهننا الممرضننة للنباتننات 
 Fusarium oxysporum،Sclerotinia minor،and الخلويننة لفطريننات الجنندرالتننك تننارر علننى منهننا 

Sclerotium rolfsii  (Atta 2011 ،واخنرون )  تعند الفطرينات احند اهنم مسنببات امنراض النبنات وتسنبا

االنتنار الزراعنك كماونوعاوتسنبا  سنلبيا فنك تندهورمنن البكترينا والفيروسنات وتلعنا دورا  تفوق كء خسا ر
ل النى مايقنارا تنتشنر االحينا.   %12 خسا ربالغة للمحاصيل الزراعية والسيما فك الدول النامينة لتصنل احياننا

المجهرية المنتجة للمضادات الحيوية بصورة واسعة فك الطبيعنة، وتعند التربنة المصندر النر يس لعنزل الكرينر 
ختبار قدرة االحيا. المجهرية المعزولنة منن مصنادرها المختلفنة علنى انتنار مضنادات حيوينة منها، ويتم عادة ا

 Test Organisms  ى لحينا. مجهرينة لخنرى تعنرف ب حينا. االختبنار من خنءل معرفنة ت ريرهنا التضناديعل
رخيصنة لوجا التقندم الها نل فنك مجناالت العلنوم المختلفنة البحنث عنن مصنادر   (2010 ورمضان، العراقك)

 لما كانت االحيا. المجهرينة قنادرة علنى انتنار منواد ذات  و ،للمزيد من السكان  ووفيرة لسد الحاجات المتجددة
البحننث عننن الكريننر فننك هننذا المجننال، ومنهننا المضننادات الحيويننة وهننك احنندى المنتجننات  قيمننة اقتصننادية عاليننة

احك الصحية لءنسان والحيوان وفنك السنيطرة علنى كبيرة فك حياتنا اليومية من النو الميكروبية التك لها اهمية
امراض النبنات المختلفنة، تنتشنر االحينا. المجهرينة المنتجنة للمضنادات الحيوينة بصنورة واسنعة فنك الطبيعنة، 

المصنندر الننر يس لعننزل الكريننر منهننا، ويننتم عننادة اختبننار قنندرة االحيننا. المجهريننة المعزولننة مننن  وتعنند التربننة
نتار مضادات حيوية من خءل معرفة ت ريرها التضناد  علنى لحينا. مجهرينة لخنرى مصادرها المختلفة على ا

 تهدف الدراسة الحالية الى   ( 2008تعرف ب حيا. االختبار )ايليا، 

 
 البحث مستل من اطروحة الدكتوراه للباحث الرانك 

الصىاعت والمعادن/ الشركت العامت وزارة  قسم علوم الحياة/ كلية العلوم

 لصىاعت االدويت والمستلسماث الطبيت ويىوى
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 الستخدامها فك  مكافحة عزل االكتينومايسيتات من التربة وتشخيصها وتحديد المنت  منها للمضادات الحيوية

  الفطريات الممرضة  للنبات
 

 هطرائقالبحث ومواد 
اشننهر  3وعلننى مندى ( /عيننة)نصننف كغمعيننة تربنة  140جمعننت  :Samples Collectionجمع  اليينعات 
لعننزل االكتينومايسننيتات مننن لنحننا. ومننناطق مختلفننة مننن محافظننة نينننوى ودهننوك واربيننل  2010وخننءل عننام 

والنجف وكربء. وبغداد، وتضمنت هذه العينات ترا لحندا ق مننازل ومندارس وجامعنات وكركوك وتكريت  
ومستشفيات وكذلك ترا حقول لتربية االانام واالبقار وحقول دواجن ومزارع تابعة ألقضنية وننواحك وقنرى 

بعند التربنه  مختلفة تعود االبها لمحافظة نينوى ولطراف بحيرة سد الموصل وحواف نهنر دجلة لخنذت عيننات
ووضنعت فنك لكيناس سم من سطح التربة  5سم بعد ازالة 15- 5وعلى عمق  ازالة الطبقة السطحية من التربه

 ( 2008من البولك اريلين ولُالقت باحكام رم وضعت فك الرءجة لحين اإلستعمال )ايليا، 
وزن   وزن/ 1: 10بنسننبة  CaCO3عوملننت التربننة مسننبقا بمننادة كاربونننات الكالسننيوم  :مععا التربععةاليععزل 

ليام لغرض التجفيف، وبعد انتها. فتنرة التحضنين تنم عمنل  4م لمدة 37وحضنت بالحاضنة فك درجة حرارة 
منل منن المحلنول فنك  9انم منن التربنة  لنى  1محلنول رنكنر المعقنم وذلنك باضنافة  معلق من التربة باسنتعمال

10 انبوبة اختبار نظيفة ومعقمة فتم الحصول علنى التخفينف
منل  لنى لنبوبنة اختبنار رانينة  1والنذ  نقنل مننه  1-

ل علننى  10مننل مننن المحلننول المننذكور، كننررت العمليننة  لننى حنند التخفيفننة  9تحتننو  ايضننا
مننل مننن  0.5اخننذ  4-

10التخفيف 
10و 3-

تقريبنا منن وسنط العنزل  منل 20، ووضع فنك لطبناق بتنر  معقمنة رنم لضنيف لكنل طبنق4-

م ودورت األطبنناق بهنندو. 40الننذا ا فننك درجننة Glycerol Yeast Extract Agar (GYEA) االولننك

ينوم لحنين  14-7م لمندة 28وحضنت بالحاضنة فنك درجنة حنرارة  اطباق لكل عينة تربه( 3)لمزر المكونات

بعنندها نقلننت المسننتعمرات المنتخبننة والتننك كانننت ذات مظهننر امننا  ظهننور نمننو مسننتعمرات االكتينومايسننيتات 
( رننم GYEAالمجمننوع الزرعننك  لننى لطبنناق حاويننة علننى الوسننط نفسننه ) تباشننير  لو شننمعك لو جلنند  مننن

لينام وبعند الحصنول علنى عنزالت نقينة تنم تحويلهنا  لنى لنابينا حاوينة علنى  7م ولمدة 28حضنت فك درجة 

ل ُحِضننتْت لمندة  م، وبعندها حفظنت بالرءجنة فنك درجنة 28لينام فنك درجنة حنرارة  7الوسط الما ل نفسه وايضا

4.االختبننارات التشخيصننية واختبننارات انتننار المضننادات الحيويننة عليهننا ) م لحننين  جننراSahin  وUgur ،
 ( 2004واخرون،  Oskay؛ 2003

   اعتمادا على الطرق التالية: شخصت عزالت االكتينومايسيتات:Identificationالتشخيص 
اسنتعملت هنذه التقنينة لمءحظنة  :Slide Culture Techniqueتقانة العزر  علعا الشعريحة الزجاجيعة  -1

وترتينا سءسنل السنبورات  Substrate myceliumوالغزل االرضك  Aerial myceliumالغزل الهوا ك 
 ( 2009استعمال المجهر الضو ك، وقد تم اجرا. هذه الطريقة التك اتبعها االسعيد  )ب للعزالت

اجريننننت العدينننند مننننن الطننننرق لغننننرض تشننننخيص  االختبععععارات الكيموحيويععععة واونزيميععععة والشععععكلية: -2
اختبننار  ( و1983واخننرون،  Williams) اسننتهءك المصننادر الكاربونيننة االكتينومايسننيتات المعزولننة ومنهننا 

اختننزال  (1985واخنرون،  Lennetteتحلنل النشنا )و اختبنار  (2005، و اخنرون Prescott) تمينع الجءتنين
 (1975واخننرون،  Cruickshankاليننوريز ) انتننار  نننزيم اختبننار و (1978واخننرون،  Finegold) النتننرات

 اختبنننننار انتنننننار  ننننننزيم و (Prescott ،1996و  Harley) اختبنننننار انتنننننار اننننناز كبريتيننننند الهيننننندروجينو
 (Stukus،1997) اختبار تحلننننل النننندمواختبارتحلننننل االسننننكولينو ( 1997واخننننرون،  Konemanالكتنننناليز)

تن رير  سنتعمال و% منن ملنح الطعنام 7% و 5 االكتينومايسنيتات للتركينزتحمنل و اللسنرنيز اختبار  نتار  نزيمو
 ( 2012 ،و الفيل Dey ،1996وChaphalkar ) الفينولو لزايد الصوديوم

بجنز. منن مزرعنة  Nutrient Broth Medium  (NBM)لُِقنحت وسنط  :شعكل النمعو  عل الوسعط السعائل -3

لينام  لوحظنت التغينرات الحاصنلة فنك شننكل  7لمندة م 28نقينة لءكتينومايسنيتات، وحضنن فنك درجنة حنرارة 
 ( 2008النمو وقدرة االكتينومايسيتات على  نتار الصبغات الخارجية الذا بة فك الما. )ايليا، 

لغننرض اختبنننار قابليننة عنننزالت  :علعععا انتععاض المضععادات الحيويعععةععععزالت ايكتينومايسععيتات  قابليععة اختبععار
    باتللناألكتينومايسيتات على  نتار المضادات الحيوية وبيان فعالياتها تجاه عدد من الفطريات الممرضة 

ر وسط  نتار المضادات الحيوينةضادات:موسط انتاض ال -أ    NH4Cl 1و NaCl 0.8باذابنة )انم/ لتنر(:  ُحّضِ
 كمسنتخلص الخمينرة فن 3كلوكنوز و 10و  CaCl 0.04و  0.2MgSO4 و K2HPO4 0.1و  KCl 0.1و 
منل لكنل دورق سندت الندوارق  50ووزع فنك دوارق زجاجينة بمقندار 7.3بناس هيندروجينكلترما. مقطر و 1

ننت رننم عقمنت بجهننازم، دات قطنينة،والفت برقننا ق االلمنينوباحكنام بسنندا  المعقنام  تركننت الندوارق لتبننرد رنم لُِقحت
 % )حجم/حجم( ووضعت الدوارق بالحاضنة الهزازة فك 2ليام وبنسبة3بعمر المحضر بلقاح االكتينومايسيتات
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 ليام   7دقيقة ولمدة  دورة/ 140م وبسرعة رر 28درجة حرارة 

ر وسط اللقاح من مكونات وسط االنتار والمذكور فك الفقنرة :تحضير لقاح عزالت ايكتينومايسيتات -ب  ُحّضِ
ع فننك دوارق زجاجيننة وبواقننع  (ل) مننل لكننل دورق، عُِقننمت الوسننط بجهنناز المعقننام فننك درجننة حننرارة  50ووّزِ

121 دقيقنننة  بعننند ذلنننك لُِقنننحت الوسنننط بنقنننل جنننز. منننن مزرعنننة  15لمننندة  2كغنننم / سنننم 1.5م وتحنننت ضنننغط
 Glycerol (GAA)( لو النامينننة علنننى وسنننط GYEAاالكتينومايسنننيتات النقينننة والنامينننة علنننى وسنننط )

Asparagine Agar  رننم وضننعت النندوارق بالحاضنننة الهننزازةIncubated shaker   موديننلSI-600R 

دورة/دقيقنة ولمندة  140م وبسرعة رر 28فك درجة حرارة  Medlineمن قبل شركة  Koreaالمصنعة فك 
 ( 2008ليام )ايليا،  3

التالية من بننك السنءالت فنك قسنم تم الحصول على الفطريات  ها:ة منلويزالنباتات الم والممرضة الفطريات 
 المعروفنننة بقننندرتها علنننى اصنننابة النباتنننات المعزولنننة منهنننا و جامعنننة الموصنننل–كلينننة العلنننوم –علنننوم الحيننناة 

Alternaria alternate .و   البناقءAspergillus  flavous Aspergillus  niger منن بنذور الحمنص 
شنعر  Fusarium  oxysporumو البناقء.   Drechslere sp و  القرعينات .Cunninghamella spو

 .Fو الحمننص F. oxysporumو  الرقننك F. oxysporumو  النندالد  F. oxysporum و البنننات

oxysporum و الفرولننة Macrophomina phasiolina و السمسننم Rhizoctonia solani الفرولننة  
   . الباقء Ulocladium  botrytis و  ولةاالفر Trichoderma harzianumو

بعد ان تم تنمية الفطريات المسنتعملة فنك االختبنار علنى لطبناق بتنر  حاوينة  :الفطري بوغلتحضير اليالق ال
 ة، لخنذ بوسناطة راقبن5.6المعقم والمحضر باس هيدروجينك  Potato Dextrose Agar (PDA)على وسط 

منل منن المنا. المقطنر المعقنم  5ملم، ووضع فك قنينة زجاجية صنغيرة حاوينة علنى  4قرص من الفطر الفلين 

ورجننت القنينننة للحصننول علننى توزيننع متجننانس مننن )مننررت مننن خننءل الشنناد السننتبعاد  الغننزل الفطننر ( 
  (بوا اال

ننْت قنننانك  :المضععاد الحيععوي علععا الفطريععات الممرضععة المسععتيملة  ععل االختبععار التععارير التربيطععل زجاجيننة لُِقحت
منل منن  0.1بنـ  5.6المعقنم والمحضنر بناس هيندروجينك  (SA)لكنار ديمل من وسط السنابرو 25حاوية على 

معقمنة منع النرر الجيند ماصنة دقيقنة لكل فطنر منن الفطرينات المسنتعملة فنك االختبنار بوسناطة  البواكالعالق 
 وبعنند لن بننردت األطبنناقفننك لطبنناق بتننر  معقمننة  مننع الوسننط رننم صننبت بننوا لضننمان التوزيننع المتجننانس لء

الفلنين  ة ذ تنم عمنل حفنر بوسناطة راقبنWell diffusion method   اسنتعملت طريقنة االنتشنار بحفنر األ نار
مننن المزرعننة مننايكرو ليتننر   100الفطننر  ووضننع فننك كننل حفننرة  البننواكالطبننق الملقننح بالعننالق  فننك ةالمعقمنن

 لينام 7السا لة لءكتينومايسيتات بعد ان تم تنميتها على وسط  نتار المضنادات الحيوينة بالحاضننة الهنزازة ولمندة

م استعمل الما. المقطر المعقم لغرض المقارنة رم وضعت األطباق بهندو. فنك الحاضننة 28فك درجة حرارة 

تهنا. فتنرة التحضنين تنم قيناس منناطق تربنيط النمنو)قطر ليام،وبعند ان 3م ولمدة28االعتيادية فك درجة حرارة 
       ( Annonymous ،2010؛ 2005واخرون، Augustineالتربيط(حول الحفر فك الطبق الملقح بالفطريات )

لكونهنا ذات تن رير  (2012 ،)الفينل S. purpureusوالتك شُخصت على لنها MUAc3  تم اختيار العزلة رقم
 (AP)زجاجينة حاوينة علنى وسنط انتنار المضنادات الحيوينة   دوارق  لقحنت  مربط ألكبر عدد من الفطريات

Antibiotics Production بلقاح العزلنة  7.3 المحضر باس هيدروجينك المعقم و MUAc3 2 وبنسنبة% 
 دقيقنة دورة/ 140 وبسنرعة ررم °28حجم( ووضعت الندوارق بالحاضننة الهنزازة فنك درجنة حنرارة  )حجم/
 ليام  7 ولمدة

 
 النتائج و المناقشة

 اختيرت العزالت اعتمادا على الصفات الشكلية ومظهر المستعمرات الذ  يكون اما تباشير  لوشنمعك :اليزل
( ذ تكون اا رة فك الوسط الزرعك،وهذه كاننت صنفة GYEA) لوجلد  وعلى التصاق المستعمرة على وسط

تمتناز االجنناس التابعنة لمجموعنة   (2008( وايلينا )1994واخنرون) Holtالعزل األولك كما ذكراساسية عند 

االكتينومايسيتات بصعوبة العزل األولك وصعوبة التشنخيص وهنذا منا تنم مءحظتنه منن خنءل دراسنتنا خنءل 
ا فنك ذلنك (، والسنب2006( وكنذلك السنماك )1994واخنرون ) Holtفترة البحث، وهنذا منا لشنار ليه الباحنث 

يمتاز بظاهرة تعدد االشكال  ذ يتغينر شنكل ولنون المسنتعمرة ممنا ينلد   لنى الشنك  لفرادها يعود  لى ان لالا
يومنا للنمنو، وبنط. نموهنا  14-4واالرباك فك معرفة النوع المعزول، هذا فضءل عن بط. نموها  ذ تحتار من 

النذ   Bacillusة بشكل طبيعك فك التربة مرل النوع يلد   لى انتشار االنواع البكتيرية سريعة النمو المتواجد
واالسنعيد  2006يطغى على مستعمراتها، وبالتالك يصعا عزلها وتنقيتها وهذا يتفق مع ما لشار  لينه السنماك 

 37( وتجفيفها فك درجنة حنرارة 1:10) بنسبة CaCO3كان لمعاملة التربة بمادة كاربونات الكالسيوم   2009
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عزل األولك، وذلك الن تجفينف التربنة لدى  لنى اختنزال لعنداد البكترينا الخضنرية المتواجندة ْم دور كبير فك ال
بشكل طبيعك فك التربنة منن جهنة،والى رفنع قيمنة االس الهيندروجينك لتحديند نمنو معظنم الفطرينات منن جهنة 

ون لعلنى نسنبة تعد التربنة بي نة طبيعينة لتواجند االكتينومايسنيتات، واالبنا منا تكن ( 1997واخرون، اخرى)نهر

للعزل من التربة، والحظنا تواجدها بشنكل كرينف فنك منناطق تربينة الحيواننات كاألاننام واالبقنار كونهنا انينة 
 ( 2005، اخرونوPrescott)بالمواد العضوية وهذا ما ذكره ايضا 

مناطق القرى وباألخص التابعة لمحافظنة نيننوى وهنذا ال تربة  فكتواجد االكتينومايسيتات ( 1يوضح الجدول )
ل ألننننواع مختلفنننة منننن 2008يتفنننق منننع منننا توصنننل  لينننه ايلينننا ) ( بنننان التربنننة العراقينننة تعننند مصننندرال انينننا

 ن التغينننرات الشنننكلية التنننك الحظناهنننا لرننننا. عنننزل   Streptomycesاالكتينومايسنننيتات وبننناألخص الجننننس 
قد يعود ربما  لى عوامنل عديندة اهمهنا كبنر حجنم  Streptomycesجنس وتشخيص العزالت ال سيما التابعة ل

10×10.5المادة النووية والتغينرات الطبيعينة التنك تحصنل عليهنا،  ذ تبلند بحندود 
-3 Kbp   السيتوسنين ونسنبة

% وعلينه يءقنك المصننفون صنعوبة فنك وضنع خطنوط ر يسنية واضنحة 78-69عالينة والبالغنة  الى الكنوانين
لنوحظ  ( 2003 واخنرون، Madigan) ( وWilliams ،1995)ع وهذا ما لشنار ليه الباحنث لتشخيص االنوا

ان عدد من العزالت تنمو على لوساط، فك حين لنها التنمو على لوساط اخرى علنى سنبيل المرنال العزلنة رقنم 
MUAc1 ( تنمو على وسطGYEA ،عنند العنزل األولنك، وعنند اعنادة زراعتهنا التنمنو علنى الوسنط نفسنه )

    GAAو نما تحتار  لى لوساط اخرى وكان نموها جيدال على وسط 
وهو وسط العزل األولك فك حين  GYEAوتنمو فقط على وسط  GAAالتنمو على وسط  MUAc4العزلة 

ل المسننتعمرات مننن بي ننة اذا يننة  لننى اخننرى يختلننف شننك الوسننطين السننابقين تنمننو علننى كننء  74Aان العزلننة 
تنمننو بشننكل مسننتعمرات تباشننيرية   GAAعلننى وسننط  MUAc3وكننذلك نننوع الصننبغات المنتجننة فالعزلننة 

صغيرة ملتصقة لو اا رة فنك االكنار فنك حنين انهنا علنى وسنط العنزل األولنك مسنتعمراتها تكنون بحجنم لكبنر 
 صنبغة الميءننين GYEAتنت  على وسط  MUAc3 العزلة  بيضا. تباشيرية فيها رقا مستعرض فك الوسط

وهننذا يتطننابق مننع مننا ذكننره  ،GAAفننك حننين انهننا تنننت  صننبغة بنفسننجية اللننون علننى وسننط  ،(1،الشننكل)
(Waksman ،1967 ) العزلةMUAc1   وMUAc2 لينام فقنط علنى وسنط  3ل جيد وخنءل تنمو بشكSA 

  GYEAليام للنمو على لوساط اخرى مرل وسط  7-4فك حين لنها تحتار من 
( قدرة معظم عزالت االكتينومايسيتات على  نتار الصبغات الخارجينة 1يوضح الجدول رقم ) :إنتاض الصبغات

( ب ننه منن اينر الضنرور   سنتعمال وسنط 2006الذا بة فك الما. ال سيما صبغة الميءنين ونتفق مع السماك )

الميءنننين إلنتننار الصننبغة وان  سننتعمال ا  وسننط اننذا ك يحننو  تركيننز عننالك مننن البيبتننون يننلد   لننى  ظهننار 
الصبغات سوا. كانت الرمادية لو البنينة لو القهوا ينة لو القهوا ينة المسنودة، وهنذا منا الحظنناه منن خنءل قندرة 

انرام منن  25األولنك والحناو  علنى العزالت على  نتار الصبغة حتى على الوسط الذ  استعملناه فنك العنزل 

البيبتون فك اللتر الولحد  و ن نوعية الوسط وفترة التحضين تلرر فنك نوعينة وكمينة الصنبغة المنتجنة منن قبنل 
العزالت،لظهننرت معظننم العننزالت صننبغات صننفرا. لو برتقاليننة لو بنيننة فننك الوسننط السننا ل وقنند تكننون هننذه 

بغة الداخلينة فنك الوسنط ال سنيما عنندما تكنون الصنبغة ذا بنة فنك الصبغات ناتجة من تحلل الخءيا وذوبان الص
   .(Waksman ،1967)الما. وهذا يتفق مع 

التابعة لءكتينومايسنيتات علنى  نتنار المضناد لة عز 109درست قدرة كل عزلة من  :إنتاض المضادات الحيوية
و  ضند الفطرينات المسنتعملة عزالت منها قابليتهنا علنى  نتنار المضناد الحين 6اظهرت  فطر 28الحيو  ضد 

 MUAc1 ،MUAc2 ،MUAc3 ،MUAc4 ،MUAc5، MUAc6فنننك االختبنننار وهنننذه العنننزالت هنننك 
( يوضنح مواقنع عيننات التربنة المعزولنة منهنا، وعندد الفطرينات 2والجندول ) Streptomycesوتعود للجنس 

 المنتجة من قبل العزلة التك تم تربيط نموها من قبل كل عزلة من العزالت المنتجة ونوع الصبغة 
 

 التشخيص 
شخصت العزالت التابعة لءكتينوماسيتات باستعمال تقانة الشريحة الزجاجية كما  :تقانة الشريحة الزجاجية

ذكر سابقا فك مواد وطرا ق العمل،  ذ تعد من افضل الطرا ق المستعملة فك التشخيص على مستوى الجنس 
ْل االرضك والغتْزْل الهوا ك الذ  يميز االجناس التابعة لءكتينوماسيتات لما لها من دور فك اظهار شكل الغتزْ 

(  الغتْزْل 1994واخرون،  Holt) Streptomyces عن بعضها البعض، ال سيما العزالت التابعة لجنس

االرضك متفرع وال يحمل ابوا  والغتْزْل الهوا ك اقل تفرعا واكرر سمكا ويظهر بشكل خيوط اامقة ويحمل 
وت خذ اشكاال مختلفة حسا ترتيا االبوا  فيها  Sporophoreلة من االبوا  محاطة بغمد ليفك يدعى سلس

 ظم انواعــعقوفة لو متعرجا كما فك معــيما لو حلزونيا لو مستقيما ذات نهاية مــفقد يكون الغتْزْل الهوا ك مستق
فك حين يكون الغتْزْل الهوا ك بشكل حزم متجمعة فك لفراد جنس   (3الجدول، ) Streptomycesجنس 

Streptoverticillum   اظهرت نتا   التشخيص بتقانة الشريحة الزجاجية والتشخيص بوسطة االختبارات 
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مننن التربننة و نتاجهننا  المعزولننة النقيننة مننن األكتينومايسننيتات مننناطق الحصننول علننى العننزالت: (1) الجنندول

 للصبغات 
Table (1) :Regions of soil for isolating actionmycetes and poroducing pigments. 

 ت
 مصدر  عينة التربة

Soruces of soil  sample 

 رقم العزلة
No. of 

isolate 

 عدد العزالت
 المنتجة للصبغة
No. Isolate 

عدد العزالت 
المتحصل 

 ليهاع
No. of 

isolate 

 المءحظات
Notices 

 - Hay alandalos 1 - 1حك االندلس 1

2 
 Abnalatherمستشننننفى ابننننن االريننننر

Hospital 
6B - 1 - 

 - Mosul Univ. 8 - 3جامعة الموصل 3

 - Hay alnajar 10 A - 2حك النجار 4

 - Melanin 4 ميءنين Hamamalaleel 12 2    حمام العليل 5

 - Hay alarabi 15 - 3   حك العربك 6

7 
 Karkokمحافظننننننننة كركننننننننوك 

Governorate 
17 - 1 - 

 - Violate 1 بنفسجك Nenava Drag F. 20 1مصنع لدوية نينوى 8

 - Melanin 1 ميءنين Nenava Drag F. 21 1مصنع لدوية نينوى 9

 - Melanin 3 ميءنين Kramlas 23 1   قرية كرمليس 10

 - Hay almohandseen 25 - 1 حك المهندسين 11

 - Hay adan 27 - 6  حك عدن 12

 - Melanin 2 ميءنين Hay alsdeeq 29 1  حك الصديق 13

 - Mosul Univ. 32 - 2  جامعة الموصل 14

 Hay almaleia   33حك المالية 15
 Melanin ميءنين 2

 Violate بنفسجك 2،
5 - 

 - Violate 8 بنفسجك Karblaa G.  34 1محافظة كربء. 16

 Melanin 5ميءنين Aldrawesh V.   37 1قرية الدراويد 17
 نمو كريف جدا

V.bushy growth 

 Yellow 2 لصفر Rabeaa    39 1ناحية ربيعة 18
 نمو كريف جدا

V.bushy rowth 

 Hay domeze 42 - 3   حك دوميز 19
 ريفكنمو 

Bushygrowth 

 - Orange 2 برتقالك Hay althqafa      44 2حك الرقافة 20

 - Melanin 2 ميءنين Mosul dam lake 48 2بحيرة الموصل 21

 Mosul dam lake 49  بحيرة الموصل 22
 Melanin ميءنين 4

 Yellow لصفر 1و 
6 

 نمو كريف جدا
V.bushy rowth 

 - Mosul dam lake 51 - 2 بحيرة الموصل 23

 G. Tikrat  54  محافظة تكريت 24
 Yellow،1صفر1

 Orangeبرتقالك
2 - 

 - Melanin 3 ميءنين G.  Tikrat 56 1   محافظة تكريت 25

26 
- Sinjar  منطقنننة كنننارة فنننك سننننجار

Kara 
 4 برتقالك Melanin،2 ميءنين 1 58

 ريفكنمو 
Bushygrowth 

 - Talafer     59 - 1منطقة تلعفر 27

 - Melanin 3 ميءنين Aljamhoria H. 60 1مستشفى الجمهور  28

 - Tal Smier 62 - 1 تل سمير )ربيعة(   29

 - Melanin 2  ميءنين Alhazrera  63 2ر  الجزيرة )ربيعة( 30

 - Melanin 4 ميءنين Mosul Univ 65 2جامعة الموصل 31

 Alrashidia 66منطقة الرشيدية 32
   برتقالك Melanin،1  ميءنين 4

Orange 
7 

 نمو كريف جدا
V.bushy growth 

 - Alkhthrawia 67 - 1قرية الخضرانية 33

 - Melanin 4 ميءنين Alshakra 68 3قرية شكرا 34

 - Melanin 2 ميءنين Algoaana 72 1قرية جوعانة 35

 - Melanin 2 ميءنين Jamsa 73 1قرية جمسة 36

 - Aljernaf 74 - 2قرية الجرناف 37

 - Alrashidia 75 - 1منطقة الرشيدية 38

 Wadi-Goja 77قرية واد  قوجا 39
 لصنننفر Melanin،1ميءننننين 1

Yellow 
4 - 
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 الفطريات  ضد المنتجة للمضاد الحيو  االكتينومايسيتات عزالت: (2الجدول)

 Table (2): Isolates of actinomycetes producing antifungi. 

 رقم العزلة
 

Number 

of 

 Isolate 

موقع عينة التربة المعزولة منها 
 العزالت المنتجة

Soruces of soil  sample 

عدد 
الفطريات 
 المربط نموه

No.of 

inhibite 

fungi 

  نتار الصبغة
Pigment 

Producing 

 االكتينومايسيتات
Atinomycetes 

MUAc1 حك المهندسين Hay 

almohandseen 
       اير منتجة 21

Un-Produced 
Streptomyces 

MUAc2 حك الصديق Hay alsdeeq 15 اير منتجة       
Un-Produced 

Streptomyces 

MUAc3 حك المالية Hay almaleia   27 
صبغة 
 Melaninالميءنين

S. purpureus 

MUAc4 كارة فك سنجار Sinjar -Kara 12 برتقالكOrange Streptomyces 

MUAc5 منطقة الرشيديةAlrashidia 19 
صبغة 
 Melaninالميءنين

Streptomyces 

MUAc6 الشرقاط/قرية الجرناف 
Alshrkaat-Algernaf 

       اير منتجة 12
Un-Produced 

Streptomyces 

 
  تشخيص اجناس االكتينومايسيتات المعزولة من التربة بتقانة الشريحة الزجاجية :(3الجدول )

Table (3) :Identification of actinomycetes genera from soil by sild technique. 

  No. of isolatesالعزالتعدد    Generaاالجناس 

Nocardia 7 

Rhodococcus 1 

Streptomyces 69 

Streptoverticillum 27 

 Unidentified                5لم تشخص   

 Total                          109المجموع

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
   (GYEAالمنتجة للمضاد الحيو  على وسط العزل األولك ) MUAc3يوضح شكل مستعمرة العزلة  :(1) لشكلا

Figure (1): Colony of isolate MUAc1 producing antibiotic on GYEA. 
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 للنبات ا قدرة عزالت االكتينومايسيتات على تربيط نمو عدد من انواع الفطريات الممرضة :(4) الجدول
Table (4): Actinomycetes inhibiting some species of  fungal plant pathogens 

 

 الفطريات
Fungi 

 العزالت
 المنتجة

 للمضاد الحيو 
Isolates 

producing 

antibiotic F
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n
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MUAc1 *21 18 19 30 13 12 21 17 0 11 12 0 12 18 

MUAc2 12 13 0 18 0 0 15 0 0 11 10 0 0 0 

MUAc3 29 11 34 33 21 12 20 10 27 9 0 20 15 12 

MUAc4 10 15 0 17 0 0 25 0 0 0 0 17 0 0 

MUAc5 15 12 32 23 20 0 20 13 18 0 0 32 20 0 

MUAc6 22 18 19 25 16 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

 النتا   لرءرة مكررات   *  قطر التربيط )ملم( 

  الممرضة للنبات الفطريات تربيط  فك  MUAc3 العزلة تارير  :(5) الجدول
  Table (5)  : Effect of of MUAc3  in inhibiting fungal plant pathogens. 

 قطر التربيط ملم *
Dimeters of inhibition 

 
 الفطريات الممرضة للنبات

Fungal plant pathogens 

23 Alternaria  alternata 

0 Aspergillus  flavous 

17 Aspergillus  niger 

15 Cunninghamella  sp. 

16 Drechslere sp. 

33 Fusarium  oxysporum 

27 ** Fusarium  oxysporum (1 ) 
18 Fusarium  oxysporum (2) 

21 Fusarium  oxysporum (3) 

16 Fusarium  oxysporum (4) 

12 Microphomina  phasiolina 

20 Rhizoctonia  solani 

29 Trichoderma  harzianum 

34 Ulocladum botrytis 
( معنزول منن نبنات (3 .( معنزول منن نبنات الفرولنة2)،معزول من نبنات الندالد  ( 1)** ،ملم 9*  قطر مستعمرة المقارنة 

  (   معزول من نبات الرقك4) ،جذور شعر البنات 

 

عزلة تابعة لجنس  69( وجود االجناس التالية: 3الكيموحيوية و اإلنزيمية كما هو موضح فك )الجدول، 
Streptomyces عزلة تابعة لجنس  27وStreptoverticillum عزالت تابعة لجنس  7وNocardia 

عزالت لم تشخص لصعوبة نموها على األوساط  5وRhodococcus وعزلة واحدة تابعة للجنس 
 وقد ذكر Streptomyces العزالت تعود  لى جنس   ويدل هذا على ان لالا  التشخيصية والكيموحيوية

(Lee وHwang  ،2002ان افراد )  جنسStreptomyces  من مجموع االكتينوماسيتات 80تشكل %
% 50يمرل حوالك  Streptomycesلن جنس  (2006، واخرون Prabavathy)المعزولة من التربة، ذكر 

% من اكتينومايسيتات 63حوالك  Streptomycesمن اكتينومايسيتات التربة، وفك دراستنا هذه يشكل جنس 

يعود االختءف فك طبيعة تكوين كل من الغتْزْل االرضك والغتْزْل الهوا ك  لى االختءف فك الصفات  التربة 
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(  وتباينت الوان الغتْزْل 2005 واخرون، Prescott)الورارية و الشكلية والتركيبية و الفسلجية وهذا ما ذكره 

 ،الرصاصك سا دال فك كرير من العزالتالهوا ك ما بين األبيض واألصفر والبي   والرصاصك و كان اللون 
 الحظنا  ( 2008ايليا، ) ( و1999واخرون، Saadoun )عزلة وهذا يتفق مع ما لشار  ليه  32  ذ  ظهر فك
 ات( يوضننح اقطننار التربننيط لنمننو الفطريننات وقنندرة عننزالت االكتينومايسننيتات علننى  نتننار المضنناد4الجنندول )
القدرة علنى تربنيط اكبرعندد  MUAc3مرضة للنباتات  ذ كان للعزلة ضد عدد من انواع الفطريات الم ةالحيوي

فطرممنرض 12التنك ربطنت نمنو  MUAc1فطرممنرض للنبنات يليهنا العزلنة 13من الفطريات  ذ ربطت نمنو 
 6ربطنت نمنو  MUAc2فطرينات ممرضنة للنبنات والعزلنة  10التنك ربطنت نمنو  MUAc5للنبات رم العزلة 

 MUAc6فطرينات ممرضنة للنبنات واخينرا العزلنة  5ربطت نمو  4MUAcفطريات مرضة للنبات والعزلة 
لررت على فطريات االختبار جميعها باسنترنا. الفطنر   MUAc3فطريات ممرضة للنبات  العزلة 6ربطت نمو

A. flavus (وجد ان عدد من عزالت النـ 2006( وفك دراسة للباحث السماك )5 ،الجدول )Streptomyces 

طر، بل لوحظ ان الفطر كان ينمو فوقهنا تاركنا الوسنط الغنذا ك ممنا يندل علنى قندرة العزلنة لم تربط نمو هذا الف
على  نتار مركبات تساعد فك نمو الفطنر، وبالتنالك توجند حالنة منن التعناون والتنهزر وهنذه المنواد المنتجنة قند 

قندرتها علنى تكنوين  تمتناز بعندم  Nocardiaمن خءل الدراسة لن االنواع التك تعود لجنس  تكون فيتامينات 
ان الغتنْزْل االرضنك النذ   2006الغتْزْل الهوا ك عند تنميتهنا علنى مزرعنة الشنريحة الزجاجينة وذكنر السنماك 

يمرل المستعمرات البكتيرية تمينزت معظمهنا بانهنا برتقالينة اللنون لو صنفرا. اللنون واحياننا بيضنا. واالبنا منا 
 تكون شمعية القوام ومجعدة 
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ABSTRACT 
109 isolates of  actinomycetes  were obtained from 140 soil samples, collected 

from different regions of the provinces :  Nineveh, Dohok, Irbil, Kirkuk, Tikrit, 

Bahgdad, Najaf  and  Karbala. Results of diagnosis by slide culture technique and 

by biochemical and enzymatic test showed the existence of the following isolates 

and races (69 isolates belong to the genus of Streptomyces, 27 isolates belong to the 

genus of Streptoverticillum, 7 isolates belong to the genus of Nocardia, one isolates 

belong  to the genus Rhodococcus and 5 isolates are un diagnosed because of the 

difficulty of growth on the diagnostic and biochemical media). The productive 

isolate which inhibited the largest number of fungi diagnosed to the level of species 

was  Streptomyces purpureus. 
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