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 السمخص

بتخاكيد مختمفة؛ كانت افزل العدالت مؽ  IAA( عدالت فقط اثبتت قجرتيا عمى انتاج الػ 5اعيخت الشتائج اف )

 g/mlفي إنتاجيا لميخمؾف إذ بمغ   Rhodotorula mucilaginosa –ARو Kodamaea ohmeri –AR1الخسائخ 

اياـ  5لسجة  C°82بجرجة حخارة  Yeast Pepton Glucose( YPGعمى التؾالي عشج زراعتيا عمى وسط ) 901و 903

 g/ml اياـ1  عشج تحزيشيا لسجة IAA. بمغ اعمى انتاج لمػ Spectrophotometerباستخجاـ جياز السظياؼ الزؾئي 

عمى التؾالي. كسا اعيخت   Rh.mucilaginosa –ARو ohmeri-AR1  K.لكل مؽ الخسيختيؽ   89112و ..888

  AR-والسانيتؾؿ لمعدلة  AR1 K.ohmeri-لمعدلة IAAالشتائج اف الكمؾكؾز افزل مرجر كاربؾني النتاج 

Rh.mucilaginosa   إذ بمغ تخكيدىسا g/ml99311 عمى التؾالي. في حيؽ كاف التخبتؾف افزل مرجر  5215و

  Rh.mucilaginosa -ARوالببتؾف لمعدلة   K.ohmeri –AR1ة لمعدل g/ml 93110نتخوجيشي إذ بمغ انتاج اليخمؾف 

g/ml 2211.  اوضحت الشتائج اف لمخقؼ الييجروجيشي تاثيخا واضحا في انتاجIAA  إذ اعظى اعمى انتاج مؽpH6 

 g/ml بمغ انتاجيا Rh.mucilaginosa –ARلمعدلة  pH7وg/ml 3.821اذ بمغ   K.ohmeri-AR1لمعدلة 

  Rh.mucilaginosa AR% لمعدلة015عشج استخجاـ التخبتؾفاف بتخكيد IAAكاف اعمى انتاج لمػ و  ..812

g/ml939152  لمعدلة 011اعظى تخكيد بيشسا %K.ohmeri-AR1 g/ml 802125  كسا تؼ تقجيخ اليخمؾف .

mailto:Is_alr@yahoo.com
mailto:arwaaltaii@gmial.com


             Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)   

Volume 14, Issue 4, December 2019, pp. (89-108) 

ISSN: 1992-0849 (Print), 2616-6801 (Online)

 

 
Web Site: www.uokirkuk.edu.iq/kujss   E-mail: kujss@uokirkuk.edu.iq, 

kujss.journal@gmail.com

 
89 

-Rh.mucilaginosaلمعدلة  g/ml 11و  K.ohmeri-AR1لمعدلة  g/ml 32اذ بمغ تخكيده  HPLCباستخجاـ 

AR . 

 .انجوؿ حامض الخميػ، الخسائخ الكمسات الدالة:

DOI: http://doi.org/10.32894/kujss.2019.14.4.6 
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Abstract 

The results indicated that (5) isolates only of yeasts of them have proved their ability for 

IAA production with different concentrations. Best yeast isolates where chosen for IAA 

production the yeast; K. ohmeri –AR1and Rh.mucilaginosa –AR the best isolates to produced 

109 and 107 g/ml for each of them respectively, when grown on YPG media at 28℃ for 5 

days. Spectrophotometer were used for this purpose. The highest production of IAA were 

noticed when incubated for 7 days and reached 222.2 and 217.6 g/ml respectively. Results 

also declared that glucose was the best carbon source the production of IAA for K.ohmeri –

AR1and manitol for Rh.mucilaginosa –AR and reached 119.4 and 58.3 g/ml respectively. 

While trypton was the better source of nitrogen and gave 149.0 g/ml for K.ohmeri –AR1and 

pepton for Rh.mucilaginosa –AR with 68.4 g/ml. Result also showed that pH level played an 

important role on the production of IAA where the high output was discovered at pH 6 for the 

growth of K.ohmeri –AR1gave 267.9 and pH 7 produced 246.5 g/ml for Rh.mucilaginosa-
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AR . The highest concentration of IAA production was noticed when tryptophan was used at 

0.3% for growing of Rh.mucilaginosa –AR and 0.4% for K.ohmeri –AR1 where hormone 

production was about 191.3 and 202.8 g/ml for each of them respectively. The estimation of 

IAA was also done by HPLC which gave 96 g/ml of IAA for K.ohmeri –AR1and 44 g/ml 

for Rh.mucilaginosa-AR . 

Keyword: Indole Acetic Acid, Yeast. 
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 السقدمة: .1

أحج اليخمؾنات الشباتية ويرشف عمى أنو مؽ مذتقات  Indole Acetic Acid (IAA)يعج االنجوؿ استيػ اسيج 

[. يحتاج الشبات 9عائمة االوكديشات و يسكؽ انتاجو بكسيات كبيخة في السخستيؼ القسي، البخاعؼ، االوراؽ واالوراؽ الفتية ]

IAA  اكثخ مؽ اي نؾع آخخ مؽ مذتقات االوكديشات يعتبخIAA ية، اذ يتؼ اكثخ االوكديشات فعالية مؽ الشاحية الفدمج

إنتاجو عؽ طخيق أيض التخبتؾفاف مؽ قبل العجيج مؽ االحياء السجيخية ومؽ ضسشيا البكتخيا السذجعة لشسؾ الشبات 

(PGPR )Plant Growth Promoting Rhizobacteria [8 يستمػ اليخمؾف ادوارآ ميسة في حياة الشبات مثل تحفيد .]

[، كسا يعسل عمى زيادة حساية الشباتات مؽ 5االنتحاء االرضي والزؾئي ]انقداـ الخاليا، استظالتيا ويعج مدؤواًل عؽ 

السؤثخات الخارجية ويعج عامآل مشغسآ لتسايد الخاليا السايكخوبية، مثل تحفيد إنبات االبؾاغ استظالة السايدميـؾ لبكتخيا 

واالحياء السجيخية ىؾ الحامض  في الشباتات IAA[. اف الباديء الخئيذ لتخميق 1الدتخبتؾمايذ واالكتيشؾمايديتات ]

[. يمعب االوكديؽ السايكخوبي دورا ميسا في تجاخل 5االميشي التخبتؾفاف وتؤدي اضافتو لمؾسط انتاجا عاليا لميخمؾف ]

الشباتات مع االحياء السجيخية وفي االونة االخيخة ازداد دور االنجوؿ السايكخوبي عشج تجاخل الشباتات مع االحياء السجيخية 

مؽ قبل انؾاع مختمفة مؽ االحياء السجيخية مثل البكتخيا، الفظخيات،  IAA[. يشتج 2بكتخيا والفظخيات والخسائخ ]كال

 Pichia sp. [1 ،]Candida validaيشتج مؽ الخسائخ مثل  IAAالخسائخ، الظحالب. تذيخ الجراسات إلى اف 

 Cyberlindnera [2 ،]Rh.graminisو Trichosporon asahiiو Rhodotorula glutinisو
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اليجؼ مؽ ىحه الجراسة ىؾ تحجيج قجرة عدالت الخسائخ السعدولة مؽ التخب والثسار عمى  Rh.mucilaginosa [3.]و

 .وتحجيج الغخوؼ السثمى النتاجو Indole Acetic Acid (IAA)انتاجيا ليخمؾف انجوؿ حامض الخميػ 

 السواد وطرائق العسل: .2

 :حامض الخميكالكذف عن هرمون أندول 2.1 

مؽ قبل عدالت الخسائخ  IAAلمكذف عؽ انتاج ىخمؾف  Colorimetric methodاعتسجت الظخيقة المؾنية 

وذلػ بدراعة عدالت الخسائخ في قشاني زجاجية حاوية  Salkowski testالسعدولة مؽ الثسار والتخب تدسى ىحه الظخيقة 

( تخبتؾفاف. لقح الؾسط الغحائي بعدالت الخسائخ بجوف V/W% )019باضافة  Yeast pepton glucoseعمى الؾسط 

  في عخوؼ مغمسة. أخح  دقائق 5 لسجة  rpm 50بدخعة  82℃اضافة التخبتؾفاف، حزشت في الحاضشة اليدازة بجرجة 

ml8  5000مؽ راشح العدالت طخدت مخكديا عشج القؾة rpm  دقائق. اخح  5ولسجة ml015  مؽ العالق ومدج مع ml015   

دقيقة مؽ  50كاشف سالكؾسكي نالحظ تغيخ المؾف بعج اضافة الكاشف إلى المؾف الؾردي ثؼ يدداد تجريجيا بعج  مؽ

التحزيؽ في عخوؼ مغمسة في درجة حخارة الغخفة. بعج ذلػ تؼ تقجيخ اليخمؾف باستخجاـ جياز السظياؼ الزؾئي عشج 

 [.nm(550[ )90الظؾؿ السؾجي 

مؽ  ml 900في  IAAمؽ  mg90 القياسي وذلػ باذابة  IAAوؿ باستخجاـ تؼ عسل السشحشى القياسي لالنج

مؽ كل تخكيد مع  ml9 . تؼ مدج  (g/ml 90-900( مؽ السحمؾؿ الخديؽ تؼ عسل التخاكيد )g/ml 9000االسيتؾف )

ml 9  السظياؼ دقيقة في عخوؼ مغمسة بجرجة حخارة الغخفة تؼ تقجيخىا بؾاسظة  50مؽ الكاشف بعج ذلػ حزؽ لسجة

 .9شكل  nm 550 الزؾئي بظؾؿ مؾجي
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 .IAAالسشحشى القياسي لمػ  :9شكل 

 :IAAدراسة الظروف السثمى النتاج هرمون االندول حامض الخميك 2.2 

مؽ عدالت الخسائخ تؼ تغيخ الغخوؼ لؾاحج أو اكثخ مؽ مكؾنات  IAAلغخض تحجيج الغخوؼ السثمى النتاج ىخمؾف 

 الؾسط فتخات التحزيؽ والخقؼ الييجروجيشي.

 –والسرادر الكاربؾنية كمؾكؾز  pH 1-2 اياـ والخقؼ الييجروجيشي 9-3تؼ دراسة تاثيخ كل مؽ فتخات التحزيؽ مؽ 

التخبتؾف  –، السرادر الشتخوجيشية الببتؾف مانيتؾؿ –مانؾز  –ارابيشؾز  –مالتؾز  –كالكتؾز  –الكتؾز  –نتخوز  –سكخوز 

، NH4(SO4)وكبخيتات االمؾنيـؾ  NH4NO3ونتخات االمؾنيـؾ  NH4Clكمؾريج االمؾنيـؾ  KNO3نتخات البؾتاسيـؾ  –

عمى انتاج اليخمؾف  (0.9 – 0.8 – 0.5 – 0.5 – 0.2)%واستخجاـ تخاكيد مختمفة مؽ الحامض االميشي التخبتؾفاف 

IAA. 

 :IAAاستخالص وتشقية هرمون  2.3

 ml850الدائل بعدالت الخسائخ في دوارؽ مخخوطية سعة  YPG)  )Yeast Pepton Glugoseتؼ تمقيح وسط 

اياـ في عخوؼ مغمسة وتؼ طخد  1لسجة  82℃مؽ الؾسط حزشت الجوارؽ في الحاضشة اليدازة بجرجة  ml 50تحتؾي عمى 

  pH 815الى HClدقيقة تؼ تعجيل الحامزية باستخجاـ حامض  50لسجة  rpm901000 العدالت مخكديا عشج سخعة 
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دقائق يالحظ عيؾر طبقتيؽ اخحت طبقة خالت االثيل  90قسع الفرل وجخى رجو بذكل جيج وتخؾ لسجة وضع في  

ثالث مخات بعج ذلػ تؼ التخمص  849اء عسمية االستخالص باستخجاـ خالت االثيل بشدبة الحاوية عمى اليخمؾف، وتؼ اجخ 

بعجىا اذيب السدتخمص بالسيثانؾؿ  10℃عشج درجة  Rotary evaporaterمؽ خالت االثيل باستخجاـ السبخخ الجوار 

[99.] 

 :تشقية الهرمون بتقشية كروماتوكرافيا الظبقة الرقيقة  2.4

 Thin Layer Chromatoghraphy (TLC)بعج استخالص اليخمؾف بخالت االثيل تؼ تقشية اليخمؾف باستخجاـ 

االلسانية  Merk( مجيدة مؽ شخكة mm0185 ( وسسػ )80×80) TLC (40f254 )cilica gel plateاستخجمت الؾاح 

 mg90 /900 القياسي ) IAAالعيشات و( تؼ تظبيق 248)V/Vبشدبة  Propamo: waterوباستخجاـ محمؾؿ التذخب 

ml ) [98]. 

 :باستخدام تقشية كروماتوكرافيا الفرل الدائل عالي االداء IAAالتقدير الكسي لـهرمون  2.5

القياسي بسعجؿ  IAAمؽ كل عيشة و l80السيثانؾؿ ثؼ حقؽ مؽ  ml 5استخالص اليخمؾف الخاـ واذابتو في بعج 

 HPLC High Performance Liquid Chromatoghraphyدقائق باستخجاـ جياز  90ولسجة  ml/min 9 جخياف 

 الساني السشذأ باستعساؿ: SYKMNمؾديل 

( محمؾؿ 25: 98: 8( بالشدب )Methanol: D.W: Acetic Acid)  Mobile phase( Aمحمؾؿ الفرل )

 C18-ODs( وذلػ باستعساؿ عسؾد الفرل 85: 10: 5( بالشدب )B()Methanol: D.W: Acetic Acidالفرل )

(25cm ×4.6mm)  360عشج الظؾؿ السؾجيnm UV [95 :استخجمت السعادلة التالية لحداب العيشة السجيؾلة .]  العيشة

مداحة العيشة=  g/mlالسجيؾلة 
مداحة العيشة القياسية

 .تخكيد السحمؾؿ القياسي×  

 

 



             Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)   

Volume 14, Issue 4, December 2019, pp. (89-108) 

ISSN: 1992-0849 (Print), 2616-6801 (Online)

 

 
Web Site: www.uokirkuk.edu.iq/kujss   E-mail: kujss@uokirkuk.edu.iq, 

kujss.journal@gmail.com

 
89 

 :الشتائج والسشاقذة .3

باستخجاـ كاشف سالكؾسكي اذ يتحؾؿ المؾف إلى الؾردي بعج اضافة  IAAتؼ اختبار قابمية العدالت عمى انتاج 

 . 8شكل دقيقة مؽ التحزيؽ في عخوؼ مغمسة بجرجة حخارة الغخفة  50الكاشف وتدداد شجة المؾف بعج 

السشتج مؽ عدالت  IAAباستخجاـ جياز السظياؼ الزؾئي لتحجيج تخكيد  IAAوجخى قياس الكثافة الزؾئية ليخمؾف 

. تؼ اختيار العدالت االكثخ كفاءة في ى انتاج اليخمؾف وبتخاكيد مختمفةالخسائخ اذ اعيخت خسدة عدالت فقط قجرتيا عم

في  IAAتاج ، وتؼ مقارنة قابمية العدالت عمى ان Rh. mucilaginosa-ARو  AR1  K.ohmeri-وىسا IAAانتاج 

بمغ  IAA% اذ لؾحظ انتاج اعمى ليخمؾف 019وسط خالي مؽ التخبتؾفاف مع الؾسط الحاوي عمى التخبتؾفاف بتخكيد 

g/ml903 لكل مؽ العدلتيؽ  901وK.ohmeri –AR1 وRh.mucilaginosa-AR  عمى التؾالي في حيؽ كاف

 .5 شكل 5319و g/ml 2912تخكيدىسا في الؾسط الخالي مؽ التخبتؾفاف

  

 

 

 

 

 

 

 

 K.ohmeri 51- Rh.mucilaginosa -95 بؾاسظة عدالت الخسائخ IAAىخمؾف انتاج  :2شكل 
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         b                                                                            a 

السشتج مؽ قبل عدالت  IAAتخكيد اؿ  a :3:شكل 

 .الخسائخ في الؾسط الخالي مؽ التخبتؾفاف

:b  تخكيد اؿIAA  السشتج مؽ قبل عدالت الخسائخ في الؾسط

 .الحاوي عمى التخبتؾفاف

 

في االوساط الغحائية الدائمة إذ يتفاعل  IAAاف استخجاـ تقشية كاشف سالكؾسكي ميسة في التقجيخ الكسي ليخمؾف 

[. يعتبخ التخبتؾفاف 91السدتخجـ بذكل عاـ ] N-acetyle-L-tryptophanوال يتفاعل مع  IAAكاشف سالكؾسكي مع 

البشاء الحيؾي ليحا اليخمؾف  يعدزIAA الف اضافتو إلى االوساط السشتخبة ليخمؾف  IAAبذكل عاـ كسرجر ليخمؾف 

 Auerobosidiumقجرة     ]92 [مؽ قبل الخسائخ اذ بيؽ  IAAمؽ الجراسات التي أشارت إلى انتاج  [. ىشاؾ العجيج95]

pullulaus  عمى انتاجIAA  بتخكيدg/ml91111  في حيؽ اعيخت الخسيخةSporisorium reilianum  انتاجا اقل

اال  IAAكانت مشتجة لمػ  Cryptococcus flavusعمى الخغؼ مؽ اف جسيع عدالت  g/ml5810بمغ تخكيده  IAAمؽ 

في حيؽ  90513إلى  g/ml5212اف انتاجيا يعتسج عمى العدالت التابعة لشفذ الشؾع ويتخاوح معجؿ االنتاج ما بيؽ 

Pseudozgma aphidis  ليا القابمية عمى انتاجIAA .بتخاكيد واطئة 

بتخاكيد عالية مقارنة مع  IAAتاج عمى ان Rh.mucilaginosa[ قجرة 91اعيخت الشتائج التي تؾصل الييا ]

Trichosporon asahii [ بعدؿ الخسائخ مؽ انؾاع نباتية 92تحت جسيع الغخوؼ السدتخجمة في االختبار قاـ كل مؽ ]

عدالت مؽ الفظخيات الذبيية  90عدلة مؽ الخسائخ و 991مجف تايمشجية مختمفة اذ تؼ الحرؾؿ عمى  1مختمفة مؽ 

وكحلػ الخسائخ البازيجية  Pichiaو Kodameaجشذ يعؾد إلى الخسائخ الكيدية مشيا  92 بالخسائخ تؼ تذخيريا إلى
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Sporidiobolus وTrichosporon  واعيخت العدالت قجرتيا عمى انتاجIAA  كسا بيؽ اف تخكيدIAA  السشتج مؽ قبل

K.ohmeri LM052  كاف mg/l8511 وK.ohmeri LM111  بمغ mg/l8115[ اف )93. كسا اوضح ]DMK4-

RP233 )K.ohmeri تشتج mg/l 810 تؼ دراسة الغخوؼ السثمى النتاج الػ .IAA  اذ اعيخ اختبار فتخات التحزيؽ اف

في اليـؾ الثاني لمتحزيؽ وبمغ  IAA( لجسيع العدالت ولؾحظ بجء انتاج 0لميـؾ األوؿ بمغ ) IAAانتاج 

g/ml8215لمعدلة  9518وK.ohmeri-AR1   وRh.mucilagions -AR  عمى التؾالي. في حيؽ انخفض انتاجIAA 

وقج بيؽ اف ىحا  1شكل  لكل مشيسا عمى التؾالي. 93511و g/ml89112لكال العدلتيؽ في اليـؾ الثامؽ والتاسع بمغ 

 Peroxidas [80.]و IAA Oxidaseمثل  IAAاالنخفاض ربسا يعؾد إلى تحظؼ االنديسات السحممة ليخمؾف 

 

 

 

 

 

  

 

           b                                                                              a 

ويدداد  mg/l8918بجأ في اليـؾ الثاني مؽ التحزيؽ بمغ  IAA[ اف انتاج 89تتفق ىحه الشتائج مع ما تؾصل اليو ]

، Rhodosporidium paluclignumبؾاسظة العدلة  mg/l58911وكاف اعمى انتاج في اليـؾ الدابع  mg/l50911 إلى 

 Rh.graminisلدابع بؾاسظة العدالت في اليـؾ ا IAA[ اف اعمى انتاج ليخمؾف 3كحلػ اوضحت نتائج ]

 . كاف اعمى انتاج لالنجوؿ عشج mg/l50132وانخفض في اليـؾ الثامؽ مؽ التحزيؽ بمغ  Rh.mucilaginosaو

g/ml0121  الؾزف الجاؼ لمخاليا بالشدبةK.ohmeri –AR1 وg/ml0125  لمخسيخةRh.mucilagionsa-AR  

بؾاسظة  IAAتاثيخ اياـ التحزيؽ عمى انتاج  a: :4شكل 

 K.ohmeriالعدلة 

:b  تاثيخ اياـ التحزيؽ عمى انتاجIAA  بؾاسظة العدلة
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الدائل  YPDعشج تشسيتيا عمى وسط  mg/g53عشج  IAAاعمى انتاج ليخمؾف  Rh.graminis[ اف 3إذ اشار ]

الؾزف  g/mg  5512عشج IAAتشتج كسيات عالية مؽ  R.paludigenum% تخبتؾفاف، تذيخ الشتائج إلى اف 019بؾجؾد 

 IAAليخمؾف مؽ بيؽ جسيع السرادر الكاربؾنية السدتخجمة كاف اعمى انتاج  Rh.graminisالجاؼ لمخاليا مقارنة مع 

   -Rh.mucilagionsaوالسانيتؾؿ   K.ohmeri-AR1لػ  g/ml99311باستخجاـ السرجر الكاربؾني الكمؾكؾز إذ بمغ 

g/ml AR 52155 عشج  5 شكل g/ml0110 و g/ml0159  الؾزف الجاؼ لمخالياK.ohmeri-AR1  

 IAA[ الحي ذكخ اف اعمى انتاج لمػ 89عمى التؾالي. اف ىحه الشتائج اختمفت عسا جاء بو ]Rh.mucilagionsa -ARو

[ الى اف وجؾد الدكخوز كسرجر كاربؾني يذجع انتاجو بكسيات 91كحلػ اشار ] mg/l80912 كاف عشج استعساؿ الدكخوز 

عشج  Rh.mucilaginosaسظة العدلة بؾا mg/l0101 بمغ  IAAعالية مقارنة مع الكمؾكؾز الحي اعظى اعمى انتاج لمػ 

2pH  وباستعساؿ الكمؾكؾز ذات انتاج اعمى عشجpH4. 

[ 99تذيخ ىحه الشتائج إلى اف ىشاؾ عالقة بيؽ السرجر الكاربؾني ودرجة الحسؾضة، في حيؽ تتفق ىحه الشتائج مع ] 

 والسانيتؾؿ   Bacillus mgateriumباستخجاـ الكمؾكؾز بؾاسظة البكتخيا    IAAالحي حرل عمى اعمى انتاج لمػ 

 IAA[ إلى االنتاج العالي لمػيخمؾف 88. أشار ]B.cereusوالكمؾكؾز والسانيتؾؿ  B.subtilisو Lactobacillus caseiلػ 

 في الؾسط الحاوي عمى السانيتؾؿ والالكتؾز.

 

 

 

 

 

 

b                                                         a 

 IAAتاثيخ السرادر الكاربؾنية عمى انتاج  : a:9 شكل 

 K.ohmeriلمعدلة 

 :b  تاثيخ السرادر الكاربؾنية عمى انتاجIAA  لمعدلة
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ىؾ  IAA% فقج كاف اعمى انتاج ليخمؾف 9اما بالشدبة لمسرادر الشتخوجيشية السدتخجمة في الجراسة بتخكيد 

g/ml1310  باستخجاـ السرجر الشتخوجيشي التخبتؾف بالشدبة لمعدلةK.ohmeri -AR1 عشج الؾزف الجاؼ لمخاليا

g/ml0180  والببتؾفg/ml2211  الؾزف الجاؼ لمخاليا g/ml0110  لمعدلةRh.mucilagionsa –AR  2شكل. 

 

 

 

 

 

 

           b                                                                      a 

. اذ IAAتذيخ إلى وجؾد تػأثيخ عػالي لمسرػادر الشتخوجيشيػة عمػى انتػاج  IAAإف ىحه االختالفات السعشؾية في انتاج 

 كػػػاف عشػػػج اسػػػتخجاـ شػػػخاب الػػػحرة R.paludigenumبؾاسػػػظة العدلػػػة  IAA[ اف اعمػػػى انتػػػاج ليخمػػػؾف 89بيشػػػت نتػػػائج ]

mg/l59112  الببتػػؾف كانػػت ، وانخفػػاض الػػؾزف الجػػاؼ لمخاليػػا فػػي حػػيؽ اف السرػػادر الشتخوجيشيػػة األخػػخى كمؾريػػج االمؾنيػػـؾ

عشػػػج  IAAلتػػػؾالي، كسػػػا بػػػيؽ عػػػجـ وجػػػؾد فػػػخؽ معشػػػؾي فػػػي انتػػػاج عمػػػى ا 82015و mg/l 93512ذات انتاجيػػػة اقػػػل اذ بمغػػػت

 عمى التؾالي. 59018و mg/l 59112 % اذ بمغ0105% و019استخجاـ شخاب الحرة بتخكيد 

كسػػا اوضػػح اف مدػػتخمص الخسيػػخة تسيػػد مػػؽ بػػيؽ جسيػػع عؾامػػل الشسػػؾ السدػػتخجمة فػػي االختبػػار بانتػػاج عػػالي ليخمػػؾف  

IAA اذ بمغmg/l  52511 مػؽ مدػتخمص الخسيػخة وبمغػت االنتاجيػة 9التخكيػد السثػالي  باسػتخجاـ % m/l89111 88813و 

 باستخجاـ كل مؽ مدتخمص المحؼ ومدتخمص الذعيخ عمى التؾالي كسرجر نيتخوجيشي. 

 Pantoea agglomerausاقػل انتاجيػة مػؽ العدلػة  R.paludigenumالسشتجة مػؽ قبػل  IAAفي حيؽ تبقى كسية 

عشػج اسػتخجاـ  IAA[ اف اعمػى انتػاج لمػػ 99[ وذكػخ ]85تحت مكؾنات الؾسط السثمى وعػخوؼ الشسػؾ ] mg/l  81939وبمغت

 IAAتاثيخ السرادر الشيتخوجشية عمى انتاج  :a: 6شكل 
 K.ohmeriلمعدلة 

b:  تاثير المصادر النتروجينية على انتاجIAA معدلةل 
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NaNO3  كسرػػػػػػػػجر نيتخوجيشػػػػػػػػي لمعدلػػػػػػػػةB.megaterium وL.acidophilus  ونتػػػػػػػػخات البؾتاسػػػػػػػػيـؾ والببتػػػػػػػػؾفL.casei 

 IAAتؾفاف لسعخفة التخكيد االمثػل فػي انتػاج . تؼ استخجاـ تخاكيد مختمفة مؽ التخبB.cereusوالببتؾف لبكتخيا  B.subtilisو

وزف  g/ml0150عشػػج  g/ml  808125اذ بمػػغ K.ohmeri-AR1% لمتخبتؾفػػاف ىػػؾ االمثػػل لمعدلػػة 0.4اذ كػػاف التخكيػػد 

وزف الجػاؼ  g/ml  0115جعشػ g/ml  39152اذ بمػغ  Rh.mucilaginosa-AR% لمعدلػة 0.3جػاؼ لمخاليػا والتخكيػد 

 . 1شكل لمخاليا 

عشػج اسػتخجاـ   R.paludigenumm  mg/l91051[ اذ كػاف اعمػى انتػاج 89وتتفػق ىػحه الشتػائج مػع مػا تؾصػل اليػو ]

فػي ىػحه الخسيػخة تذػيخ  IAAال يديػج مػؽ انتػاج  %012و 015%. واوضػح اف التخكيػد العػالي لمتخبتؾفػاف 1التخبتؾفاف بتخكيد 

السزػػاؼ  YPDاضػػعاؼ االنتػػاج االولػػي عشػػج زراعػة الخسيػػخة فػػي وسػػط  IAA 515الشتػائج اف التخكيػػد السثػػالي يجيػػد انتػاج 

بؾجؾد التخبتؾفاف اعمى انتػاج  IAA[ جسيع عدالت البكتخيا الخسدة كانت االفزل في انتاج 99% تخبتؾفاف واشار ]019اليو 

% لػػ 915و B.subtilisو L.caseiو B.megaterium% تخبتؾفاف لبكتخيا 019وجج في الؾسط الحاوي عمى  IAAليخمؾف 

B.cerus 0105و %L.acidophilus ال يشػػتج .IAA  أو يشػػتج بكسيػػات ضػػئيمة فػػي االوسػػاط الخاليػػة مػػؽ التخبتؾفػػاف ىشػػاؾ

اختالفات معشؾية في مدتؾيات التخبتؾفاف لتبػايؽ الكائشػات السجيخيػة بالشدػبة لمعجيػج مػؽ البكتخيػا يعتبػخ تحؾيػل التخبتؾفػاف إلػى 

IAA .االكثخ اىسية 

 pH4  ،pH6واعيػخ ىشػاؾ فػخؽ معشػؾي بػيؽ  IAAت الشتائج اف الخقؼ الييجروجيشي ذو تاثيخ كبيػخ عمػى انتػاج اعيخ  

و  g/ml 011  عشػػجK.ohmeri –ARl  g/ml81215بالشدػػبة  pH7عشػػج  IAAاذ كػػاف اعمػػى انتػػاج ليخمػػؾف  pH7 و

pH6  لمعدلةRh.mucilaginosa –AR  821.3إذ بمغg/ml  عشجg/ml0110  2شكل. 
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         b                                                         a 

 

            
         b                                                         a    

 :bتاثيخpH  عمى انتاجIAA لمعدلة K.ohmeri  9شكل:a : تاثيخpH  عمى انتاجIAA لمعدلة  Rh.mucilaginosa  

 pH4.5عشج  IAAإذ يبجأ انتاج  T.asahiiبؾاسظة  IAA[ اف لمخقؼ الييجروجيشي تاثيخًا ميسًا عمى انتاج 91ذكخ]

ال يدسح  pH3% كمؾكؾز كسرجر كاربؾني في حيؽ اف 8في الؾسط الحاوي عمى  mg/l  0105بيشسا كاف اقرى انتاج لو

لمعدلة  IAAتاثيخ تخكيد التخبتؾفاف عمى انتاج  : a:7شكل 

K.ohmeri 

:b  تاثيخ تخكيد التخبتؾفاف عمى انتاجIAA لمعدلة 

Rh.mucilaginosa  
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 mg/l0125 بمغت  IAAتشتج كسيات عالية مؽ  Rh.mucilaginosaبؾاسظة الخسائخ. وبيؽ كحلػ باف  IAAبانتاج 

واف اعمى  pH4يبجأ عشج  IAA[ اف انتاج 89في الؾسط الحاوي عمى الكمؾكؾز كسرجر كاربؾني. كسا بيؽ ] pH6عشج 

 .mg/l 91121الحي وصل إلى pH7عشج  IAAانتاج ليخمؾف 

 :استخالص وتقشية اندول حامض الخميك3.1 

 :لظبقة الرقيقةكروماتوكرافيا ا3.1.1 

بشدبة  Propanol: waterومحمؾؿ التذخيب  TLCبخالت االثيل تؼ تشقيتو باستخجاـ الؾاح  IAAبعج استخالص 

V/V(248تؼ تظبيق كل مؽ العيشات و )IAA  القياسي عمى المؾح بذكل بقع ورشو بكاشف سالكؾسكي يالحظ عيؾر بقع

 IAAلمعيشات مداوية ليخمؾف  Rfالقياسي كانت  IAAلمعيشات و Rate flaw (Rf)وردية المؾف تؼ قياس معجؿ الجخياف 

 0135القياسي  IAAو Rh.mucilaginosa-AR 0135و  Rf K. ohmeri –AR1    0135القياسي تقخيبا بيشسا كاف 

 .3شكل [ 81وكانت ىحه الشتائج مظابقة لسا تؾصل اليو ]

 

 

 

 

 

 

A                                       B 
 TLCتقنية ب IAAتنقية هرمىن  :8شكل 

 :A37 العزلة Rh.mucilaginosa    :B 15العزلة K.ohmeri 

IAA الهرمىن القياسي 
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 :التقدير الكسي الندول حامض الخميك باستخدام كروماتوكرافيا الغاز الدائل عالي االداء3.1.2 

 K.ohmeri –AR1 السشتج مؽ قبل  IAAإلى اف تخكيد  HPLCبتقشية  IAAبيشت نتائج التقجيخ الكمي ليخمؾف 

السدروعة عمى  g/ml11اذ بمغ Rh.mucilaginosa-AR مايكخوغخاـ/مل مؽ العدلة  g/ml32كاف اعمى اذ بمغ 

 اياـ. 1% تخبتؾفاف وفتخة تحزيؽ 019مدتخمص الخسيخة والببتؾف والكمؾكؾز مزافا اليو  YPGوسط 

 IAAلكال العدلتيؽ مقارب لدمؽ االحتباس لػ  5151الخاـ السعدوؿ مؽ العيشات  IAAاذ كاف زمؽ االحتباس لػيخمؾف  

 Fusarium[ عشج فرل وتقشية اليخمؾف مؽ الفظخ 85. اف ىحه الشتيجة تتؾافق مع ما جاء بو ]90شكل  5112القياسي 

oxysporum (F2)  باستخجاـ جيازHPLC  لميخمؾف  51221لميخمؾف القياسي وبمغ  51228حيث كاف زمؽ االحتباس

 Pseudomonasلبكتخيا  HPLCفي السدارع الدائمة بؾاسظة  IAA[ اف تخكيد 82السدتخمص مؽ الفظخ. كسا بيؽ ]

flourencence  بمغmg/l 10 الحي تؼ الحرؾؿ عميو في دراستشا كاف اقل مؽ التخكيد. 

كاف التخكيد اعمى مؽ  K.ohmeriلمخسيخة  HPLCبؾاسظة  IAA[ ليخمؾف 81حرل عمييا ]اال اف الشتائج التي  

انتاجا مؽ  Rh.mucilaginosaعدلة مؽ  59، كسا اعظت  g/ml952511الحي تؼ الحرؾؿ عميو في دراستشا اذ بمغ 

-Rh.mucilaginosa DMKu(. في حيؽ كاف تخكيده في الخسيخة 9818-995319) g/mlبمغ ما بيؽ  IAAىخمؾف 

Y33-A g/ml 2213 [82.] 
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 HPLCباستخجاـ كخوماتؾكخافيا الغاز الدائل عالي االداء  IAAالتقجيخ الكسي ليخمؾف  :99شكل  

A:  اليخمؾف القياسي :B         عدلةK.ohmeri   Rh.mucilaginosa : C           
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