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( بوساطة البكتريا باستعمال أوساط   IAAإنتاج منظم النمو اندول حامض الخليك )     
 محلية  

 ، حماد نواف فرحان**، طارق طالل خلف*** ادهام علي العسافي**جمال صالح الكبيسي

 كلية الزراعة -*جامعة األنبار
 القائم -كلية التربية  -جامعة األنبار**

 كلية العلوم  -*جامعة األنبار**
 

 

 

 

 :معلومات البحث
 

 الخالصة: 
 2009/ 1/ 15تاريخ التسليم:  

 2009/ 8/ 19تاريخ القبول:  

 2012   / 06/    14 تاريخ النشر: 

DOI: 10.37652/juaps.2010.15414 

 Indole aceticمممممللم اللاممممو  إلنتمممما تضممممالد الةرازممممة عممممزت بتتمممم ي  عممممز     ت ر ممممة  

acid(IAA  ازتعاات  )عةادًا من العز   الب ت ر ممة بابتتممر  قممةرت ا أ محلية بتق يم كفاءته، بقة عزلد   أبزاط
عل  ا زلسلة من التجارب الا تتر ة تضالد فحمم  قممةرع العممز   الالت بممة علممى  بأجر دا نةبت    إنتا على  
ًا مممن الاسممحوج الجممار لتممقبر البمماقاء باللوبيمما بفمموت ال ممو ا حضممر  محليمم  أبزمماطا نممةبت  ازممتعاات  إنتمما 

 التربتوفممماا بالامممرج الالمممقو بالللوكمممو  باللتمممربج ن  األبزممماطتمممة يم  مممق   تمممرب ربالحل مممل الاجفممما، بمممم ابتتمممر 
حممةد  اللممربر الت ايممة الاشلممى، بقممالد الممرقم  اإلنتمما ا نممةبت، بمممن اجممة   ممادع كفمماءع  إنتمما بالفسممفور فمم  

ل  بمعةت الت و ة بزرعة التحر ك بحجم اللقاح بمةع الحضن بترب ر درجة حرارع بمةع بزا الراقح ال  ةربج  
الفوزممفا  بتشت ممد  بإذا ممةالاركبمما  ال البممة للحة ممة  إنتمما يضممًا قممةرع العممز   الالت بممة علممى أللعممز  ، ابتتممر 

ا نممةبت )مممن مجاممو   إنتمما لممى عزلة قادرع ع 18الح وت على اللتائج اللتربج ن ح و ًا ف  الوزط. بأظ ر   
 إنتمما عز   ذا  كفاءع عالية ف   8عزلة مل ا   ت ر ة عقةية. ابتتر   14عزلة( كاند   30العز   الباللة  

، بفممم  عاليمممة Pseudomonasلجمممل   بعزلتممماا Rhizobiumعمممز   تعمممود لجمممل   6ا نمممةبت كممماا مل ممما 
ذا   Pseudomonas تلفممة انت تممد العممزلت ن ر يممة تحممد ظممربر م ايممة م  أبزمماطغربلممة  حقممة  ازممتعاات 

 إنتمممما فمممم   األكفممممرب مممم   (Rsp8RA) 8ذا  الممممرقم الاحلمممم   Rhizobiumب (Pssp2S) 2الممممرقم الاحلمممم  
%  10ازممتعاات ترك ممز  بأدى لتممر علممى التمموال . /IAAمللممم  41.9ب 42.8الل ممائ   إنتاج امماملغ   إذا نةبت  

 إنتمما تحسمم ن  إلممىلبمماقاء بفمموت ال ممو ا بالحل ممل الاجفمما الاحلية الاحضرع من مسحوج مقبر ا  األبزاطمن  
الاحليممة  األبزمماط%. باا تممة يم  50 – 30ا نممةبت معلو ممًا موزممازة العممز   الالت بممة ببلسممل ترابحممد مممن 

ا نمممةبت معلو مممًا  إنتممما  مممالتتتوا بالامممرج الالمممقو بالللوكمممو  باللتمممربج ن بالفسمممفور  اد ممممن قمممةرع العمممز   علمممى 
ا نممةبت اا  إنتمما نتائج درازممة اللممربر الت ايممة الاشلممى فمم  تحسمم ن  أظ ر %(.65- 40 ن )ملسل ترابحد م 

مللممم  39.41 اإلنتمما ملممغ  إذا(  7.0مع الرقم ال  ةربج ل  )  Rsp8RAتحقق  ازتعاات العزلة    إنتا   أفضة
IAA   رجممة/ د مممع عممةم ت و ممة الوزممط للعزلممة د 200زممرعة تحر ممك  أفضممة/ لتر، بااPssp2S  نتاج مماإببلممغ 
 100مممة لقمماح/  3تةابة م ن حجم اللقاح بمةع الحضن علممة ازممتعاات   أفضةلتر، بكاا    /IAAمللم    42.2

بب شافممة مي رببيممة  Pssp2Sمللممم / لتممر للعزلممة  42.8 اإلنتمما ملممغ  إذزمماعة  24مممة بزممط  عممة مممةع حضممن 
8.41 ml  /cfu Log .لمممى نسمممبة بزمممرعة درجمممة حمممرارع بممممةع بمممزا راقمممح العمممز   ع تمممرب رابتبمممار  أبضمممح

م لاممةع  مموم    25،  4لتقبر فوت ال و ا بالفلفة تفوج فعالية رباقح العممز   الاحفوظممة مممةرجت  حممرارع   اإلنبا 
 مموم  45م لاممةع    25 مموم علممى معاملممة بممزا الراقممح مةرجممة حممرارع  45م لاممةع    4باحة بالاحفوظة مةرجة حممرارع  

 20 – 10) مللممد اإلنبمما اومًا   ادع ف  نسممبة بزممرعة بمعاملة ا نةبت ال لاع ، بحققد رباقح العز   ع
 . ( أيام على التوال  مقارنة  اعاملة السيطرع 5 – 3) %( ببفارج  مل  قةر 

 
 الكلمات المفتاحية: 

 إنتاج ،

 اندول حامض الخليك ،   

 البكتريا ، 
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 :المقدمة
رع ممممن ممممللم اللامممو كايممما  كت ممم  إنتممما الب تر ممما ممممن   عممم  تمممتا ن

(IAA   تفوج كش رًا ما  لتجه اللبمما  علممة تمموفر اللممربر الت ايممة ) لإلنتمما 
بالوزممممط الاائممممم الممممقو يجممممل اا يحتمممموو علممممى م ممممةر كمممماربون  غلمممم  
 الحمممام  ا م لمممم  التربتوفمممماا المممقو يعممممة ملتممممر التلممماء الح مممموو لانممممةبت 

  ا نممةبت حممام إنتمما بت تلا اللائلمما  الحيممة الة يقممة فمم  قامل ت مما علممى 
IAA    قا الاركممل بمل مما ممما تلتجممه حسممل نممو   إنتا فال ا ما  تستطيع 

 أكفممر(  نت مماب 1) أجرا ممااللممائن الحمم  بكشافتممه فمم  الوزممط. ففمم  درازممة 
بب تر ممممما  Azospirillumبب تر ممممما  Rhizobiumالعمممممز   ممممممن   تر ممممما 
Azotobacter spp   اللتربج ز،  إنز محام  ا نةبت بنتاط  إنتا ف

 إنمممز مكفممماءع فممم  نتممماط  أكشمممرجمممةبا اا   تر ممما الرا زببيممما عاوممممًا كانمممد فو 
( مممن انت مماب بابممة عممز   2مممللم اللاممو، بازممتطا  ) بإنتمما اللتربج ممز 

 Chrococcumب Pseudomonas putido  ملتجممممممممممة،
 4.5ب 7.41( IAAمممممممن ا نممممممةبت ) إنتاج ممممممابكانممممممد  Azotobacterب
اا عمممممز   ممممممن   تر ممممما  (3بذكمممممر ) .مللمممممم/ لتمممممر علمممممى التممممموال  1.38ب

Ps.fluorescens  بB.megaterium      بAz.vinelandii 
 .مللم/لتممر22.7–17.7ترابحممد ممم ن  IAAكايمما  مممن    إنتمما ازتطاعد  

 إنتمما تحسممن  إلممى أدىببجةبا اا تج  ز الوزط  التربتوفاا بالللوكو  قة 
ط ج مممز  ازمممتعاات معممماما  للوزممم  Ps.putidaا نمممةبت ممممن قتمممة   تر ممما 

وكممو   اعممةت لتر باللل/مللم  200ب  100ب  50ب  0تربتوفاا  اعةت  ف  ا ال
لتممممر بقممممة كمممماا لز ممممادع معممممةت التربتوفمممماا /مللم10ب 2.5ب 1.0ب 0.5ب 0

 أعلممىا نممةبت مممن قتممة الب تر مما ببلممغ   إنتمما كت ممرا فمم    ممادع    أبرابالللوكو   
لتممر كلوكممو   /مللممم10مللم/ لتر تربتوفاا ب  200علة ترك ز    إنتا معةت  

 حمم   زمماعة مممن الحضممن.48لتممر  عممة /IAAمللممم  45 اإلنتمما  ملممغ إذ
 Azotobacter( اا مجاوعمممممممممممممممممممممة عمممممممممممممممممممممز   ممممممممممممممممممممممن الب تر ممممممممممممممممممممما 4)
 إلمممىكايممما  كت مممرع ممممن ا نمممةبت ب ممملد  أنتجمممدقمممة  Pseudomonasب

–0.2علممى بزممط الاممرج الالممقو الاممةعم لتممر علممة تلا ت مما  /مللممم 32.2
. بتتمم ن وفممااا  فمموت ال ممو ا م ممةرًا للتربت % مممن مسممحوج مممقبر نبمم 0.5

مل  موت  4.54وو الالااع على بزط يحت  Ps.pudiaاا   تر ا من نو  
ملمم  ممموت فركتممو   22.5مل  موت من الللوكممو  ب 5.56من التربتوفاا ب

مللممم  38.4من ا نةبت ملممغ  إنتاجا  أعطد، قة  مل  موت ملزبا   8.35ب
IAA/  لتر. 

* Corresponding author at: Anbar University - College of 

Agriculture, Iraq; 

 ORCID: https://orcid.org/ 
E-mail address: ascianb@yahoo.com 

 
انمممه يقممموم متو  مممع م ونممما   إذ اً ناوذجيممم  اً تعمممة زر قمممة ازمممتعاات ال مممزا  حممم 

الوزممط فمم  كممة اتجمما  ب ممزداد معممةت ناممو ال ايمما بتعممو  عاليممة زممرعة 
 أفضممةاا  (6) بتو ممة(. 5عممن عاليممة ت و ممة الازرعممة) أحيانمماالتحر ممك 

ايممممع زممممر  د كامممما اا ج /د 200ا نممممةبت كانممممد  إلنتمممما زممممرعة تحر ممممك 
سمميطرع قممة تفوقممد علممى معاملممة ال  250ب  150ب  100التحر ك الاستعالة  

( ممممن عمممزت   تر ممما الرا زببيممما بتلا ت ممما فممم  بزمممط حمممابو علممممى 7) تا مممن
 إذزممماعة  20لتمممر  عمممة  /مللمممم 22.3ل ممما  إنتممما  أعلمممىالتربتوفممماا فو مممة 

التقر ممر الاقممةم مممن قتممة  بأقممارا زممتقرار.   أب  اإلنتا دبلد الب تر ا زور  
( اا  عممممم  العمممممز   الب ت ر مممممة تلمممممتج كايممممما  ممممممن التربتوفممممماا ب مممممو 8)

( فمم  مراحممة IAAفمم  تلممو ن مممللم اللاممو ) األزمما م  ا م لمم  الحمما
 لتمممن اا يسمممت لك فممم  الاسمممارا  الح و مممة  نقسمممام  ، بمممم  زمممور التطبمممع

( اا   تر مممممما 9فمممممم  الطممممممور اللوغممممممارتا .  بقممممممة ذكممممممر )بتلممممممابر الب تر مممممما 
Ps.putida  مللممممم  32مممممن ا نممممةبت  إنتاج مممماي ممممةIAA/  لتممممر ن ايممممة

 إلممى أدىزمماعة  72قمماء بايمما الازرعممة  عممة اا    إ ، الطممور اللوغممارتا 
، ببجممة ارتبازممًا أبممرى مركبمما   إلممى% مممن ا نممةبت  25مممن  أكشممرتحلممة 

زممماعة بكايمممة  72الاج ر مممة فممم  الوزمممط  عمممة  األحيممماءمعلو مممًا مممم ن كتلمممة 
قمممممة  A.vinelandii( فقمممممة بجمممممةبا اا   تر ممممما 4) أمممممما ا نمممممةبت الاحللمممممة.

 50 - 40 عممممة  نتاج مممماإلتممممر بكمممماا معلممممم  /IAAمللممممم  32.2 أنتجممممد
 12( حممموت ممممةى تحامممة 10)  أجرا مممازممماعة ممممن الحضمممن. بفممم  درازمممة 

 9تا لممد  إذ( م   40 – 10 ر ممة لممةرجا  حرار ممة ترابحممد ممم ن )عزلممة   ت 
( مللممم 90 – 20ا نممةبت  اعممةت تممرابح مممن ) إنتمما عممز     ت ر ممة مممن 

IAA/   28قة ح ة ف  درجا  حرارع م ن ) األمشة اإلنتا لتر بكاا – 
( م ممةر  KNO3نتممرا  التوتازمم وم ) إضممافة( اا 7كامما ذكممر ) .م(   32

الوزممط الممقو ناممد عليممه   تر مما الرا زببيمما   إلممى%    0.02لللتربج ن ملسبة  
  ممادع قامليممة اللبمما   إلممىازممتعااله  أدى، ماا ا نةبت إنتا   ادع  إلى  أدى

حمم  كاا   .اللبا  إنتا ف  تلو ن اكتر عةد من العقة الجقر ة بتحس ن 
لتممر قممة  /مللممم 2ببواقممع   KH2PO4الفسممفور   مميلة  إضممافة( اا 11)

 – 5.6نمممةبت فممم  الوزمممط ملسمممل ترابحمممد مممم ن )ا  إنتممما   مممادع  إلمممى أدى
( من قتة عز   م تلفة من الرا زببيا كاا اا تلقيح اللبا  م ممق  %  7.5

 . د من الو ا الجار بالحا ة لللبا العز    ا
 Azospirillumزلت ن ممممممن الب تر ممممما )( اا ت مممممز ن راقمممممح عممممم 12بجمممممة )

( لممم  تممربر كش ممرًا م   35ب 5 مموم فمم  درجممة حممرارع ) 30( لاممةع B.cereusب
م فقممة كانممد كايممة ا نممةبت فمم  الراقممح    5بللا العزلت ن علة درجة حرارع  

mailto:alialtaie@uomustansiriyah.edu.iq
mailto:alialtaie@uomustansiriyah.edu.iq
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العزلمممممممممة  أممممممممممامللمممممممممم/ لتممممممممر،  Azospirillum 15.2لعزلمممممممممة  األ ممممممممل 
B.cereus  مةرجممة حممرارع مةرجممة   نلتممر، ببعممة الت ممز  /مللممم 22.6فلمماا

 .Azمللم/لتممر للعممزلت ن  18.2ب 8.9 إلممىان فضد الفعاليممة  م   35حرارع  
مقابممممممة للمممممربر  أكشمممممر Bacillusعلمممممى التممممموال  بكانمممممد العزلمممممة  .Bب

الالممتج مممن  IAA( اا مممللم اللاممو 13بجممة ) ..Azالت ممز ن مممن العزلممة 
ل انممممممة   للبمممممما  ال اإلنبمممممما   ممممممادع  إلممممممى أدىقتممممممة   تر مممممما العقممممممة الجقر ممممممة 

(Brassica Campestris )75 – 72 اإلنبمممما مللممممد نسممممبة  إذ  %
%  عممة مممربر  54 اإلنبمما مقارنة  اعاملة السيطرع الت  كاند ف  ا نسبة  

  وم على الزراعة. 15
حممام  ا نممةبت  ازممتعاات عممز     ت ر ممة قممادرع   إنتمما ازت ةفد الةرازة  

الاحليممة  األبزمماطم كاربونيممة محليممة بدرازممة تممة ي  أبزمماطفمم     إنتاجممهعلى  
 اممممواد بعلا ممممر يا ممممن موازممممطت ا   ممممادع ناممممو بنتمممماط الب تر مممما بتحسمممم ن 

مممن ح ممن مممةع  األمشممة لإلنتمما لانةبت بتحة ة اللربر الاائاممة   إنتاج ا
، درجمممة الحمممرارع رببيممة، المممرقم ال  مممةربج ل  للوزممط، اللشافمممة الاي الحضممن

 .بالت و ة بزرعة التحر ك للوزط
 المواد وطرائق العمل 

  .جمع نماذج جذور النباتات البقولية لعزل البكتريا العقدية -

ملازق تتت ر مزراعة اللباتا  البقولية تقع ضان محافلة   أربعةر     ابت 
( بالگرمممممممة Am( بالعامر ممممممة )So( بال ممممممو ية )Kaال الةيممممممة )  األنبممممممار

(Kr  للتحمممممرو عمممممن تواجمممممة بعمممممزت الب تر ممممما العقةيمممممة الالتجمممممة لاركبممممما )
نباتمما   قوليممة مممن اللباتمما  اللاميممة  تمم ة ج ممة فمم   5ت ممر  ا نممةبت. باب

الحقممممة. رزتممممد التربممممة حمممموت اللبمممما  قتممممة عاليممممة القلممممع لتقل ممممة التممممرب را  
التربممة الاحيطممة  ممالاجاو  الجممقرو  أ  لممدالاي اني ية على الجممقبر  عممة ا 

متعر ض ا لتيار مائ  معتةت السرعة لتس  ة عالية الح وت علممى العقممة 
الجقبر الاحتو ة على العقة الفعالة ذا  اللمموا   أجزاءقطعد    الجقر ة، بم

 معقاة. أكيا  إلىالوردو باللت رع الحجم بم نقلد 
( فمممم  عممممزت الب تر مممما مممممن العقممممة 14اتبعممممد الطر قممممة الات لممممة مممممن قتممممة )

عزلممة  18الجقر ة، حةد  العز   الالتجة لاركبا  ا نةبت بالت  مللد 
بللممر  معرفممة كفمماءع العممز    حقممة.للممر  ازممتعاال ا فمم  التجممارب الا

(. للممر  معرفممة قممةرع العممز   علممى 15الالتجممة لانممةبت اتبعممد زر قممة)
علممة تممة يم  أب( NBمركبمما  ا نممةبت فمم  بزممط الاممرج الالممقى ) إنتمما 

بزمممط مممماء التتتممموا  مممه فقمممة حضمممر  بزمممط الامممرج الالمممقى ببزمممط مممماء 
بدعممم  بزممط %  1%  بم دعممم  بزممط الاممرج الالممقى  ممالتتتوا   1التتتوا 

ابتبمممار  أنام مممل% ممممن الامممرج الالمممقو. بضمممعد فممم   1التتتممموا ملسمممبة 

لوزممط بعقاممد  الاو ممةع بممم لقحممد مممن \مممة  10مة(  اقةار    25)حجم  
م    2±  28بمممم حضممملد فممم  درجمممة  عمممز  ، 8العمممز   الالت بمممة الباللمممة 

عممز    5زمماعة. قممةر   عممة ا كايممة ا نممةبت اللاتجممة بانت تممد  48لاممةع 
 .  اإلنتا متا زع ف  

 أبزمماطمركبمما  ا نممةبت  ازممتعاات  إنتمما قممةرع العممز   الالت بممة علممى  -
  .ً محضرع محليا

الح وانيممممة ذا  محتمممموى ج ممممة مممممن  أبنلممممرًا للمممموا  عمممم  الاممممواد اللباتيممممة 
عاليممة ايضممه  ؤدو( الممقو تمم Tryptophanالحام  ا م ل  التربتوفمماا )

الجمممار ممممن تلمممو ن حمممام  ا نمممةبت حضمممر الاسمممحوج  إلمممىالاممماي ربب  
مممرر  إذ( يا بفوت ال و ا بالحل ل الاجفا )نممو  مممةيعمقبر الباقاء باللوب 

. بحضر مله مست ل  مائ  ملم 0.2م وا من مل ة قطر فتحاته كة  
،  عممة مممةع مللتممر ممماء مقطممر 100 /غممم 10ب 5م( ببترك ممز ن    50) دافمم 
، بممممم (د /د 3000رقممممحد الاحال ممممة  ممممالطرد الاركممممزو ) زمممماعة 24نقممممع 

ملممم  مممماي ربا.  0.45 الترقممميح ممممن بمممات مرقمممح قطمممر فتحاتمممه  عقامممد
 100مممة بباقممةار  250معقاممة حجممم فمم  قلممان   جاجيممة  األبزاطب عد  

لتطة ف  الاممرج الالممقو  اعممةت ،  عة ا لقحد من العز   الامة/ قل لة
، بحضممر  (cfu / ml 106  ×4.2)         مممة بزممط  100مممة/  2

 /دبرع 120ف  حاضمملة  ممزا   سممرعة لد الاعاما  مشابة م ررا  حض
زممممماعة. بحسمممممتد كايمممممة ا نمممممةبت  48م لامممممةع    2±  28ة ببةرجمممممة د يقممممم 

 .الالتجة
 إنتأأاجذي فأي المحليأة بأأالببتون والمأرق الم أ األوسأاطتأثيرر تأدميم  -

 .االندول
 أكشممرالاحليممة بجعل مما  األبزمماطالعممز   بم ونمما   إنتمما للممر  تحسمم ن 

الالت بة للة عزلممة مممن التجربممة   ألبزاطاا نةبت دعاد    إنتا قةرع على  
 األبزمماطب عممد  إذالسمما قة متراك ممز م تلفممة مممن التتتمموا بالاممرج الالممقو 

)غممم/  3، 2، 1ز مة بدعاد متراك مم  250دبرج حجم    /مة  100 اقةار  
لقحممد مممن  الاو ممةع بممم  األبزاط. بعقاد NBمة( من التتتوا ب  100

د فمم  حاضمملة  ممزا  مة بزممط بحضممل  100  /مة  2لقاح العز    اعةت  
قمممةر   م.   2±  28زممماعة مةرجمممة حمممرارع  48رجمممة/ د لامممةع  120 سمممرعة 

، انت ل الترك ز الاائممم مممن مممواد التممة يم للممة ف  ا كاية ا نةبت اللاتجة
 مادع تة يم للعز   الاستعالة ف  التجارب الاحقة.

  .حامض االندول إنتاجتثيرر تدميم الوسط  بالكلوكوز على  -
العز   لاركبا   إنتا فة دبر ازتعاات الللوكو  ف  تحس ن للر  معر 

الالت بة من التجارب السمما قة بحسممل   األبزاطحام  ا نةبت حضر   
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 100كلوكمممو /  غممم 4، 3، 2، 1    بدعاممد  اقممةارالاائاممة مممع العممز 
ممممة بزمممط.  100مممة/  2بلقحممد  اعمممةت  األبزممماط، عقاممد مللتممر بزمممط

م بلاةع    2±  28د بدرجة حرارع   /رجة  120بحضلد ف  حاضلة  زا   
زممماعة . قمممةر  كايمممة ا نمممةبت اللاتجمممة انت مممل الترك مممز الاائمممم ممممن  48

  .(5)الللوكو  للة عزلة ف  التجارب الاحقة
 إنتأأأاجتأأأدميم الوسأأأط بملأأأدري النأأأاستروجري وال سأأأ ور فأأأي  تأأأثيرر -

 .االندول
ذا  محتو ممممما  ج مممممةع ممممممن الا مممممةر  األبزممممماطعلمممممى المممممرغم ممممممن كممممموا 

ازمممممممتعاات كتر تممممممما   تمممممممرب ربج لممممممم  العضممممممموو ، بللمممممممر  معرفمممممممة اللتر 
مركبمما   إنتمما علممى  بأبممر ( م ممةرًا نتربج ليممًا NH4)SO4  2ا مون مموم
، كمممقلك م مممةر تعز مممز كايمممة لتمممر /غمممم 2، فقمممة ازمممتعاة  اعمممةت ا نمممةبت

عابع على غم/ لتر.  2 اعةت  K2HPO4الفسفور ف  الوزط ازتعاة  
الاتممترل ل امما  التممرب ربليط امما لاعرفممة معاملة الاستعارا  مممن   ازتعاات

الالت بممة حسممل متطلبمما   األبزمماط. حضممر   مركبمما  ا نممةبت  إنتمما ف   
مممممة كامممما برد فمممم   التجممممارب  250كممممة عزلممممة فمممم  دبارج  جاجيممممة زممممعة 

، ا  مممن م ممةرو اللتممربج ن بالفسممفورالسمما قة بج ممز  م وناتممه  الاعممام
ةر ا نةبت  عممة . ق الاو ةع بم حضلد كاا ذكر زا قاً   األبزاطبعقاد  

 .زاعة ف  الوزط 48
  .االندول إنتاجالرقم الهردروجرني للوسط في  تثيرر -

ا نمممةبت  إلنتممما للمممر  تحة مممة المممرقم ال  مممةربج ل  الالازمممل فممم  الوزمممط 
الالازممبة بحسممل ممما تحتاجممه كممة عزلممة بفممق التجممارب  األبزمماطحضممر  

بممم لقحممد  8ب 7، 6، 5 إلممىالسمما قة بعممةت الممرقم ال  ممةربج ل  لابزمماط 
 .زاعة 48 عة مةع  األبزاطبحضلد بقةر ا نةبت ف  

  .االندول إنتاجتثيرر معدل التهوية وسرعة التحريك للوسط في  -
 تممرب رللر  تحة ة معةت الت و ة بزرعة تحر ك الوزط الالازممل ابتتممر 

مع ازتعاات لتر/ د يقة  1.5ب 0.5ب 0.0بة معة   لت و ة األبزاط با
د/ د  م ممممممةر تحسمممممم ن بلممممممط  250ب 200ب 150ر ممممممك بممممممات زممممممر  تح

م ونممما  الوزمممط بتممموف ر كايمممة ممممن ال مممواء الالازمممبة إلنتممما  ا نمممةبت فممم  
الوزممط حضمممر  األبزمماط حسمممل احتيمما  العمممز   فمم  التجمممارب السممما قة 

دبرج ج ممز  /مة 100مة  اقةار   250 جاجية حجم  بب عد ف  دبارج  
( علممو  ن قطممن )كارقممح ن بضممع فمم  زرف  مما الكممة دبرج  ممرنتوب ن  جمماج  

قعمممر المممةبرج لتج  مممز ال مممواء  تممم ة متجمممان  فممم   إلمممىأب ممملد إحمممةا اا 
الوزمممط بربطمممد  اضممم ة  مممواء يا مممن المممتح م ممممن بال ممما   ايمممة ال مممواء 
الاج مممزع حسمممل حاجمممة الاعممماما ،  ياممما بضمممعد األبمممرى  تممم ة ي ممموا 

 زمممم للسمممااح   مممرب  بمممان  3زرف ممما السمممفل  فممموج زمممطح الوزمممط  اسمممافة 
. عقامممد األبزممماط بلقحمممد كاممما برد فممم  لممماربوا بال مممواء الزائمممةابكسممم ة ال

لاممةع التجارب السا قة. بحضلد  سر  تحر ك حسل الاعاما  الاحةدع 
 .  زاعة قةر ا نةبت اللاتج 48
 االندول إنتاجتثيرر حجم اللقاح ومدة الحضي في -

ا نممةبت فمم   إلنتمما للممر  تحة ممة كشافممة اللقمماح بمممةع الحضممن الالازممبة 
 100 /مللتممر 3ب 2ب 1بابة مستو ا  من حجم اللقاح ط ازتعالد  الوز

حضر   اللقاحا   ml/ cfu 5×  107 مة بزط يحتوو الاللتر الواحة
متلاية العز   ف  بزط الارج الالقى بقةر  اللشافة الا رببيممة  طر قممة 

ببففممد علممة ا زممتعاات   ايممة مممن الوزممط   األزبمماجالت مما يو بال ممل 
 6.0، 5.69ي رببيممممممة ا متةائيممممممة بكمممممما ت  للشافممممممة الالت ممممممبح متلاببممممممة ا

 48ب 24حضممن للوزط بازتعالد بابة مممةد لل Log cfu / ml 6.17ب
علممى  امما  لازممل العممز   الالت بممة ملمماًء  األبزمماط. حضممر  زمماعة 72ب

م  سمممرعة    2±  28 بمممم حضممملد مةرجمممة ،نتممائج التجمممارب السممما قة بلقحمممد
بقممةر ا نممةبت بانت ممل حجممم اللقمماح د للاممةد الاحممةدع.  /دبرع 200تحر ك  

 (.16، بحستد اللشافة حسل )ا نةبت إلنتا  األفضةبالاةع الزملية  
 .في فعالية االندولتثيرر درجة الحرارة ومدة خزن راشح العزالت  -

الراقمممح للمممر  تحة مممة ممممةع بمممزا الراقمممح بدرجمممة الحمممرارع الاشلمممى. بمممزا 
قتة ازتعااله بلاةع  ملية قح م لحف  الرا   25ب 4الالتج ف  درجة حرارع  

عاليمممة زمممرد مركمممزو للامممزار   سمممرعة  بأجر مممد اإلنتممما  ممموم  عمممة  45ب 1
  قلممممان  مح اممممة د لشابممممة مممممرا  بحفمممم  راقممممح العممممز   فمممم  /دبرع 3000

( بحسممممممل الاممممممةد الزمليممممممة م   25م( بحاضمممممملة )   4بمعقاممممممة فمممممم  باجممممممة )
عة علممى نسممبة بزممر  التممرب ر، بممم فحمم  دبر الرباقممح فمم  أعمما الاحممةدع 
فمموت ال ممو ا بالقطممن لتممقبر نباتمما  كممة مممن الباذنجمماا بالفلفممة ب  اإلنبمما 

لتممر بممماء الحل يممة.  /مللم 45ا نةبت ال لاع  مترك ز  مقارنة  ازتعاات
تمممم نقمممع ممممقبر اللباتممما  الامممقكورع الاتجانسمممة فممم  الحجمممم بال اليمممة ممممن  إذ

 ىإلممم د يقمممة بمممم نقلمممد  20فممم  الاممماء ا عتيمممادو لامممةع  باإل ممما ةاللسمممور 
( مللممممم/ لتممممر 45لعممممز   الاحضممممرع بمحلمممموت ا نممممةبت )ترك ممممز رباقممممح ا

مترو  أزباج إلىمترو بتركد لاةع زاعت ن بم نقلد   أزباجالاحضر ف   
مقبر للة نبا  ف  الطتق الواحة بزممجلد نسممبة   10، بقة ازتعاة  أبرى 

 .(17ح ائيًا)إبحللد اللتائج  ،أيامبات عترع  اإلنبا 
  :النتائج والمناقشة

نتممائج جاممع العممز   الب ت ر ممة العقةيممة مممن جممقبر اللباتمما   ظ ممر أ
انه  األنبارالبقولية الا تلفة اللامية ف  حقوت متبا لة الاوقع ف  محافلة 
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 عزلممممممة مممممممن   تر مممممما العقممممممة الجقر مممممممة   15الح مممممموت علممممممى  أم ممممممن

Rhizobioum  عمممز   مل مما للبمما  الترزممميم   3تعممودR.trifolii  4ب 
عممممز   تعممممود للبمممما   3ب  R.fababean  البمممماقاء عممممز   تعممممود للبمممما

عزلمممة تعممممود للبممما  الجممممد  مممم   2ب R.leguminosorumاللفمممة ب امممما 
R.meliloti   بعزلمممممة باحمممممةع تعمممممود للبممممما  اللوبيممممماR.vignacatiang 
تعممود للبمما  فسممتق الحقممة بح ممة علممى   R.archishypogبعزلة باحةع  
. بقممة تبمما ن تلممو ن تعود للبا  فوت ال و ا  R.japonicumعزلة باحةع  

، آلبممربمممن موقممع  آلبممرالعقممة الجقر ممة فمم  اللباتمما  البقوليممة مممن عائممة 
 اإل مما ة إلحممةاتب ممقا  ؤكممة تبمما ن قممةرا  العممز   الاحليممة فمم  قامل ت مما 

نلرًا  متاك ا مي اني يا  م تلفة ف  مقابمة اللربر الاحيطة بقةرت ا 
 (. 18) اإل ا ةعلى الاقابمة بلفترا  

 وت على عز   جمما زع مممن الا تتممرا  البحشيممة فمم  دائممرع بتم الح
عممز   محليممة  5عممز     ت ر ممة عقةيممة ب 10البحمموت الزرا يممة بالباللممة 

 إنتمممما غ مممر عقةيممممة تسممممتطيع  األنبممممارممممن م تتممممرا  كليممممة العلممموم جامعممممة 
عل  ممما ضمممان تجمممارب زممما قة، لي مممبح عمممةد  أجر مممدا نمممةبت  فحو ممما  

 األ رج ر فحممم  دل مممة التربموبممماياوت عزلمممة. باظ مممر ابتبممما 30العمممز   
عزلمممة اا العمممز   الاسمممتعالة تعمممود  25لعمممز   الب تر ممما العقةيمممة الباللمممة 

جايع مما تل ممرًا فمم  لمموا  أظ ممر  إذ( Rhizobioum للب تر مما العقةيممة ) 
بالممقو يعممة دلمم ًا ايجاميممًا  األ ممفر إلممىالا ضممر  األ رج الوزط من اللوا 

 (.14على كون ا   تر ا عقةية )
 .االندول إنتاجقدرة العزالت على  -

نتممائج ابتبمممار قممةرع العمممز   الاسممتعالة فممم  الةرازممة علمممى  أظ ممر 
%  30عزلممة )ملسممبة  18% اا 1ا نممةبت فمم  بزممط ممماء التتتمموا  إنتمما 

عزلممة مممن  14ا نممةبت، بتتمم ن اا   إنتمما من مجاو  العممز  ( قممادرع علممى  
% قممادرع علممى  56سممبة عزلممة( أو مل  25مجاو  عز   الب تر ا العقةيممة )

 أب(. ب عممممزى تبمممما ن عممممز   الرا زببيمممما العقةيممممة 1ا نممممةبت )جممممةبت  إنتمممما 
فممممم  ايممممم   اإلنز ايمممممةقمممممةرت ا  إلمممممىالالتجمممممة لانمممممةبت  األبمممممرى العمممممز   

حممام  ا نممةبت فمم  الوزمممط  إلممىالحممام  ا م لمم  التربتوفمماا بتحو لممه 
 أقممار إذبت ا نممة إنتمما بمن الطتيعمم  اا تتبمما ن قممةرا   ممق  العممز   فمم  

بجممود عممةد مممن عممز   الرا زببيمما غ ممر الالتجممة لانممةبت، بذكممر  إلممى( 4)
( اا اغلل عز   الرا زببيا كاند ملتجة لانةبت باا قساًا مل ا غ ر 1)

ب  Azotobacterكفممممممماءع ممممممممن عمممممممز    أكشمممممممرملتجمممممممة برابيمممممممًا بكانمممممممد 
Azospirillum. 

 .االندول إنتاجغربلة العزالت الك وءة في  -

( تبمما ن قممةرع العممز   فمم  1ة ف  الجةبت )اللتائج الاوضح  أظ ر 
 14.6 لإلنتممما  األعلممى، ملممغ الحممة ا نممةبت فمم  بزممط ممماء التتتمموا  إنتمما 

، الاعزبلممة مممن نبمما  فمموت ال ممو ا Rsp2krعزلممة  مللممم/ لتممر  ازممتعاات
  إنتممما  أيضممماالاعزبلمممة ممممن نبممما  فممموت ال مممو ا  Rsp8RAتلت ممما العزلمممة 

 2.8لانمممةبت  إنتممما فممم  حممم ن مللمممد اقمممة كايمممة  ،مللمممم/ لتمممر 13.2قمممةر  
 إليممهمممع ممما تو ممة  ب ممقا  تفممق .Rsp9RAلتممر مممن قتممة العزلممة  /مللممم

( موجممود ابتافمما  كت ممرع فمم  كايممة ا نممةبت الالممتج مممن قتممة العممز   19)
( القو انت ل بابة عز   من 2) أكة  الاست ةمة ف  درازات م ب قا ما

 .لتربة كاند ملتجة لانةبتعزلة ح ة عل  ا من ا 106مجاو  
  .العزالت لالندول باستعمال وسط والمرق الم ذى إنتاجتحسري  -

ف   لإلنتا معةت  أعلى( اا 2تت ن اللتائج الاوضحة ف  الجةبت )
مللم/ لتر ف  بزممط ممماء التتتمموا بالاممرج   11.48الاستعالة ملغ    األبزاط

ترابحممد ممم ن  تمما اإلن ممماء التتتمموا قممةرع مقاربممة فمم  % 1الالممقى الاممةعم 
معلمموو  إنتمما معممةت  أعلى، ف  ح ن كاا ( مللم/ لتر10.43  –  10.27)

لتممر تلت مما  /مللممم 14.20 إنتاج مماالتمم  ملممغ  Rsp2krلانممةبت مممع العزلممة 
 12.67ب 13.07قمممممةر   إنتممممما  اعمممممةت  Rsp8RAب Pssp2S ااالعزلتممممم 

 أفضمممممة. بقمممممة اظ مممممر تمممممةابة الاعممممماما  اا مللمممممم/ لتمممممر علمممممى التممممموال 
ا نةبت الت  ازتعاة ف  ا بزط ماء التتتمموا الاممةعم مممم  إلنتا ا   الاعام

1  %NB  مممع العزلممةRsp2Kr  بالعزلممةRsp8RA  بالعزلممةPssp2S 
لتر على التوال .  /مللم 14.60ب 15.10ب 16.31 اإلنتا ملغ معةت   إذ

ب ممقا  ؤكممة انممه ل ممق  العممز   القممةرع علممى ايمم  م ونمما  الاممرج الالممقو 
( ح ممن اا  ممق  الاركبممما  6( ب)8 نمممةبت ب ممقا ممما ذكمممر  )ا إنتمما ب  ممادع 

. IAA إنتممما  إلمممى اسمممارا  الطاقمممة الاؤديمممة ممممن المممةبوت الب تر ممما  ا مممنت 
بقممد مامما   رزممر كممقلك تعاممة علممى   ممادع اللشافممة الاي رببيممة فمم  الوزممط 

 .ا نةبت إنتا  ز ة من  
دور األوسأأاط المحضأأرة محليأأاح فأأي تحسأأري إنتأأاج االنأأدول للعأأزالت  -

 .المنتخبة
( اا ازتعاات األبزمماط الاحضممرع 3 تضح من اللتائج الات لة ف  جةبت )

محليممًا إلنتممما  ا نمممةبت  ازمممتعاات العمممز   الالت بمممة اا  عممم  األبزممماط 
اظ ممر الوزممط الاحضممر مممن مممقبر   إذ،  استعالة حقق ال ةر الاطلمموبال

 13.31بت معلو ممًا  اعممةت ملممغ قممةرع فمم  إنتمما  ا نممة أعلممىفمموت ال ممو ا 
ء بالحل ممل  اعممةل  لتر تا  الوزط ن الاحضر ن من مقبر الباقا  /مللم

لتمممر علمممى التممموال . كاممما بجمممة اا   ممممادع  /مللمممم 11.59ب 12.19إنتممما  
% قمممة  10 إلممى%  5ترك ممز الوزممط مممن الاممواد الاحليمممة الاحضممرع مممن 



P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة                    

2010 ,( 4), ( 1 ) :09-21 

 

14 

، بظ ممر ذلممك  تمم ة معلمموو مممع ازممتعاات الوزممط ن زمما م مز ممادع اإلنتمما 
ا داد معممممةت  إذفمممموت ال ممممو ا ببممممقبر البمممماقاء.  الاحضممممر ن مممممن مممممقبر

 15.26 إلممممىمللممممم / لتممممر لي ممممة  9.68ب  11.36اإلنتمممما  ف  امممما مممممن 
 10 إلممى 5لتر علممى التمموال  مممع   ممادع ترك ممز الوزممط مممن   /مللم  14.7ب

بجممة  .% علممى التمموال 51.8% ب 34.3و اا نسممبة الز ممادع مللممد ، أ%
إلنتمممممما  تحقممممممق مممممممع   ممممممادع ا إلممممممى أدىاا أفضممممممة تممممممةابة للاعمممممماما  

 الاحضر من مقبر الباقاء مترك ممزالاعاما  الا ونة  ازتعاات الوزط  
مللممم/  27.1ملممغ معممةت إنتمما  ا نممةبت  إذ Rsp2Kr% مممع العزلممة  10
، تلت مما الاعاملممة الا ونممة ممممن ازممتعاات الوزممط الاحضممر مممن ممممقبر لتممر

 اعممةت إنتمما  قممةر   Rsp8RA% مممع العزلممة  10فمموت ال ممو ا مترك ممز 
علممةما نا ممد فمم  بزممط  Pssp2Sلتممر كممقلك حققممد العزلممة    /مللم  26.1

ب ممقا  .مللممم/ لتممر مممن ا نممةبت 23.0% إنتاجمما قممةر   10رك ممز الحل ممل ت 

 ؤكممة أ ايممة الاممواد الاتمموفرع فمم  فمموت ال ممو ا بالبمماقاء لعزلتمم  الب تر ممة 
ارتبمماط تلممو ن الاممواد فمم  اللبمما   إلممىالعقةيممة الجقر ممة بربامما يعممزى ذلممك 

. مامما يجعجممة قامليممة   الب تر مما مممع جممقبر  ممق  اللباتمما التعممايل ل ممق فعممة 
 ق  الب تر ا على اي  الحممام  ا م لمم  التربتوفمماا الاتواجممة فمم  مممقبر 

( اا التربتوفمماا 3). فقممة ذكممر م ونا  ا نةبت إلى ق  اللباتا  بتحو له 
ب تواجممممة  ممممقا الحممممام   IAAفمممم  إنتمممما   اً أزازممممي  اً أم ليمممم  اً يعممممة حامضمممم 

ل  ف  كش ر من الاواد مشة الحل ل بالاو  ببممقبر اللباتمما  البقوليممة ا م  
 IAAباا ازممممتعاات مشممممة  ممممق  الاممممواد فمممم  الوزممممط يحسممممن مممممن إنتمممما  

( المممقو بجممة اا إنتممما    تر ممما 4طة الب تر ممما ب ممقا مممما أكمممة  عليممه )موازمم 
Azotobacter بPseudomonas  لتمممر  /مللمممم 32.2 إلمممىقمممة ب مممة

مممممقبر نبمممما  فمممموت  اممممةعم  اسممممحوج ممممنعلمممة ازممممتعاات بزممممط التمممربت ال
 (%0.5 – 0.2الو و ا ببلسبة )

المحلية مي الببتون والمأرق  األوساطاالندول بتدميم   إنتاجتحسري    -
 .الم ذي

ا نممةبت مممن  إنتمما تحسممن  إلممى( 4تتمم ر اللتممائج الاوضممحة فمم  الجممةبت )
 أبضممحد إذالارج الالممقو،  أبمن التتتوا    األبزاطالعز   ابر تة يم  

%  28.53% ب 29.51تممائج اا معممةت نسممبة الز ممادع الاتحققممة مللممد الل 
% ح مموت  3ازممتعاات التتتمموا مترك ممز  بأدىمللممم/ لتممر علممى التمموال . 

مللممممم/ لتمممممر، م لامممما كمممماا الترك مممممز  33.06ملممممغ  إذمعلممممموو  إنتمممما  أعلممممى
قمممةر   إنتمما معممةت  أعطمممى% بالممقو 2مممن الاممرج الالمممقو  ممو  األفضممة
العز   ازتجا ة معلو ة للتة يم فتلغ    ر أظمللم/ لتر. كقلك    29.89
لتممممر للعممممز    /IAAمللممممم  28.00ب 29.19ب 30.24 إنتاج ممممامعممممةت 

Rsp2Kr بRsp8RA بPssp2S  لتوال . اعلى 
ا نممةبت  إنتا معاما  التةابة حققد   ادع معلو ة ف    أفضةببجة اا  

 ممم  الاعممماما  الا ونمممة ممممن تمممة يم الوزمممط الاحضمممر ممممن ممممقبر فممموت 
 أعلممىبالتمم  أعطممد  Rsp8RA% متتمموا للعزلممة  3ال ممو ا مممع ترك ممز 
، تلت مما الاعاملممة الاؤلفممة مممن لتممر / IAAمللممم  36.4إنتمما  معلمموو قممةر  

% مممن 3البمماقاء الاممةعم مترك ممز ازممتعاات الوزممط الاحضممر مممن مممقبر 
قممة أعطممد  Pssp2Sاا العزلممة  إ . Rsp2Krات العزلممة التتمموا  ازممتعا

لتمممر علمممة ازمممتعاات بزمممط الحل مممل  /IAAمللمممم  32.4إنتممما  ملمممغ  أعلمممى
% مممن الاممرج الالممقو. تؤكممة  ممق  اللتممائج أ ايممة تج  ممز 2الاممةعم مترك ممز

علممة الرةبممة  IAA إلممىالوزممط  ممالاواد التمم  ي مموا ايضمم ا زممر ع التحمموت 
 (.19)إنتاجهف  

 ا نةبت إنتا  الللوكو  ف   ألبزاطاتة يم   ترب ر-

( بجممود تحسممن فمم  إنتمما  العممز   ابممر تممة يم األبزمماط 1 وضممح التمم ة )
مممة  100كلوكممو /  غممم 2متراك ممز م تلفممة مممن الللوكممو  بلحممة الترك ممز 

. كممممقلك مللممممم/ لتممممر 35.93مممممن ا نممممةبت قممممةر   إنتمممما ، بباعممممةت بزممممط
 إذفممم  الوزممممط  أظ مممر  العمممز   ازمممتجا ة متبا لممممة إلضمممافا  الللوكمممو 

 /IAAمللممم  37.16معةت ملممغ  أعلىمتحق ق  Rsp8RAتفوقد العزلة 
 اعمممةل  إنتممما   Pssp2Sب Rsp2Krلتمممر ممممن ا نمممةبت تلت ممما العمممزلت ن 

. بلممموح  اا عزلتممم  مللمممم/ لتمممر علمممى التممموال  32.43ب 34.85قمممةر اا 
مز ممادع ترك مممز  إنتاج مماالب تر مما العقةيممة قممة حافلمممد علممى مسممتوى معمممةت 

 إنتمما مة دبا   ادع ف   100  /كلوكو   غم  2  ف  الوزط فوج  الللوكو 
مممن  إنتاج مماالتمم  ان فمم   Pssp2Sا نةبت ع   ما ح ة مع عزلممة 

. ببجممة مة 100كلوكو /  غم 2عن     نةبت علة   ادع ترك ز الللوكو ا
 100 /كلوكممو  غممم 2معاما  التةابة مع ازتعاات الترك ممز   أفضةاا  

معممة    أفضممة أعطممدبممة للعممز   بالتمم  مة بزممط مممن األبزمماط الالت 
لتممر مممع  /IAAمللممم  34.8ب 35.6ب 37.4فمم  إنتمما  ا نممةبت الباللممة 

( 3)، ببجممة علممى التمموال  Pssp2Sب Rsp2Krب Rsp8RAالعممز    
مسممممتو ا  مممممن  إضممممافةقممممة تحسممممن علممممة  Ps.putida  تر مممما  إنتمممما اا 

 ،كممو / لتممرمللم كلو  10علة مستوى ترك ز    إنتا   أفضةالللوكو  بكاا  
قة  اد إنتاج ا من ا نممةبت علممة  Ps.putida( اا   تر ا 20كاا  ح  )

 .مل  موت من الللوكو  5.56مترك ز  تة يم الوزط 
  .تثيرر التدميم بملدري النتروجري وال س ور في إنتاج االندول -

مممن اللتممربج ن بالفسممفور علممى  األبزمماطتممة يم  تممرب ر( 2)  وضممح التمم ة
فمم   اً معلو مم  تممرب راً فقممة اظ ممر ازممتعاات بلمميط الا ممةر ن ا نممةبت،  إنتمما 
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 اا، بأظ ممر  العزلتمم مللممم/ لتممر 38.43ا نممةبت ببلممغ معةلممه  إنتمما   ممادع 
Rsp8RA بPssp2S  ملممممغ  إذ، الا ممممةر ن إلضممممافةازممممتجا ة معلو ممممة

مللممم / لتمممر علمممى التمموال . م لاممما لمممم  37.33ب  38.26 إنتاج امممامعممةت 
معممممماما   أفضمممممةكاممممما  تضمممممح اا  .Rsp2Krالعزلمممممة  إنتممممما  تحسمممممن 

بلمميط اللتممربج ن ب  Rsp8RA  و ا تحقق مع ازتعاات العزلةالتةابة معل 
لتممممر تمممما  ممممما تحقممممق مممممن العزلممممة  /مللممممم 39.6قممممةر    إنتمممما بالفسممممفور 
Pssp2S    لتر من التة يم  الا ةر ن معًا.   /للمم  38.9  إنتاج ابالبالغ

تحسممن  إلممىم  ممؤدو كاا لوح  اا ازتعاات الا ممةر اللتربج لمم  بحممة  لمم 
العزلمممممة  إنتممممما تحسمممممن  إلمممممى أدىعزلتممممم  الب تر ممممما العقةيمممممة م لاممممما  إنتممممما 

Pssp2s  قامليممة  إلممىلتر. برباا يعود ذلك  /مللم 37.30قةر     إنتا   إلى
العمممزلت ن علمممى تشت مممد اللتمممربج ن ممممن ال مممواء الجممموو بعمممةم قمممةرع العزلمممة 

ن زي وا له . ببقلك فاا تة يم الوزط م ق ن العل ر  على ذلك  األب رع
تج  ممز الوزممط ( اا 7). ذكممر ا نممةبت بإنتمما دبر م م ف    ممادع اللتمماط 

 إلممى% 0.02( كا ممةر نتربج لمم  ببلسممبة KNO3ملتممرا  التوتازمم وم )
( اا 11ب حمم  ) .نتمما  ا نممةبت  ممادع إ إلممىبزممط   تر مما الرا زببيمما أدى 

  ادع  إلى أدىلتر  /مللم 2ببواقع   KH2PO4الفسفور   يلة    إضافة
( موازممممطة % 7.5 – 5.6نممممةبت فمممم  الوزممممط ملسممممل ترابحممممد ممممم ن )ا 

( اا عمممممز     ت ر مممممة ممممممن 3  م تلفمممممة ممممممن الرا زببيممممما، بذكمممممر )عمممممز 
Pseudomonas بBacillus  بAzotobacter   علمممممممةما نامممممممد فممممممم

ممممن  إنتاج ممماتحسمممن  إلمممى أدى Na2PO4ب KH2PO4بزمممط يحتممموو 
 مممممن اا  مممممق  لتمممممر  ح /( مللمممممم22.7 – 17.7تمممممرابح مممممم ن ) إذا نمممممةبت 

 .بمائاة لتطور بتحس ن ناو اللبا التراك ز كاند كا ية 
 .االندول إنتاجدور الظروف البرئية المثلى في تحسري  -
  .الرقم الهردروجرني للوسط- 1

العممز    إنتمما الممرقم ال  ممةربج ل  للوزممط علممى  تممرب ر( 3 وضممح التمم ة )
لتممر مممع  /مللممم 38.07 لإلنتمما معممةت معلمموو  أعلممىح ممة  إذلانممةبت 

قلمم ًا  اإلنتمما بان فمم   7.0ضبط الرقم ال  ةربج ل  للوزممط علممة الممرقم 
مللممم/ لتممر،  36.10 اإلنتمما لي ممة  6.0مع الرقم ال  ممةربج ل  للوزممط  

معلمممموو تحقممممق مممممن  إنتمممما  أفضممممةم لامممما اظ ممممر التممممةابة للاعمممماما  اا 
بازممتعاات العزلممة  7.0الاعاملممة الاؤلفممة مممن الممرقم ال  ممةربج ل  للوزممط 

Rsp8RA  مللممم/ لتممر تلت مما الاعاملممة الاؤلفممة مممن  39.41ح ممن ملممغ
اللاميمممة فممم  الوزمممط ذب المممرقم ال  مممةربج ل   Pssp2Sازمممتعاات العزلمممة 

مللم/ لتر من ا نةبت. بربامما  ممل ف   38.68ملغ  إنتا بباعةت    6.0
ا نمممةبت ممممع   مممادع المممرقم ال  مممةربج ل  كممموا الالمممتج حمممام  ماممما  إنتممما 

( اا  لممال مممةى بازممع للممرقم 10ر الوزممط. بذكممر )تلو لممه  لممرب   تممربر
 – 4.0ال  مممةربج ل  يا مممن للب تر ممما اا تلمممتج علمممة  ا نمممةبت تمممرابح مممم ن 

( المممق ن ذكمممربا اا 21يضمممًا )أ أكمممة ب مممقا مممما  حسمممل نمممو  الب تر ممما. 8.5
 Indole Pyruvate          إلنممممممممز منتمممممممماط  أفضممممممممة

decarboxylase  الاسممؤبت عممن تلممو نIAA  ج ل  علممة رقممم   ممةرب
جممةًا  اً درجممة تفاعممة التربممة م امم  أب. ب عممة الممرقم ال  ممةربج ل  7 – 6.5

 أقممارالب تر مما للاجاممو  الجممقرو فقممة  إ مما ة بإحممةات األحيمماءفمم  فعاليممة 
 pHاا مةى قةرع الرا زببيا على تحاة مستو ا  مع لممة مممن  إلى(  22)

ا ا يعتاة على قامل ت ا ف  الاحافلة على الرقم ال  ةربج ل  دابة باي 
 (.7.5 – 7.2بالقو  ترابح م ن )

 معدل التهوية وسرعة التحريك للوسط  - 2
ا نةبت قة ان ف  مز ممادع  إنتا ( اا معةت 5 اح  من الجةبت )

 ملمممغ الاعمممةت علمممة عمممةم إذكايمممة ال مممواء الاج مممزع للوزمممط ببتممم ة معلممموو 
جمممة مز مممادع زمممرعة انمممه ب  إ ، مللمممم/ لتمممر 39.72تج  مممز الوزمممط  مممال واء 

لتممر  /مللممم 40.53 إلممى اإلنتمما   ممادع  إلممى أد د  /دبرع 200 ممك التحر 
بجممة  ازممتجا ة للعممز    أبممرى من ج ممة  .مع عةم تج  ز الوزط  ال واء

ازممتجا ة  أفضممة، بح مملد  نةبت مع الت و ة بزرعة التحر كا  إنتا ف   
معلو مممة ممممن نتمممائج التمممةابة مممم ن الاعممماما  تحمممد الاعاملمممة الاؤلفمممة ممممن 

تعاات زممرعة تحر ممك مممع ازمم  Rsp8RAب Pssp2S  ازممتعاات العممز 
 41.4ب 42.2دبرع/ د بعممةم ت و ممة الوزممط، بالتمم  مللممد  200للوزممط 

تل ممر مسممارا  ايمم   إلممىب ممقا ربامما  ممؤدو  .لتر على التوال  /IAAمللم  
فمم   األبكسممج نا نةبت مع   ادع كايممة  إنتا غ ر  إلىالحام  ا م ل  

  الاركبمما  الوزممطية قتممة تلو ل مما  عمم  أكسممةعالوزط القو رباا  ز ة مممن 
بتمموفر  اإلنتمما لانممةبت غ ممر الممةبر الممقو تل بممه زممرعة التحر ممك فمم    ممادع 

جا ز ممة للعممز   ببلممط م ونمما  الوزممط  أكشممرم ممادر اللمماربوا بجعل مما 
مامممما يعلمممم    ممممادع الاسمممماحة السممممطحية الاعرضممممة لايمممم   أفضممممة تمممم ة 

بممًا ممما تعممان  ال ايمما . فلالا نممةبت إنتمما الاي رببمم  التمم  انع سممد علممى 
 ازمممتارار ،بتعمممة  األبكسمممج ناللازسمممة فممم  الازرعمممة السمممائلة نق مممًا فممم  

يقمموم متو  ممع م ونمما  الوزممط  إذلقلك   األمشةزر قة ازتعاات ال زا  الحة  
( اا عاليممة التحر ممك 5). ذكممر داد معممةت ناممو ال ايممافمم  كممة اتجمما  ب ممز 

الت و ممة بالتحر ممك  حيانممًا عممن عاليممة لت و ممة الازرعممة باا عاليممةأتعممو  
 .األمشةالازبة تلوا ضربر ة لللاو ال
  .مدة الحضي وحجم اللقاح -3
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( اا معممةت اللشافممة الاي رببيممة  ممزداد فمم  8ب 7)  ا وضممح الجممةب 
 8.06ب 7.72ملمممممغ معمممممةت اللشافمممممة  إذالوزممممط ممممممع   مممممادع حجمممممم اللقممممماح 

 2 إلممى 1مز ممادع حجممم اللقمماح فمم  الوزممط مممن  ml/ cuf Log  8.25ب
 34.8متزا ممممة ملممممغ  مممممة بزممممط ، بالممممقو أعطممممى إنتمممما  100ة / ممممم  3ب 
مممةع الحضممن علممى  ترب رعلى التوال  باظ ر  مللم/ لتر 39.3ب  39.6ب

؛ علممة ازممتعاات حجممم ا نممةبت إنتا اإلنتا ، انه مز ادع مةع الحضن ا داد 
 إنتا معةت  أعلىملغ  إذمة بزط بلجايع العز    100مللتر/  1اللقاح  

زمممماعة ممممع ب ممموت معمممةت لللشافممممة  72لتمممر  عمممة  /لمممممل 35.7لانمممةبت 
مممر علممة ازممتعاات حجممم . بابتلمما األml/ cuf Log 8.22الاي رببيممة 

 40.7ا نممةبت  معممةت إلنتمما  أعلىملغ  إذمة بزط   100  /مة  2اللقاح  
علممة ممممةع  ml/ cuf Log 8.28لتمممر مممع معمممةت كشافممة م رببيمممة  /مللممم

مممة بزممط  100 /مممة 3علة ازتعاات حجم اللقاح  أمازاعة  48حضن  
لتممر بباعممةت كشافممة  /مللممم 41.3ا نممةبت  إلنتمما معممةت  أعلممىفقممة ب ممة 

تمممممةابة  أفضمممممةاا  إ . زممممماعة 24 عمممممة ممممممةع حضمممممن  8.27 رببيمممممة م
مممة بزممط  100 /مممة 3قممة ح ممة مممع ازممتعاات حجممم لقمماح للاعمماما  

 إنتاج امماملممغ  إذ 24علة مةع حضممن   Rsp8RAب  Pssp2Sللعزلت ن  
م رببيمممة للعمممز   فممم  لتمممر بب شافمممة  /مللمممم 41.9ب 42.8ممممن ا نمممةبت 

اا  إلمممى أقمممار( قمممة 8بكممماا ) .ml  /cuf Log 8.25ب 8.41الوزمممط 
الحممام  ا م لمم   ر ممة تلممتج كايمما  مممن التربتوفمماا ) عمم  العممز   الب ت 

 لتمممن اا  ( فممم  مراحمممة زمممور التطتيمممع بمممم  فممم  تلمممو ن ا نمممةبت األزمما 
الب تر ممممما فممممم  الطمممممور  بتلمممممابريسمممممت لك فممممم  الاسمممممارا  الح و مممممة  نقسمممممام 

لتممممر  /مللممممم 32بت ي ممممة مممممن ا نممممة إنتاج مممما( اا 9اللوغمممارتا  بذكممممر )
 .ن اية الطور اللوغارتا 

  .تثيرر درجة الحرارة ومدة الخزن لراشح العزالت على فعالرته -4 
لعمممز   ( تفممموج فعاليمممة رباقمممح ا8لتمممائج فممم  الجمممةبت )ال أبضمممحد

(  وم مقارنممة 45ب 1ت ن م تلفت ن )م لاة25ْب  4الاحفوظة مةرجة حرارع  
 ازمممتعاات ا نمممةبت ال ممملاع  بمعاملمممة السممميطرع بتبا لمممد الفربقممما  فممم  

 .اللبا التاب ر للاعاما  حسل نو  

نسممبة  أعلممىتحققممد  (.Glycine max Lمممقبر فمموت ال ممو ا )
% للتمممقبر بمممات ال ممموم الرا مممع ممممع ازمممتعاات راقمممح العزلمممة  100إنبممما  

Rsp8RA كامممما م  25ب م   4ارع باحممممة فمممم  درجممممة حممممر  بالا ممممزبا ل مممموم .
فمم  ال مموم ال ممام  مممع ازممتعاات  اإلنبمما ح ة على نف  اللتيجة للسممبة 

 4با ل ممممموم باحمممممة فممممم  درجتممممم  حمممممرارع الا مممممز  Rsp2Krراقمممممح العزلمممممة 
م لاممةع    25الا زبا فمم   Pssp2Sراقح العزلة    أعطى، كقلك  م   25ب

 تلمما عامما تحقممق . لممم ت % ف  ال مموم ال ممام 100  إنبا  وم باحة نسبة  
% فممم  80 إنبممما نسمممبة  أعطمممىعلمممة ازمممتعاات ا نمممةبت ال ممملاع  المممقو 

% فممممم  ال ممممموم السممممماد   ببمممممقلك فممممماا 90 إلمممممىال ممممموم ال مممممام  با داد  
مللممد  اإلنبمما ازتعاات رباقح العممز   قممة حقممق   ممادع فمم  نسممبة بزممرعة 

 .أيام% مقارنة  اعاملة السيطرع ببفارج بابة  20
ازممتعاات راقممح   أدى (Capsicum annuumمممقبر الفلفممة )

م    4ا ممزبا ل مموم باحممة فمم  درجتمم  ال Rsp8RAب Rsp2Krالعممزلت ن 
، م لامما ترابحممد 6% بممات ال مموم 100 إنبمما ح وت نسممبة  إلىم    25ب

 أدى آبممر. مممن جانممل 7%( فمم  ال مموم  90 – 80ممم ن ) اإلنبمما نسممل 
% فمم  ال مموم 100 إنبمما ح مموت نسممبة  إلممىازممتعاات ا نممةبت ال مملاع  

  ادع ف  نسممبة  إلى إل  اازتعاات رباقح العز   الاتار  أدى. ببقلك 7
اا  .عممن معاملممة السمميطرع أيام 4% ببفارج  مل  قةر   20مللد    اإلنبا 

ممممن بمممات  يمممرت  اإلنبممما دبر مللاممما  اللامممو فممم    مممادع نسمممبة بزمممرعة 
عال مما علممى تحف ممز ناممو الجلمم ن بازممتطالة ال ايمما بانقسممام ا الممقو ي مموا 

لز ادع ل ونة جةراا ال ايا ب  ادع القائبا  ا  مو  ة لل ليممة بتقل ممة   نتيجة
( 12) أممما(، 24ب 23نتمماط ال ايمما )لزبجممة السمما توبا م مامما  ز ممة مممن 

 Azospirillumفقممممة  حمممم  انممممه مممممن بممممات ت ممممز ن راقممممح  العممممزلت ن 
 مممموم بابممممر ذلممممك علممممى  30م بلاممممةع    35ب 5درجممممة حممممرارع  Bacillusب

 .فعالية ا نةبت
 

 
 لتر(  \( كمية االندول المنتج مي العزالت )مل م 1جدول ) 

 كمية االندول رمز العزلة  كمية االندول رمز العزلة  كمية االندول رمز العزلة 

Ka1Rsp 7.80 So2Rsp 4.10 S1Asp 4.60 

Ka2Rsp 6.52 So4Rsp 9.60 S1Lsp 6.20 

Am1Rsp 4.20 RA5Rsp 8.60 S1Pssp 9.80 

Am2Rsp 3.10 RA8Rsp 13.20 S2Pssp 12.40 

Am3Rsp 6.50 RA9Rsp 2.80 Kr2Rsp 14.60 

Ka4Rsp 4.10 RA10Rsp 3.60 Kr3Rsp 8.60 

LSD P> 0.05 = 2.41 
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 باستعمال الببتون والمرق الم ذي لتر( /كمية االندول المنتج مي العزالت )مل م( 2) جدول 
 رمز العزلة 

 نوع الوسط المستعمل
 المعدل

NB Pepton NB+ 1 % P. P +  1 %NB 

Kr2Rsp 12.65 13.68 14.20 16.31 14.20 

RA8Rsp 10.98 11.20 13.40 15.10 12.67 

S2Pssp 14.40 13.20 12.10 14.60 13.07 

S1Pssp 9.80 10.10 9.70 10.50 10.02 

So4Rsp 9.60 9.80 9.60 10.50 9.86 

Kr3Rsp 8.20 8.40 8.50 8.80 8.47 

RA5Rsp 8.10 8.00 8.30 8.50 8.22 

Kr1Rsp 7.20 7.80 7.70 7.90 7.65 

 -------- 11.48 10.43 10.27 9.84 المعدل

LSD P> 0.05 Is. = 1.21 , med. = 0.42 , Is. med. 3.41   
 محلية  أوساطلتر( المنتج مي العزالت باستعمال  /)مل م  كمية االندول ( 3)  جدول 

 رمز العزلة 

 نوع الوسط المستعمل

 حليب جاف  مسحوق فول الصويا  مسحوق لوبيا  ق باقالء مسحو المعدل

5% 10 % 5% 10 % 5% 10 % 5% 10 % 

Kr2Rsp 13.6 27.1 7.8 9.4 13.4 18.5 8.6 10.4 13.60 

RA8Rsp 9.6 16.5 8.4 9.6 16.7 26.1 9.0 10.0 13.23 

S2Pssp 9.8 12.6 8.7 9.5 10.1 12.8 16.5 23.0 12.76 

S1Pssp 7.6 8.9 5.6 8.4 8.4 10.3 10.8 11.6 8.95 

So4Rsp 7.8 8.4 6.6 8.6 8.2 8.6 7.6 8.4 8.02 

 12.68 10.5 15.26 11.36 9.1 7.42 14.7 9.68 معدل التركيز 
 

 11.59 13.31 8.26 12.19 معدل الوسط 

LSD P> 0.05  Is .= 2.10, Med. =2.31, Cons.= 1.35 , Is. Cons. Med. = 3.65 
 

 لتر(  / المحلية على كمية االندول المنتج مي العزالت )مل م  األوساط تدميم  ( تثيرر4) جدول 

 رمز العزلة 

 100تدعيم الوسط المحلي من الببتون غم/  

 مل

تدعيم الوسط المحلي من المرق المغذي غم 

 المعدل العزالت مل  100/

1 2 3 1 2 3 

Kr2Rsp 28.30 31.40 34.80 28.60 29.30 29.10 30.25 

RA8Rsp 26.50 30.00 36.40 26.20 28.00 28.00 29.18 

S2Pssp 22.80 27.50 28.00 26.10 32.40 31.20 28.00 

 29.43 29.90 26.96 33.06 29.63 25.86 المعدل للتركيز 
 

 28.76 29.51 المعدل للوسط 

LSD P> 0.05  Is .= 0.641 , Cons.= 2.05 , Med. ns.  , Is. Cons . Med. = 2.670 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تثيرر تركرز سكر الكلوكوز للوسط على كمية االندول المنتج  ( 1)  ل شك
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  وس ور للوسط على كمية االندول المنتج ال نرتروجري و التثيرر التدميم  ( 2)  شكل 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 تثيرر الرقم الهردروجرني للوسط على كمية االندول المنتج في الوسط  ( 3)  شكل 

 تر( / المحلية على كمية االندول المنتج )مل م  لألوساطة التحريك  معدل التهوية وسرع  تثيرر ( 5)  جدول 
 رمز العزلة 

المعدل   دقيقة \لتر هواء  1.5 دقيقة \لتر هواء  0.5 دقيقة \لتر هواء  0.0

 250 200 150 250 200 150 250 200 150 العزالت 

Kr2Rsp 36.6 38.21 38.3 38.7 37.8 36.5 35.5 32.4 32.2 36.24 

RA8Rsp 39.35 41.4 40.2 39.8 38.6 38.2 36.4 35.1 33.3 38.03 

S2Pssp 38.61 42.2 41.8 41.0 40.2 38.6 38.5 37.8 37.6 39.79 

 34.36 35.1 36.8 38.1 37.76 39.8 40.17 40.53 38.18 المعدل للتحريك 
 

 35.40 38.93 39.72 المعدل للتهوية

LSD P> 0.05  Is .= 1.62 Ear =1.81 , Igat=2.05  , Is. Ear Iag. = 2.141 
 

 لتر( /)مل م  كمية االندول المنتج مي العزالت  فيمعدل حجم اللقاح ومدة الحضي    ( تثيرر6جدول ) 
 رمز العزلة 

Log 5.7. cfu/ ml. Log 6.0 cfu/ ml. Log 6.17 cfu/ ml.   المعدل

 72 48 24 72 48 24 72 48 24 العزالت 

Kr2Rsp 33.4 35.8 36.2 36.2 38.4 38.2 39.4 39.3 38.0 37.20 

RA8Rsp 34.2 35.6 35.4 39.4 41.6 40.5 41.9 40.0 36.2 38.30 

S2Pssp 33.2 34.2 35.6 40.1 42.2 40.6 42.8 40.3 36.5 38.38 

 36.9 39.8 41.3 39.7 40.7 38.5 35.7 35.2 33.6 المعدل للتركيز 
 

 39.3 39.6 34.8 المعدل للوسط 

LSD P> 0.05  Is .= ns. VI= 1.52 , Time =0.85 , Is. VI Tim= 2.12 

 
 ( .Log. cfu/ mlالكثافة الميكروبية في الوسط )  فيمعدل حجم اللقاح ومدة الحضي   تثيرر  ( 7)  جدول 

 رمز العزلة 
Log 5.7. cfu/ ml. Log 6.0 cfu/ ml. Log 6.17 cfu/ ml.   المعدل

 72 48 24 72 48 24 72 48 24 العزالت 

Kr2Rsp 6.98 7.89 8.20 7.45 8.21 8.20 8.15 8.21 8.01  

RA8Rsp 7.03 7.66 7.86 7.66 8.20 8.20 8.25 8.20 7.98  

S2Pssp 7.20 7.98 8.61 7.58 8.43 8.62 8.41 8.53 8.53  

 8.17 8.31 8.27 8.34 8.28 7.56 8.22  7.07 المعدل للتركيز 
 

 8.25 8.06 7.72 المعدل للوسط 

LSD P> 0.05  Is .=0.25. VI= 1.21 , Time =0.214 , Is. VI Tim= 0.361 
 

 ( سوضح تثيرر درجة الحرارة ومدة الخزن لراشح العزالت على نسبة وسرعة اإلنبات 8جدول ) 

 IAA السيطرة األيام 
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ABSTRACT: 

This study was included isolation and identification of bacterial isolates for growth promoter production 

(Indol Acetic Acid) by application of local culture and evaluate its efficiency. According to this perpoute bacterial 

isolates were and examined for their ability to indol production, and then serial labrotory experiments were converted 

to examine ability of selective isolates for indol production. The local culture used included dry powder of legume, 

bean, soybean, seed and milk powder. Its also was tested the effect of edition of supplements to the culture such as 

treptophan, N. broth, glucose, N and P on indol production optimum condition was included such as pH speed of 

shaking, Inoculums volume, incubation time, temperature, periods of storage to increase production efficiency.This 

study have the following results: 18 isolates were obtain capable for them indol production (30 from total isolates) 14 

isolates were nodulan bacteria .8 isolates which have high efficancy in indol production were tested six isolates 

tended  to Rhizopium and two isolate to Pseudomonus in next screening used culture with special condition, two 

isolates Pssp2S, Rsp8RA were selected to be used in the following epperinets. When we used 10% of local culture 

prepared from dry powder of legumes, bean, soybean seed, milk powder led to increased of indol production 

significantly ranged from (30-50%). Local culture supplements with peptone, NB, glucose, N and P increased the 

ability of isolates to indol production (40-65%) significantly.The results of optimum condition study showed the best 

indol production a chaired with R. sp8RA isolat with pH 7.0 ( 39.41 mg IAA /  ml and the best shaking speed at 200/ 

min without aeration of media 42.2 mg IAA/ ml, the best interaction between the inoculation volume with incubation 

time with 3 ml/ 100 ml of media at 24 hr of incubation (42.8 mg IAA/ ml) in microbial population 8.41 Log cfu/ ml. 

Effect of temperature and period of filtrated isolates storage on speed of seed germination increased efficacy filtrated 

isolates that stored at 4C and 25C for one day and that stored at 4  ْ C for 45 days. When it compared with treatment 

filtrated storage at 25  ْ C for 45 days and treatment of industrial indol.The filtrated isolates achieved in commonly 

increase in speed and percentage of germination was reached 10 – 20 % in temporal differences 3 – 5 day respectively 

when compare with control treatment. 
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