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الممخص

تم بهذه الد ارسةة عةزل وتية يص بعةض العةزطت الطحمبيةة المحميةة الدقي ةة وذلةص بالتية يص المظهةر والةو ار  ،كمةا تةم ت ةدير ورمةون ا ةدول حةامض
ال ميةص  )IAA( Indole Acetic Acidفة وةذه العةزطت وفة حةالت وجةود الحةامض اطمي ة التربتوفةان فة الوسةط او غيابة،،اذ قةدرورمون IAA
المفرز ارجيا الى الوسط والهرمون الدا م وحددت افضل العزطت ط تاج الهرمون واست تج ان ورمون IAAالمفةرز ارجيةا يمكةن اعتمةاده كمصةدر
لال تاج افضل من الهرمون الدا م لسهولة فصم ،وامكا ية اطستفادة من الكائن الطحمبة مةرات ا ةرال لال تةاج وا فةاض كمفةة اط تةاج لالسةتغ اء عةن
عمميةةات تةةدمير ال اليةةا ط ةراج المحتةةوال الةةدا م مةةن الهرمةةون وكةةذلص الفعاليةةة المتفوقةةة لمهرمةةون المفةةرز ارجيةةا عمةةى الهرمةةون الةةدا م

واظهةةر

السيا وبكتريا Gloeocapsasp. PCC7428افضل فعالية ط تاج الهرمون  ml/µg 216.21ف وسط مجهةز ب ة L/gm 560تربتوفةان وكا ةت لجة س
 ml/µg 26828Chlorella sp. IFRPD 1018واكةةدت وةةذه ال تيجةةة ع ةةد م ار ةةة فعاليةةة الهرمةةون لهةةذين الج سةين ع ةةد ت ميةةتهم فة مفةةاعالت
ضةةوئية بسةةيطة حيةةث ظهةةر تبةةاين كبيةةر وواضةةو ف ة ا تةةاج ورمةةون  IAAالمفةةرز ارجيةةا حيةةث سةةجل السةةيا وبكتريا فعاليةةة وصةةمت الةةى 2506.01
 ml/µgف اليوم  21من الت مية ف حين سجل الطحمب اط ضر المجهر

الل فس الفترة  ml/µg 126212وكان اعمى فعاليةة لة ،فة اليةوم 21

بفعاليةةة  ml/µg 826550ممةةا يدكةةد ان السةةيا وبكتريا و ة افضةةل واسةةرع ط تةةاج الهرمةةون كم الةةوحظ ان ا تةةاج الهرمةةون مةةن قبةةل السةةيا وبكتيريا يتةةا ر
بيةةكل واضةةو بتغيةةر الظةةرو

المحيطةة اصةةة ال ة

 pHوتركيةةز التربتوفةةان المضةةا

لموسةةط الغةةذائ وعامةةل اطضةةاءة واضةةافة مةواد تروجي يةةة الةةى

الوسط فضال عن تدا ل عامل التحريص (اطوتةزاز) مةه وةذه الظةرو  ،ف ةد سةجمت اكبةر فعاليةة لمهرمةون فة الوسةط ذات ال ة  2= pHيمية 2 ،وكا ةت
اعمةةى فعاليةةة ع ةةد زمةةن  21يةةوم لكةةال الم ةزارع ال ابتةةة  ml/µg 116220واله ة اززة  ml/µg 186022مةةه ت ةةارب الفعاليةةة لكةةال ال ةةوعين رغةةم ان تفةةوق
المزارع اله اززة ف الة  2 pHكان ف اليةوم السةابه واضةحا عمةى المةزارع ال ابتةة امةا عامةل تركيةز التربتوفةان ف ةد تبةين وجةود ت اسةب طةرد بي ة ،وبةين
فعالية الهرمون ولجميه المعةامالت و ةالل كةل فتةرات ال يةاس وتفةوق المةزارع الهة اززة  ml/µg 1.6220عمةى ال ابتةة  ml/µg 106188ةالل  2يومةا
ع د تركيز  L/gm 1و  21يوما من الت مية وبال سبة لعامل اطضاءة ف د اظهةرت معاممةة الضةوء المسةتمر اعمةى ا تةاج لمهرمةون فة المةزارع الهة اززة
فة ة اطس ةةبوع اطول ف ةةط ml/µg 206.82وب ةةدات بع ةةدوا فعالي ةةة الهرم ةةون باط ف ةةاض م ةةه تس ةةجيل المة ةزارع ال ابت ةةة فعالي ةةة اكب ةةر فة ة الض ةةوء ةةالل
اطسةةبوعين ال ةةا

وال الةةث ( 806112و  )ml/µg 1062.0عمةةى الت ةوال ،عمى العكةةس مةةن تيجةةة معاممةةة الظةةالم المسةةتمر الت ة تفوقةةت فيهةةا الم ةزارع

ال ابتةةة ةةالل اطسةةبوع اطول ف ةةط  ml/µg 20612وا فةةض الهرمةةون ةةالل اطسةةابيه اط ةرال مةةه تفةةوق الم ةزارع اله ة اززة عميةة ،ف ة اطسةةبوعين ال ةةا
وال الث ،وسجمت عي ات التواقت الضوئ لممةزارع ال ابتةة تفةوق كبيةر عمةى جميةه العي ةات و ةالل كةل فتةرات ال يةاس اذ سةجمت  ml/µg 826228ع ةد
 21يةةوم وع ةةد اسةةت دام مصةةادر تروجي يةةة م تمفةةة فة الوسةةط بةةت قابميةةة السةةيا وبكتريا عمةةى اسةةتغالل مةةادة التربتةةون الحاويةةة جزئيةةا عمةةى التربتوفةةان
الذ يعتبر المادة اطولية ط تاج ورمون  IAAمما جعم ،اطفضل م ار ة مه ب ية المواد المضافة الةى الوسةط لةذلص يمكةن اعتبةار التربتةون بةديل ةاجو
عن التربتوفان مه مراعاة زيادة الكمية المضافة م  ،الى الوسط

الكممات المفتاحية :ورمون ا دول حامض ال ميص ،الطحالب الدقي ة المحمية ،السيا وبكتر

المقدمة

ان الطحالب وة كائ ةات بسةيطة ذاتيةة التغذيةة ضةوئيا ا ان لهةا قابميةة

بحة ةسب العالقةةة الحجميةةة حيةةث يتةراوح حجمهةةا بةةين µm 05-2وتوجةةد

ةةالل عمميةةة الب ةةاء الضةةوئ وافرادوةةا تتبةةاين

فة ة ك ةةل م ةةن المي ةةاه العذب ةةة والمالح ةةة وتي ةةكل قاع ةةدة طغم ةةب السالس ةةل

ط تةةاج الكةةاربون العضةةو

ف ة حجمهةةا وتركيبهةةا ال مةةو وصةةفاتها البايولوجيةةة ،اذ يبةةد الحجةةم مةةن

الغذائية واغمب اط واع حاوية عمى الكموروفيةل وتسةت دم الب ةاء الضةوئ

قطة ة ة ةةر  2مة ة ة ةةايكروميتر( )µmلم مية ة ة ةةة المفة ة ة ةةردة لمطحالة ة ة ةةب المجهرية ة ة ةةة

ط تة ةةاج الغة ةةذاء وت ة ةةتج اطوكسة ةةجين ،والطحالة ةةب المجهرية ةةة غية ةةر مرئية ةةة

 Microalgaeالى  05متر ( )mطوطً لاليةكال متعةددة ال اليةا ضةمن

ب ةةالعين المج ةةردة لك ةةن ق ةةد تظه ةةر بي ةةكل كت ةةل م تمف ةةة اطلة ةوان والتحمي ةةل
الو ار

الطحالة ة ة ةةب الكبي ة ة ة ةرة  ،)2،1،8( Macroalgaeوالطحالة ة ة ةةب المجهرية ة ة ةةة

 genetic analysisطيةزال مسةتم اًر بالت ةدم ولةم يكمةل لحةد اطن

يعتبرو ةةا ال ةةبعض مدلف ةةة م ةةن الطحال ةةب ال ض ةةر المزرق ةةة (الس ةةيا وبكتريا

مةةه تص ة ي

 )Cyanobacteriaبدائي ةةة ال ة ةواة ومعه ةةا قس ةةم م ةةن الطحال ةةب ال ضة ةراء

عمةى اطحيةةاء  biobased economyحيةةث يمكةةن ان تةةزرع الطحالةةب

 Chlorophytaالصة ةةغيرة المجهرية ةةة وو ة ة ح ي ية ةةة ال ة ةواة ( ،)1وذلة ةةص

بكف ةةاءة فة ة الم ةةاطق غي ةةر المالئم ةةة لمز ارع ةةة ووة ة مص ةةدر لمعدي ةةد م ةةن

36

ابةةت ،ويمك هةةا ان تمعةةب دور مهةةم ف ة اطقتصةةاد المعتمةةد
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الم ة ة ةواد والم تجة ة ةةات م هة ة ةةا الوقة ة ةةود الحية ة ةةو  biodieselوغيرو ة ة ةةا ()0

تة ةةا يرات متة ةةازرة ،صوصة ةةية السة ةةاللة وض ة ةوابط الت مية ةةة

لمطحالب و صوصاً المجهرية امكا يات وائمة ف مجال الت يةة الحيويةة

 ،cultivationوتركي ة ةةب اوس ة ةةاط ال م ة ةةو والتة ة ة جميعه ة ةةا يد ة ةةذ ب ظ ة ةةر

culture

فهة تعةةد مهمةةة بيةةكل كبيةةر كا ظمةةة او مفةةاعالت حيويةةة لال تةةاج وتعةةد

اطعتب ة ةةار لتحدي ة ةةد تيج ة ةةة اس ة ةةتجابة الطحم ة ةةب المجه ة ةةر تج ة ةةاه اطجه ة ةةاد

مصدر لمعديد مةن المةواد الكيميائيةة ال يمةة ويعت ةد بةان افضةل ال جاحةات

تةةا يرات سةةمبية

ت ةةتم باس ةةتعمال الطحال ةةب م ةةه ت ةةوفير الظ ةةرو

المعةةد

المالئم ةةة فة ة مف ةةاعالت

 ،metal stressوقةةد يكةةون لالجهةةاد المعةةد

عمى مو الطحالب المجهرية ( ،)1وعمي ،ودفت الد ارسةة الحاليةة الةى مةا

حيوية ةةة ضة ةةوئية  ).( Photobioreactorsت ة ةةتج الطحالة ةةب م ظمة ةةات

يات :

ال مةو ال باتيةة ) )Plant Growth RegulatorsPGRsالمسةدولة عةن

-2ع ةةزل وتي ة ة يص مظه ةةر وو ار ة ة طج ةةاس م تمفة ةةة م ةةن الطحالة ةةب

ت ةةا يرات مهم ةةة ومفي ةةدة لتط ةةور واقمم ةةة ال بات ةةات ( ،)2حي ةةث ان اض ةةافة

المجهرية ةةة (الس ة ةةيا وبكتريا و الطحال ة ةةب ال ض ة ةراء) م ة ةةن البيئ ة ةةة المحمي ة ةةة

مست مصة ةةات السة ةةيا وبكتريا الة ةةى س ة ة ادين مزروعة ةةة بمحاصة ةةيل ال ية ةةار

لمدي ة الموصل

والطماطة وال رع فضال عن معاممة ةه بةذوروا قبةل الز ارعةة يعمةل عمةى

-1اجراء ت ةدير لمهرمةون ا ةدول-8-حةامض ال ميةص Indole Acetic

تعجيل اط بات وزيادة ارتفاع ال باتةات ( ،)2ورغةم ان الهرمو ةات ال باتيةة

) Acid(IAAب وعية ةة ،المفة ةةرز ارجي ة ةاً الة ةةى الوسة ةةط Extracellular

وال ةةدا م  Endocellularله ةةذه اطج ةةاس و ةةالل فتة ةرات م ةةو م تمف ةةة

ف ة البدايةةة كا ةةت تع ةزال الةةى المممكةةة ال باتيةةة اط ا هةةا واسةةعة اط تيةةار

وا تيار العزلة اطك ر ا تاجاً لمهرمون

ة ةةالل التربة ةةة والميكروبة ةةات المرتبطة ةةة بال بة ةةات م ة ةةل البكترية ةةا (بضة ةةم ها

م تمفةةة عمةةى ا تةةاج الهرمةةون م ةةل ،pHتركيةةز

السةةيا وبكتريا –الطحالةةب ال ضةةر المزرق ةة) ،الطحالةةب ،والفطريةةات()0

-8د ارسةةة تةةا ير ظةةرو

ل ة ةةد اكة ةةد ( )25ان الهرمو ة ةةات ال باتية ةةة قة ةةد ي صة ةةت بجمية ةةه الم ارتة ةةب

التربتوفان،الضةةوء واضةةافة م ةواد يتروجي يةةة م تمفةةة اضةةافة الةةى د ارسةةة

الطحمبيةة وبتراكيةز متواف ةة مةه ماتحتوية ،ال باتةات الراقيةة اذ درس ا تةاج

تا ير عامل اطوتزاز(التحريص) عمى اط تاج بم تم

ورمةون ا ةدول-8-حةامض ال ميةص )Indole-3-acetic acid (IAA

-1ت ميةة العةةزطت اطك ةةر ا تاجةةا لمهرمةون ( مةةوذج لمسةةيا وبكتريا و مةةوذج

من السيا وبكتريا  Arthrospiraووو من اوم اطوكسةي ات حيةث يعتبةر

لمطحال ة ةةب ال ضة ة ةراء) فة ة ة مف ة ةةاعالت ض ة ةةوئية بس ة ةةيطة لم ار ة ةةة ا ت ة ةةاج

اك رو ةةا ي ةةيوعاً كم ةةا ا ةة ،اوكس ةةين طبيعة ة ول ةة ،ع ةةدة ت ةةا يرات فس ةةيولوجية

الهرمون ال ارج

طريقة العمل

ض مة( ( )22ويمكن تص يع ،من عدة ا ةواع مةن باتةات طبذريةة وعةدة
بكتريةةا وفطري ةةات وطحال ةةب ( ،)21وو ةةو مرك ةةب عض ةةو يعم ةةل بتراكي ةةز
واطئة ومعرو

الظرو

 )2جمع عينات الدراسة وفحصهاا وتنقيتاها تةم جمةه عي ةات الطحالةب

با  ،مسدول عن زيادة مةو الجةذر وطولة )28( ،وكةذلص

م ةةن بيئ ةةات م تمف ةةة م ةةن مدي ةةة الموص ةةل العة ةراق (مي ةةاه عذب ةة – ،ترب ةةة

اسةةتطالة ال ميةةة ال باتيةةة واط سةةام ال مةةو ( )21ان الطحمةةب الم تةةار

رطبة ةةة) وج ة ةرال فحصة ةةها باسة ةةت دام المجهة ةةر الضة ةةوئ لمالحظة ةةة وجة ةةود

ط تةةاج الهرمةةون بهةةذه الد ارسةةة وةةو Gloeocapsa sp. PCC7428

اط ة ةواع الطحمبية ةةة ومة ةةن ة ةةم ال ية ةةام بعممية ةةة الت ية ةةة لالج ة ةةاس باسة ةةت دام

تيج ة ة ةةة لتس ة ة ةةجيم ،افض ة ة ةةل ا تة ة ة ةاج لمهرم ة ة ةةون م ار ة ة ةةة بب ي ة ة ةةة الع ة ة ةةزطت،

اطوساط السائمة والصمبة لمحصول عمةى المةزارع ال يةة لكةل جة س وتةتم

والسةةيا وبكتريا كائ ةةات دقي ةةة بسةةيطة لك هةةا مجموعةةة بدائيةةة ومت وعةةة مةةه

عممية الزرع تحةت ظةرو مع مةة تركةزت اليةا الطحالةب بعةد جمعهةا
باسة ةةت دام جهة ةةاز الطة ةةرد المركة ةةز (  8555دورة دقي ة ةةة) ولمة ةةدة (1-2

مية ةزات تجم ةةه ك ةةل م ةةن مية ةزات البكتري ةةا والطحال ةةب ووة ة مص ةةدر ك ةةامن
لمركبة ة ةةات مت وعة ة ةةة مهمة ة ةةة زراعي ة ة ةاً وص ة ة ة اعياً ،اذ ان عة ة ةةدد كبية ة ةةر مة ة ةةن

دقي ةةة) بع ةةدوا يس ةةت مص ال ارس ةةب م ةةن الس ةةائل الط ةةاف ويض ةةا

سةةيا وبكتريا الميةةاه العذبةةة والمالحةةة معروفةةة بةةافراز م ةواد عضةةوية وغيةةر

الم ةةاء

الم ط ةةر المع ةةم عم ةةى ال ارس ةةب ويمزج ةةان ةةم يع ةةاد الترس ةةيب وتع ةةاد و ةةذه

عض ةةوية ف ة ة الوس ةةط المحة ةةيط بهة ةةا حي ةةث مكة ةةان موو ةةا ،وسة ةةجل ا تة ةةاج

العمميةةة (  0-8م ةرات)من اجةةل الةةت مص مةةن اكبةةر عةةدد مةةن الي ةوائب

الس ةةيا وبكتريا لهرمو ةةات باتي ةةة طبيعي ةةة ( )20كم ةةا ا ةة ،م ةةن الض ةةرور

والممو ةةات ومةةن ةةم يفحةةص ال ارسةةب باسةةت دام المجهةةر الضةةوئ يةةتم ةةل

مواكبةةة المجةةاطت الحدي ةةة ف ة الد ارسةةات ومةةن اومهةةا مةةا ي ةرتبط بت يةةات

ال ارسةةب الةةى الوسةةط الزرعة السةةائل  Chu10المع ةةم ويةةتم تحضةةي  ،ف ة

عمم ال ا و والمواد ال ا وية ،والمواد ال ا ويةة (ال ا ومتريةة) وة المةواد ذات

الحاض ة ة ة ة ع ة ة ةةد ظ ة ة ةةرو

البعد ال ا ومتر المحصور ما بين  2الةى  255ةا ومتر( ،)2.( ) nm

ح ة ة ة اررة ° 10م 1±واضة ة ةةاءة  1055ل ة ة ةةوكس،

يد ذعي ةةة م هةةا وتفحةةص بعةةد مةةرور اسةةبوع ت ريبةاً ( ،)22بع ةد الحصةةول

ان الد ارسة ةةات الحدي ة ةةة اك ة ةدت بة ةةان التعة ةةرض لممعة ةةادن يمك ة ةة ،ان يكة ةةون

العةزطت عمةى الوسةط
عمى تعزطت وحيدة الطحالب ية ،يةتم ز ارعةة وةذه ت

م تجة ةةات مسة ةةتهدفة م ة ةةل الصة ةةبغات  ،pigmentsالمبية ةةدات،peptides

الز ارعةةة وذلةةص با ةةذ الم ةةاح س ةواء باسةةت دام لةةوب  loopمع ةةم ( بال س ةبة

طري ة مهمة وم يةرة لتحفيةز ،فة

اليةا الطحالةب المجهريةة ع ةد تصة يه

الزرعة ة  Chu 10الس ةةائل المع ةةم تح ةةت ظ ةةرو

الب ة ة ة ة ة ة ةةوليمرات ال ارجي ة ة ة ة ة ة ةةة  ،exopolymersالهرمو ة ة ة ة ة ة ةةات ال باتي ة ة ة ة ة ة ةةة

مع م ةةة فة ة كابي ةةة

لمم ة ةزارع عمة ةةى اطوسة ةةاط الصة ةةمبة) او باسة ةةت دام ماصة ةةات دقي ة ةةة مع مة ةةة

 ،phytohormonesمة ة ة ة ةواد ال ة ة ة ةةزر ي العض ة ة ة ةةوية arsenoorganics

( micropipetteمة ةةن الم ة ةزارع السة ةةائمة) ،و ة ةةل الم ة ةةاح الة ةةى اطوسة ةةاط

والجزيئةات ال ا ويةةة  ،nanoparticlesوان تحفيةةز ا تةةاج مركةةب مرغةةوب

الجديةةدة السةةائمة المع مةةة وتحضةةي ها ف ة حاض ة ة تحةةت ظةةرو

فة ة الطحال ةةب المجهري ةةة يعتم ةةد عم ةةى ع ةةدة عوام ةةل م ه ةةا ةةوع المعة ةةدن

الت ميةةة

مةةن ح ة اررة ° 1± 10م و ضةةاءة  1055لةةوكس ( )22طك ةةار الطحالةةب

 metal typeوتركي ةزه  concentrationاو تركيبةةة معد يةةة ت ةةود الةةى

تةةم تم ةةيو الوسةةط الموجةةود ف ة الةةدوارق  255مةةل باسةةت دام  25مةةل مةةن
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الم ةةاح م ةةن المة ة ةةزرعة اطصة ةمية ال ي ةةة الس ةةائمة  stock cultureوفة ة

وتةةم عمةةل م ح ةةى قيةةاس لمهرمةةون باسةةت دام سمسةةمة محاليةةل مائيةةة مةةن

الطة ةور الموغةةارتم ت ريب ةاً ( 21- .يةةوم) ،لمحفةةاظ عمةةى حيويةةة الم ةزارع

ورمةون ا ةةدول حامضةال ميص ال ياسة وبتراكيةةز معمومةة( تتةراوح بةةين 25
–  )ml/µg 255وب ة ة فس الطري ة ةةة السة ةةاب ة حية ةةث لكة ةةل امة ةةل مة ةةن وة ةةذه

و يةةاطها يةةتم تجديةةد الوسةةط كةةل اسةةبوعين ت ريب ةاً لحةةين اج ةراء التجةةارب

عميهةةا ( )20كمةةا تةةم اسةةت دام م ةزارع سةةائمة ذات سةةعة كبي ةرة وتحويروةةا

المحاليةةل يضةةا

بيةةكل مفاعةةل حيةةو بسةةيط التركيةةب وذلةةص بتحضةةير اوسةةاط سةةائمة ف ة

اليكل(:)1

قا

 1مةةل مةةن كاية

سالكوسةةك ( )12وكمةةا موضةةو فة

حجم  2لتر وتزويةد ال ي ةة بفتحةة لةد ول الهةواء المفمتةر باسةت دام

ا ابي ةةب مطاطي ةةة مع م ةةة م ةةزودة بفمت ةةر مري ةةو دقي ةةق ) (Mm0.45وله ةةا
حجةةر ف اعةةات فة

هايةةة اط بةةوب المطةةاط وكةةذلص تزويةةد ال ي ةةة بفتحةةة

ا رال ي ةرج م هةا الهةواء الفةائض كفتحةة تهويةة مةزودة با بوبةة مطاطيةة
مع مة  ،ويتم ض الهواء باسةت دام مضة ة وةواء بسةيطة مسةت دمة فة
احة ةواض اطس ةةماص وتوض ةةه و ةةذه المف ةةاعالت البس ةةيطة فة ة غرف ةةة ت مي ةةة
مسةةيطر عميهةةا بظةةرو

ح ة اررة ° 1± 10م و ضةةاءة  1055لةةوكس ولهةةا

ظةةام تعاق ةةب ضةةوئ  2.س ةةاعة ض ةةوء  2 :سةةاعات ظ ةةالم او باض ةةاءة
مستمرة بحسب ظرو

الشكل ( :)2المنحنى القياسي الندول-6-حامض الخميك

التجربة()22

 )1اختيار افضل ُعزالت الطحالب النتاج هرمون االندول IAA

الع ةةزطت المحمي ةةة الم تبة ةرة والس ةةياتوبكتريا
ت ةةم اعتم ةةاد افض ةةل تعزل ةةة م ةةن ت
والطحالةةب ال ضةراء وذلةةص طجةراء التجةةارب الم تبريةةة عميهةةا بعةةد اجةراء
ت ةةدير فعاليةةة الهرمةةون  IAAف ة الوسةةط وذلةةص لد ارسةةة الظةةرو

الم مةةى
ت

ط تاج الهرمون فضالً عن است الص الهرمون م ها واجراء الفحوصةات

التي يصية ل،

المثمى النتاج IAA
 )0تحديد بعض الظروف ُ
لغ ةةرض تحدي ةةد بع ةةض الظ ةةرو الم م ةةى لمحص ةةول عم ةةى ا ت ةةاج لهرم ةةون

الشكل ( :)0مزارع الطحالب الكبيرة السعة ( مفاعل حيوي مبسط simple

 IAAمةةن تعزلةةة الس ةةيا وبكتريا ،Gloeocapsa sp.ت ةةم اج ةراء بع ةةض
التجةةارب لد ارسةةة تةةا ير التغيةةر ف ة اك ةةر الظةةرو اوميةةة وتةةا ي ار وم هةةا

)photobioreactor

 )2تشخيص اجناس السيانوبكتريا والطحالب الخضراء المعزولة

قيم ةةة اطس الهي ةةدروجي

ت ة ةةم اس ة ةةت دام طة ة ةري تين لمتي ة ة ة يص ت ريبة ة ةاً لالج ة ةةاس المعزول ة ةةة وو ة ة ة

اطمي ة ة ة التربتوف ة ةةان  L-tryptophanالمض ة ةةا

التية ة يص المظه ةةر  Morphological identificationو ك ةةذلص

التي ة يص الةةو ار

الز ارع ةةة (مة ةزارع ابت ةةة ومس ةةت رة) فضة ةالً ع ةةن د ارس ةةة ت ةةا ير اض ةةافة مة ةواد

دقيق ومدكةد لالج ةاس المعزولةة( )11،12،15اسةت دمت طري ةة و ار يةة

تروجي ية م تمفة الى الوسط الغذائ

لمتاكة ةةد مة ةةن بعة ةةض اطج ة ةةاس و ار ية ة ةاً والحصة ةةول عمة ةةى ال ة ةةوع والس ة ةةاللة

 ).تقهههدير هرمهههون انهههدول حههههامض الخميهههك  IAAلمهههزارع مفههههاع ت

باسةةت دام الطةةرق الو ار يةةة الجزيئيةةة م ةةل تحديةةد التسمسةةل الجي ة لموحةةدة

 2.Sمة ةةن ي ة ةريط ال ة ةةد ا الرايبوسة ةةوم )rDNA

ضههههوبية بسههههيطة لمطحمههههب االخضههههر المههههزر sp.

rDNA

Gloeocapsa

والطحمب االخضر Chlorella

لمسةةيا وبكتريا و ) 18S (18S rDNAلمطحالةةب ال ض ةراء المجهريةةة

م ةةن اج ةةل التاك ةةد م ةةن تف ةةوق الس ةةيا وبكترياsp.

بعد اجراء تفاعل البممرة المتسمسل المت صص ()11،18

 Gloeocapsaعم ةةى

الطحالةةب ال ض ةراء ( موذجيةةا ع هةةا طحمةةب و ،) Chlorellaتةةم ا يةةاء

 )6تقههدير فعاليههة هرمههون  IAAالمفههرز خارجيهها (Extracellular

مفاعمين حيويين من الطحمبةين وت ةدير ورمةون اط ةدول لكةل م هةا ةالل

)IAAو الداخل خموي

عتمةدت الطري ةة المو يةة  colorimetric methodلمكية

ال ة ةةى الوس ة ةةط وعام ة ةةل

اطضاءة وتا ير اضافة مواد تروجي يةة م متفةة ( ،)12،0مةه تةا ير مةط

 genetical identificationمةةن اجةةل تي ة يص

(16S

 pHلموس ةةط الغ ةةذائ وك ةةذلص كمي ةةة الح ةةامض

فتةرة ( 21، 28، 21، 22 ،2 ، 2يةةوم) ،عةدت مةزارع مةن السةةيا وبكتريا

عةن وجةود

ال يةة لمطحمةب  Gloeacapsa sp.باسةت دام مفةاعالت حيويةة بسةيطة

ورمة ةةون ا ة ةةدول ح ة ةةامض ال مي ة ةةص) (IAAوتص ة ة يع ،م ة ةةن قب ة ةةل ع ة ةةزطت

اذ ف ة ق ةةا

الطحالب الم تمفة ووة الطري ةة اطك ةر يةيوعاً فة وةذا المجةال وتسةمى

زجاجيةةة سةةعة 2لتةةر حضةةر  255مةةل مةةن الوسةةط الغةةذائ

المدعم بالحامض اطمي

ا تب ةةار  Salkowskiومتبع ةةة م ةةن قب ةةل اغم ةةب الب ةةاح ين كو ه ةةا طري ةةة

التربتوفان بم دار  1غم لتر

النتابج والمناقشة

سةهمة وس ةريعة ( ،)1.،10،0ا ةذت قياسةةات الهرمةون ةةالل 21،12،2

تةةم ف ة وةةذه الد ارسةةة جمةةه عي ةةات الطحالةةب الدقي ةةة مةةن م ةةاطق بيئي ةةة

يوما من الت مية

م تمف ةةة م ةةن البيئ ةةة المحمي ةةة لمدي ةةة الموص ةةل م ةةن المي ةةاه العذب ةةة والت ةةرب
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الرطبةةة ومةةن مواقةةه ( اليةةالطت م ط ةةة سةةد الموصةةل

اط ةةر المي ة ص وةةو الس دسةةمس قةةد سةةجل سةةبة تما ةةل  %05لج ة س

هةةر دجمةةة

ح ةةدائق الجامع ةةة م ط ةةة ال ص ةةور م ط ةةة الغاب ةةات ) ،وبع ةةد فح ةةص

Scenedesmus raciborskii

العي ةةات بصة ةةورة اولي ةةة باسة ةةت دام المجه ةةر الضة ةةوئ تب ةةين ان اطية ةةكال

اعتمةةدت الطري ةةة المو يةةة باسةةت دام كاي ة

سالكوسةةك

Salkowsky

ال يطي ة ةةة وة ة ة الع ة ةةزطت الس ة ةةائدة وم ه ة ةةا جة ة ة س اطوس ة ةةيالتوريا بال س ة ةةبة

 reagentلمكي

لمسةةيا وبكتريا الم تي ةرة وكةةذلص سةةيادة ج ة س الكمةةوريال بال سةةبة لمطحالةةب

مستوال الهرمون فة عةزطت الطحالةب ال ضةراء المزرقةة (السةيا وبكتريا)

الدقي ة ةةة ال ض ة ةراء ،مية ةةت العة ةةزطت ال ية ةةة الم ت بة ةةة مة ةةن السة ةةيا وبكتريا

والطحالب ال ضراء وب وعي ،المفرز ارجيةا ( Extracellularالموجةود

والطحالةةب ال ض ةراء الدقي ةةة عمةةى الوسةةط الغةةذائ ( )Chu 10السةةائل

فة ة ة الوس ة ةةط الزرعة ة ة الم ة ةةزروع) والهرم ة ةةون ال ة ةةدا م Endocellular

والص ةةمب ( )10ل ةةد ي ص ةةت العي ةةات مظهري ةةا وال ةةبعض م ه ةةا و ار ي ةةا

(الهرمون دا ل ال اليا الطحمبية) ،اظهرت ال تائج بةان الهرمةون المفةرز

وكا ت كما موضحة ف الجدول( )2اطت :

فة ة الوس ةةط ولجمي ةةه الع ةةزطت كا ةةت كميت ةة ،اكب ةةر بك ي ةةر م ةةن الهرم ةةون
الموجةود دا ةل ال اليةةا وذلةص غ ةةد قيةاس الهرمةون الةةدا م ع ةد اطسةةبوع

الجدول ( :)0عزالت الطحالب المشخصة مظاريا

ال الث مةن عمةر المزرعةة  ،ووةذا يتفةق جزئيةا مةه د ارسةة ( )0حيةث ا ة،

مجموعة الطحالب
التسمسل

1
2
6
6
6
3
7
8

0
2

يكة ةةون دا ة ةةل ال الية ةةا اك ة ةةر مة ةةن المفة ةةرز بال سة ةةبة لج ة ة س السة ةةيا وبكتريا

الطحالب الخضراء المزرقة ( السيانوبكتريا )
Cyanobacteria
Kingdom: Monera
Division: Cyanophycophyta
Class: Cyanophycophyceae
Genus: Oscillatoria
Genus: Lyngbya
Genus: Spirullina
Genus: Nostoc
Genus: Anabaena
Genus: Haplosiphon
Genus: Gloeocapsa
Genus: Microcystis
الطحالب الخضراء Chlorophyta
Kingdom: Protesta
Division: Chlorophycophyta
Class: Chlorophycophyceae
Genus: Chlorella
Genus: Scendesmus

 Arthrospira platensis MMG9حيةةث ايةةار الةةى ان السةةاللة
تراكم  IAAم ار ة بما تحرره الى الوسط وذلةص بعةد  1 ، 8و  0اسةابيه
مةةن ال مةةو عمةةى الت ةوال بعةةد ان راكمةة ،الطحمةةب ،ف ة حةةين ا ةة ،لةةم يوجةةد
فرق مع و

تبين ان فعالية الهرمون المفةرز ارجيةا (بةدون وةزاز مةه الوسةط الحةاو
تربتوفان) وذلةص ةالل ( 12 ، 21 ، 2يةوم) مةن الت ميةة كمةا لةوحظ ان
اغمةةب او ت ريبةةا جميةةه العةةزطت (عةةدا اربعةةة م هةةا) سةةجمت اعمةةى فعاليةةة
لمهرمةةون ةةالل اطسةةبوع اطول ( 2يةةوم) وبعةةدوا ت ة فض الفعاليةةة كممةةا
زادت فتة ةرة التحض ةةين ةةالل اطس ةةبوعين ال ةةا

وال ال ةةث عم ةةى التة ةوال

سةةجل ج ة س ( Gloeocapsa sp.العزلةةة الرابعةةة  )G4اعمةةى فعاليةةة
ةالل اطسةةبوع اطول ) ( ml/µg 12.682يمية ،ج سة Microcystis
(  ) M.2و  (ml/µg 10.275) ) L.3 ( Lyngbyaفة حيةةن سةجل
ج ةةس ) Oscillatoria (O. 2اقةل فعاليةة ) (ml/µg 2.606فضةال

تاكية ةةد تي ة ة يص العة ةةزطت الة ةةى جا ة ةةب الفحة ةةص المجهة ةةر الة ةةذ يعتبة ةةر

ع ة ةةن ا ة ةة ،م ة ةةن الج ة ةةدير بال ة ةةذكر ان جة ة ة س  Gloeocapsaس ة ةةجل فة ة ة

تي يصةةا اوليةةا لمعةةزطت بتحديةةد مظهروةةا ال ةةارج  ،وتةةم الحصةةول عمةةى

اطسةبوع ال ةا

تةةائج بعةةض وةةذه العةةزطت بمطاب ةةة تسمسةةل جي ةةوم  16 S rDNAمةةه

اعمةى فعاليةة مةن بةين بةاق العةزطت ( G. 3و ) G. 4

حيث سةجموا فعاليةة  10.899و 10.096ml/µgعمةى التةوال  ،يمةيهم

بيا ات تسمسل ) NCBI ( GenBank )(9تةم الحصةول عمةى تسمسةل
جي ة ةةات rDNA

الل اطسبوعين اطوليةين لم مةو فة حةين ا طبةق ذلةص عمةى

عزلة  Spirulinaالموجودة ف البحةث ومن ةالل ال تةائج (الجةدول )1

عزلت المادة الو ار يةة  DNAلعي ةات الطحالةب الم تمفةة وذلةص مةن اجةل

16Sلمس ة ةةيا وبكتريا و rDNA

عن ورمون ا دول حةامض ال ميةص  IAAتةم تحديةد

ج ة ة س  )G.1( Gloeocapsaحية ةةث سة ةةجل 8.581

 18Sلمطحال ة ةةب

بع ةةدوم جة ة س ) Chlorella (8.224و Spirulina

ال ضة ةراء،وظهر ان الجة ة س يمتم ةةص س ةةبة تي ةةاب % 255 ،لمجي ةةوم م ةةه

 ml/µgومة ةةن
(ml/µg

) 8.046ل ة ةةد ل ة ةةوحظ ع ة ة ةةد د ارس ة ةةة ورمة ة ةةون  IAAفة ة ة السة ة ةةيا وبكتريا

 ،Gloeocapsa sp. PCC 7428امةا فيمةا ي ةص عي ةات الطحالةب

 Arthrospira platensis MMG-9بةةان تراكيةةز الهرمةةون المفةةرز

ال ض ةراء المجهريةةة ف ةةد ي ة ص ج ة س الكمةةوريال وسةةجمت سةةية تما ةةل

ةةارج مويةةا ط ت تم ة

لمتسمسةةل الجزئة ة والكام ةةل لجي ات ةة ،م ةةه  18S rDNAوكا ةةت ال س ةةبة

بيةةكل ممحةةوظ ةةالل اطسةةبوعين اطول وال ةةا

مةةن ال م ةةو  ،لكةةن بع ةةد ذل ةةص يبةةدا بتجمي ةةه  IAAحيةةث ترتف ةةه مس ةةتويات

 %0.وذلةةص مةةه جة س  ،Chlorella sp. IFRPD 1018والجة س

الهرمةةون الةةدا ل مةةو  intracellularوال مةةو  cellularبعةةد ،1 ،8
 0اسةابيه من ال مو ()0
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الجدول ( :)2قياس هرمون  )ml /µg ( IAAالخارجي والداخمي لمعزالت المختمفة
 IAAالمفرز خارجيا

التسمسل

 IAAالداخمي

االجناس
فترة الحضانة (يوم)
20
20
06
7
الطحالب الخضراء المزرقة (السيانوبكتريا) Cyanophyta
3.766 3.32
5.46
5.014
Oscillatoria1
2.874 2.161 2.606
2.606
O. 2
3.587 3.141 3.141
3.766
O. 3
3.32 3.676 3.855
9.205
Lyngbya 1
3.052 2.696 3.052
9.741
L. 2
2.963 4.836 6.084 10.275
L.3
4.122 3.409 8.046
6.708
Spirulina
2.874 2.428 1.715
5.014
Nostoc 1
3.587 3.141 2.963
4.301
N. 2
3.676 2.696 2.696
4.568
Anabaena 1
3.676 2.874 3.855
5.816
A.2
3.052 2.696 4.033
3.32
Hapalosiphon
3.766 3.944 8.581
8.581
Gloeocapsa
3.766 11.79 7.154
9.829
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ل د قدرت فعالية الهرمون الدا م ع د اطسةبوع ال الةث مةن ال مةو لجميةه

يحةةدث ع ةةد فصةةل الهرم ةةون الةةدا م وتةةدمير ال الي ةةا ب ةةاءا عمةةى م ةةا

العي ةةات وم ةةن ةةالل ت ةةائج الج ةةدول ( )1تظه ةةر قياس ةةات الهرم ةةون ب ةةان

سبق ذكره فان افضل طري ة لمهرمون و عزل الهرمون المفرز ارجيةا

اعمة ة ة ة ة ةةى ت ة ة ة ة ة ةراكم لمهرمة ة ة ة ة ةةون دا مية ة ة ة ة ةةا سة ة ة ة ة ةةجم ،طحمة ة ة ة ة ةةب Spirulina

ف الوسط ودراسة العوامل الم مى لزيةادة ا تاجة ،مةن ال اليةا ،ووةذا يتفةق

( ) 4.122ml/µgيمية ةة ،بةةذلص طحمةةب )86200 Chlorella (C. 1

جزئيةةا مةةه تةةائج د ارسةةة ) (9بةةان الهرمةةون الةةدا م وال ةةارج يةةزداد مةةه

 ml/µgومةن ةم طحمبة ) Oscillatoria ( O. 1و Gloeocapsa

زيادة مدة التحضين  ،وكذلص زيادة الهرمون الدا م عمى ال ةارج بعةد

) (G. 1بة فس التركيةةز  ml/µg 862..كمةةا يتبةةين مةةن الجةةدول (،)1

اطسبوع ال الث من ال مو

العي ةةات (  28عي ةةة مةةن

ل ةةد ت ةةم اطي ةةارة فة ة د ارسة ةةة ) (33ال ةةى ان اطوكس ةةي ات تحف ةةز محتة ةةوال

بةةان التراكيةةز الدا ميةةة لمهرمةةون ت ريبةةا ل ص ة

 )10و اكبر قميال من التراكيز لمهرمون المفرز ارجيا لهةا وذلةص ع ةد

ال از ةةوفيالت الغ ة باطوكس ةةجين Oxygen rich xanthophylls

اطس ةةبوع ال ال ةةت م ةةن التحض ةةين  ،فة ة تفوق ةةت تراكي ةةز الهرم ةةون المف ةةرز

ولوحظةةت وةةذه الفعاليةةة بةةين اليةةوم ال ةةامس والعايةةر لحضةةا ة الطحمةةب

ارجيةا وبيةكل كبيروواضةو ولجميةه العةزطت عةدا عزلةة واحةدة )(O. 2

 Chlorellapyrenoidosiaوان المسة ةةتويات الفعالة ةةة مة ةةه الطحال ة ةةب

ةةالل اطس ةةبوع اطول م ةةن التحض ةةين ل ةةذلص يمك ةةن ال ةةول ب ةةان افض ةةل

تبةةدا ع ةةد  M 25و  allantionع ةةد تركيةةز  M 25والتراكيةةز العاليةةة

مصةدر لمحصةةول عمةةى الهرمةون وةةو مةةن عزلةة ،مةن المةزارع المفةةرز فيهةةا

لها تا ير سام مسببة موت الطحالب بعةد  1-8يةوم مةن الت ميةة ،ممةا قةد

مة ةةن الت مية ةةة  ،فض ة ةالً عة ةةن ان

يعةزال الية ،مةةن ا ة ،يةةتم ا تةاج اطوكسةةين ةالل اطسةةبوعين اطوليةين ومةةن

ارجية ةةا و ة ةةالل اطسة ةةبوع اطول وال ة ةةا

0-

8-

عممية فصل الهرمون المفةرز ارجيةا يكةون عمميةا اسةهل واقةل كمفةة مةن

ةةم يسةةت دم ةةالل اطسةةبوع ال الةةث مةةن الحضةةا ة مةةن قبةةل الطحمةةب مةةن

عمميةةة تحريةةر وفصةةل الهرمةةون الةةدا ل مةةو  ،وةةذا مةةن احيةةة ،ومةةن

اجةةل ال مةةو وزيةةادة الصةةبغات التركيبيةةة مدديةةا ذلةةص الةةى ا فةةاض تركيةةز

احيةة ال ةة يمكةن اطسةتفادة مةن الكتمةة الحيةة فة ا تةاج الهرمةون واعةةادة

الهرم ةةون ال ةةارج بع ةةد اطس ةةبوع ال ةةا

م ةةن الحض ةةا ة بي ةةكل ممح ةةوظ

ت ميتها واعتباروا مصد ار مستمر ودائم الب اء ط تاج الهرمةون ولةيس كمةا

ولجمية ةةه العي ة ةةات ت ريبة ةةا ان ا تة ةةاج  IAAبوسة ةةاطة عة ةةزطت مايكروبية ةةة
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يتبةةاين جةةدا بةةين اط ةواع الم تمفةةة والسةةالطت ويعتمةةد عمةةى تةةوفر الم ةواد

 IAAبوسةاطة  indole-3-pyruvicو اطكبةر indole-3- acetic

ان عةةدد كبيةةر مةةن السةةيا وبكتريا لمميةةاه

 aldehydeق ةةد وج ةةد فة ة ال س ةةم م ةةن د ارس ةةات الكائ ةةات المجهري ةةة م ةةل

العذبةةة والبحريةةة تفةةرز مةواد عضةةوية وغيةةر عضةةوية ف ة الوسةةط المحةةيط

السةةيا وبكتريا الم بتةةة لم تةةروجين التعاييةةية  Nostoc sp.وم هةةا د ارسةةة

بها والذ ت مو في ،،وقابميتهةا لتكةوين الهرمو ةات ال باتيةة اصةبحت اكيةدة

 Sergeevaومسةةاعدوه ف ة عةةام  1551حيةةث فحص ةوا  81سةةيا وبكتريا

لتكون صفة رئيسية لبكتريا المحيط الجةذر rhizospheric bacteria

تعايي ةةية ،التة ة تم ةةل اغم ةةب اطي ةةكال المظهري ةةة م ةةن وحي ةةد ال مي ةةة ال ةةى

والمتعايية ة ةةة مة ة ةةه ال بة ة ةةات  epiphyticوالتعايية ة ةةية  symbioticوالت ة ة ة

عالي ةةة التم ةةايز ،وتب ةةين ان مركب ةةات ي ةةبيهة اطوكس ةةين تتح ةةرر م ةةن قب ةةل

تحفز وتسةهل مةو ال بةات (لةذلص تسةمى سةالطت  ،)PGPRوقةد سةجمت

حوال  %82ساللة حرة المعيية م ار ةة مةه  %28لمعةزطت المتعاييةة،

العدية ة ةةد مة ة ةةن الد ارسة ة ةةات ا تة ة ةةاج السة ة ة ة ة ة ةةيا وبكتريا لمهرمو ة ة ةةات ) (15ان

ومةةن اجةةل تسةةجيل اصةةالة  IAAت ةةم المجةةوء الةةى التي ة يص الكيمي ةةائ

مجموعةةة مت وعةةة مةةن الميكروبةةات معروفةةة بتص ة يه  IAAمةةن ضةةم ها

باسة ة ة ةةت دام سة ة ة ةةبكترومتر كروماتوكرافية ة ة ةةا الكتمة ة ة ةةة الغة ة ة ةةاز

السيا وبكتريا الحرة المعيية والتعاييية لالج اس:
(Nostoc, Chlorogloeopsis, Calothrix, Plectonema,
Gloeothece,
Anabaena,
Cylindrospermum,
) Anabaenopsisوذلة ة ة ةةص بحسة ة ة ةةب مة ة ة ةةا ذك ة ة ة ةره ) (29بة ة ة ةةذلص فة ة ة ةةان

 chromatography- mass spectrometryمةه جة س Nostoc

اطسةةاس لةة (34) ،مةةن المعةةرو

9229

 PCCمعة ةةزول مة ةةن بة ةةات بة ةةذر جة ةةو يرة  Gunneraوف ة ة

( Nostoc 268حةر المعييةة) فضةال عةن ان بةاد ء  IAAالميةهور
وو التربتوفان والذ يرفه ت اركم  IAAف المسةت مص ال مةو وال اريةو،

السةيا وبكتريا يمك هةةا ان تفيةد ال باتةةات با تاجهةةا الم ظمةات المحفةزة لم مةةو

فةان الجي ةات المسةدولة عةةن تصة يه  IAAفة البكتريةةا ربمةا تممةص موقةةه

 growth – promoting regulatorsالهرمو ةةات hormones

بالزمي ةةد او كروموس ةةوم بحس ةةب م ةةا ذكة ةره

مركبة ة ة ة ةةات ية ة ة ة ةةبي ،اطوكسة ة ة ة ةةين  auxinبحسة ة ة ة ةةب  Ahmadوا ة ة ة ة ةةرون

 Pattenوا ةةرون ع ةةام

 ،200.حية ة ةةث وجة ة ةةد ان جي ة ة ةةوم الطحمة ة ةةب المتعة ة ةةايش

،1968وق ة ةةد اي ة ةةار  Misraو  Kaushikا ت ة ةةاج مة ة ةواد مي ة ةةجعة لم م ة ةةو

Nostoc

 PCC73102الذ وجد ا  ،حةاو مما ةل ط زيمةات مسةار indole -

بوساطة السيا وبكتريا والذ رفه ا بات و مو بادرات الةرز وسةجموا وجةود

acid

وةةذه الم ةواد ف ة كةةل مةةن  Nostocو  Hapalosiphonوكمياتةة ،كا ةةت
 862.و  g µg 1612عمة ةةى الت ة ةوال

gas

pyruvic

 3-ووة ة ة ة ك ة ة ةةل م ة ة ةةن  transaminaseو

) ،indolepyruvate decarboxylase(ipd Cوان وذا الجين ipd

حية ةةث وجة ةةد ان المة ةةادة المية ةةجعة

 Cالية ة ةةائه مة ة ةةن وة ة ةةذه السة ة ةةيا وبكتريا تة ة ةةم كمو تة ة ةة ،واسة ة ةةت دم ف ة ة ة ت ية ة ةةة

لم مو ف مست مص  Hapalosiphonو  IAAومن المحتمل وجةود

 ،Southern blot analysisوقةد وجةد ان  22عزلةة مةن السةيا وبكتريا

كةذلص  Indole-3-propionic acidاو  ،3-methyl indoleكةذلص

اسةةتجابت بيةةكل موجةةب لفحةةص سالكوسةةك

ان فح ةةص ا ب ةةات الي ةةوفان  Avenaيي ةةير ال ةةى وج ةةود اطوكس ةةي ات فة ة

الي ة از (Salkowski /

) ،ELISAوان اربعة سالطت م ها وجةد فيهةا مما ةل  ،ipd Cلةذلص تةم

وس ةةط ال م ةةو لم ة ة  Nostocو  Hapalosiphonل ةةد درس ةةت الص ةةفات

اقت ةراح تكةةوين وا تةةاج الهرمةةون المعتمةةد عمةةى التربتوفةةان بوسةةاطة مسةةار

الفس ة ةةيولوجية لمجموع ة ةةة م ة ةةن س ة ةةالطت الس ة ةةيا وبكتريا  ،المعزول ة ةةة م ة ةةن

 ،indole-3-pyruvic acidحيةث ان تحويةل التربتوفةان الةى ا ةدول-

المحيط الجذر لمح طة ) (var.HD 2687وي صت اطج اس:
)(Nostoc, Hapalosiphon , Westiellopsis , Calothrix)35
ان روايةو مزرعةةة مركةزة لة الث سةةالطت سةيا وبكتيرية Calothrix :

 -8الديهايةةد ال ميةةص ) (indole-3-acetic aldehydeربمةةا يتضةةمن
مسار ا ةر بةديل والةذ يتكةون فية ،التربتةامين  tryptamineويعت ةد ا ة،
يعمة ة ة ةةل ف ة ة ة ة السة ة ة ةةيا وبكتريا ويعت ة ة ة ةةد ا ة ة ة ةة ،يعمة ة ة ةةل ف ة ة ة ة السة ة ة ة ة ةةيا وبكتريا

 ghosei , Hapalosiphon intricatus , Nostoc sp.لهةا ال ةدرة

 Chlorogloeafritschiبحسة ة ة ة ة ة ة ةةب  Ahmadوا ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرون 20.2

عم ةةى زي ةةادة س ةةبة اط ب ةةات ،ط ةةول الج ةةذير وغم ةةد الرويي ةةة فة ة د ارس ةةات

) (15وتةةم ف ة الد ارسةةة كةةذلص ا تبةةار ت ةةدير ورمةةون  IAAف ة روايةةو

التيةةرب  imbibition studiesمةةه بةةذور الح طةةة ل ةةد سةةجل ا تةةاج

مزارع الطحالب ا الهرمون المفةرز ارجيةا فة حالةة اضةافة التربتوفةان

 IAAفة المةزارع المحضة ة فة الضةوء والظةالم (  % 560كموكةوز)،

الةةى الوسةةط الغةةذائ ) (Chu 10وحالةةة الوسةةط ال ةةال مةةن التربتوفةةان

ان تحض ةةين الم ة ةزارع بوجة ةةود التربتوفة ةةان يرفة ةةه مع وية ةةا ا تة ةةاج  IAAان

و الل فترة  2و  21يوم من ال مو وكما وو موضو ف الجدول (:)8

تحضةةين المةزارع بوجةةود التربتوفةةان يرفةةه مع ويةةا ا تةةاج  ،IAAان تكةةوين
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الجدول ( :)6تاثير وجود التربتوفان عمى قياس هرمون  )ml/µg( IAAالمفرز خارجيا لمعزالت المختمفة
التسمسل

االجناس

تربتوفان+

تربتوفان-

تربتوفان-

تربتوفان+

فترة الحضانة (يوم)
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06
7
الطحالب الخضراء المزرقة(السيانوبكتريا) Cyanophyta
5.46
2.071
5.014
Oscillatoria1
2.606
2.071
2.606
O. 2
3.141
1.982
3.766
O. 3
3.855
2.161
9.205
Lyngbya 1
3.052
2.25
9.741
L. 2
6.084
2.696 10.275
L.3
8.046
2.161
6.708
Spirulina
1.715
2.071
5.014
Nostoc 1
2.963
2.161
4.301
N. 2
2.696
2.161
4.568
Anabaena 1
3.855
2.25
5.816
A.2
4.033
1.982
3.32
Hapalosiphon
8.581
2.339
8.581
Gloeocapsa
7.154
2.071
9.829
G. 2
10.899
1.893
6.262
G. 3
10.096
2.25 12.682
G.4
7.511
2.071
7.421
Microcystis 1
2.161
3.676 10.275
M. 2
3.141
2.339
6.619
M. 3
4.746
2.161
7.243
M. 4
7.6
2.428
9.651
M. 5
الطحالب المجارية الخضراء Chlorophyta
8.224
2.473
8.313
Chlorella 1
5.281
2.517
7.243
C. 2
4.211
2.606
4.836
C. 3
4.033
2.428
7.511
Scenedesmus

2.874
2.517
2.606
2.874
2.517
2.428
2.785
2.696
2.517
2.517
3.231
3.498
4.122
2.963
2.696
2.785
2.874
4.746
3.587
2.606
2.606
2.874
2.874
2.785
3. 141

يمكن من الل الجدول السابق مالحظة ما يم :

-8مةةن اطفضةةل اعتم ةةاد تةةائج فعاليةةة وتركي ةةز الهرمةةون لالس ةةبوع اطول

 -2ف ة حالةةة عةةدم وجةةود التربتوفةةان ف ة الوسةةط الحةةظ مةةه زيةةادة فت ةرة

لم ار ةةة مسةةتويات الهرمةةون بةةين العةةزطت ،ط هةةا غالبةةا اكبةةر ممةةا يظهةةر

لتركيز الهرمون فة جميةه العةزطت فيمةا

الل اطسابيه الالح ة ،فضال عن تج ب ما تعا ية ،العي ةات ةالل فتةرة

عدا عي ة واحدة ) (L. 3ووذا عمى عكس ما لةوحظ ع ةد قيةاس الهرمةون

التحضين وال مو من عوامل متعددة والت قد تد ر عمى مكو ةات الوسةط

ف ة الوسةةط المةةدعم بالتربتوفةةان (الجةةدول  )1-1حيةةث ا فةةض مسةةتوال

ال ةةارج بمةةا فيه ةةا الهرمةةون المف ةةرز ارجيةةا وك ةةذلص العوامةةل الفس ةةمجية

الهرمون بيكل كبير ف اطسبوع ال الث عما تم قياس ،باطسبوع اطول

لمكائن الم تج

-1ان جميةةه مسةةتويات الهرمةةون اعمةةى وبيةةكل كبيةةر وواضةةو وممحةةوظ

ل ةةد ايةةارت العديةةد مةةن الد ارسةةات الةةى ان ا تةةاج  IAAيكةةون مةةن ةةالل

فة ة اطس ةةبوع اطول ( 2ي ةةوم) لك ةةل الع ةةزطت الم م ةةاة فة ة الوس ةةط الم ةةدعم

مس ةةار معتم ةةد عم ةةى التربتوف ةةان اذ ان التربتوف ةةان ق ةةد صة ة

با ةة ،الم ةةادة

بالتربتوفةان ع ةةد م ار تهةةا مةةه فةةس العةةزطت الم مةةاة فة وسةةط ةةال مةةن

اطسةةاس والرئيسةةية لمسةةارات التص ة يه الحيةةو ف ة البكتريةةا ،حيةةث يوجةةد

التربتوفان ،مما ييير الى ان وجود التربتوفان الذ يعتبةر المةادة اطوليةة

مسةةة مسةةارات م تمفةةة تسةةت دم التربتوفةةان كمةةادة اوليةةة لم ة )،IAA(36

لمهرم ةةون ض ةةرور مة ةةن اج ةةل ا تة ةةاج وزي ةةادة تص ة ة يه الهرم ةةون بوسة ةةاطة

كمةةا ا ةة ،المةةادة اطسةةاس ط تةةاج الهرمةةون ف ة الطحالةةب فف ة د ارسةةة )(9

التحضين حدوث ارتفاع طفي

الطحالب لما اظهةر اضةافت ،مةن زيةادة محسوسةة وواضةحة عمةى اط تةاج
ولجميةةه العةةزطت ةةالل اطسةةبوع اطول وحت ةةى ف ة اطس ةةبوع ال ةةا

مة ةةه طحمة ةةب platensis

 Arthrospiraسة ةةاللة  MMG-9الة ةةذ

م ةةن

اظهةةر المسةةار المعتمةةد عمةةى التربتوفةةان لتص ة يه الهرمةةون وان مسةةتويات

ال م ةةو فيم ةةا ع ةةدا ةةالث ع ةةزطت ف ةةط ) (N.1,M.2,M.3وبزي ةةادة قميم ةةة

الهرمون ترتفه بزيةادة فتةرة التحضةين ممةا طيتفةق بهةذا مةه تةائج الد ارسةة

فط

الحالية ،اط ا  ،يتفق معها بحالةة م ار ةة الهرمةون الةدا م مةه ال ةارج
ل صة
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د ارس ةةت )،بزية ةةادة فتة ةرة التحضة ةةين لالسة ةةبوع ال الث(الج ةةدول )1قة ةةد يع ة ةزال

وت ريبةةا لكةةل عزطتةة ،و ةةالل فترت ة ال مةةو( 2و  21يةةوم) ،اذ كةةان تركيةةز

التبةةاين بةةين العةةزطت الةةى ال ةواص الفسةةمجية لكةةل عزلةةة ووةةذا مةةا ايةةار

الهرمون اطعمةى لمعزلةة  ml/µg 216.21 G. 4ةالل اطسةبوع اطول

اليةة ،(34) ،ك ةةذلص ظه ةةر ان اطوكسةةي ات ) (IAAق ةةد اظه ةةرت فروق ةةات

فضةةال عةةن اعمةةى قيمةةة لمهرمةةون لعزلتيةة G.3 ،و  G. 4ةةالل اطسةةبوع

مةو لبةادرات اليةةوفان ع ةد اسةت دام ورمةةون ال مةو الةدا م لمسةةيا وبكتريا

ال ةةا

امةةا جة س

 Nostocو  Hapalosiphonلمم ةزارع بعمةةر  1اسةةابيه عةةن تمةةص الت ة

 Chlorellaف ةةد س ةةجمت العزل ةةة  C.1اعم ةةى ا ت ةةاج فة ة اطس ةةبوع اطول

بعم ةةر اس ةةبوعين وو ةةذا يي ةةاب ،م ةةا ظه ةةر م ةةن ت ةةائج م ةةه صة ة
د ارسةةت ا الحاليةةة ع ةةد قيةةاس الهرمةةون الةةدا م وال ةةارج

اج ةةاس

وكة ة ة ة ة ةةان  ml/µg 26828م ار ة ة ة ة ة ةةة بج ة ة ة ة ة ة س 26022( Scendesmus

ةةالل اطسةةبوع

عمةةى الج ة س اط يةةر ةةالل

 )ml/µgوكةةذلص تفوقةةت بح ةوال الضةةع

ال ال ةةث م ةةن ال م ةةو ويتف ةةق ك ةةذلص م ةةه د ارس ةةت ا الحالي ةةة فة ة ان الهرم ةةون
ال ةةارج كةةان متفةةوق ولكةةال الج سةةين ةةالل اطسةةبوع ال ةةا

اذ سةةجموا  256200و  10.096ml/µgعمةةى التةوال

اطس ةةبوع ال ةةا

حي ةةث ك ةةان الهرم ةةون  ml/µg 26111فة ة ح ةةين س ةةجل

عةةن ذلةةص

اط يةةر  ml/µg 16588ع ةةد د ارسةةة ا تةةاج مركةةب معةةين مةةن قبةةل كةةائن

الةذ فة اطسةبوع ال اربةةه مةن ةةالل اسةتجابة ال مةةو لروايةو مةزارع وةةذين

الم م ةةى ط ت ةةاج و ةةذا المرك ةةب

الج س ةةين ،مم ةةا يوك ةةد زي ةةادة الهرم ةةون ال ةةارج

م ةةا ،فا ةة ،م ةةن الض ةةرور تحدي ةةد الظ ةةرو

ةةالل اطس ةةابيه اطول ةةى

وذلةص بحسةب مةةا يتةا ر بةة ،مةو وةذا الكةةائن دا ةل الوسةةط وكةذلص مةةايد ر

وا فاضةة ،مةةه زيةةادة فت ةرة التحضةةين يتبةةين مةةن ةةالل ال تةةائج السةةابق

عمى الحالة الفسمجية ل ،وتدا ل وذه الظرو

مه اضافة وتركيةز المةواد

ذكروا ع د قيةاس ورمةون  IAAالمفةرز ارجيةا (الجةدول  )1با ة ،يمكةن

اطولي ة ةةة ط ت ة ةةاج المرك ة ةةب ان او ة ةةم الظ ة ةةرو

التة ة ة ت ة ةةد ر عم ة ةةى م ة ةةو

ا تيةار العزلةة اطفضةل ط تةاج الهرمةةون ارجيةا ،وقةد ا تيةرت عزلةة مةةن

الس ةةيا وبكتريا والطحال ةةب وة ة قيم ةةة اطس المهي ةةدروجي

السةيا وبكتريا وة  Gloeocapsa sp. PCC 7428وكةذلص عزلةة مةن

اطضاءة ،فضال عن ان اضافة التربتوفان وتحديد التركيز الم اسةب م ة،

الطحالةب ال ضةراء المجهريةة وة Chlorella sp. IFRPD 1018

وكةةذلص ا تبةةار اضةةافة م ةواد م تمفةةة الةةى الوسةةط فه ة مرتبطةةة بتا يروةةا

وذلص ط تاجهم اطوفر لمهرمون فضال عن ا هم تم تي يصهم و ار يا ممةا

عم ةةى مس ةةار ا ت ةةاج الهرم ةةون م ةةن قب ةةل الك ةةائن اض ةةافة ال ةةى ت ةةا ر ا ت ةةاج

يعط ة دقةةة اكبةةر ل تةةائج التعامةةل معهةةم ل ةةد تةةم ز ارعةةتهم ف ة مفةةاعالت

الهرمة ةةون بعامة ةةل الة ةةرج واطوت ة ةزاز لممزرعة ةةة الم مة ةةاة متة ةةدا ال مة ةةه ب ية ةةة

حيويةة بسةيطة مةن اجةل الحصةول عمةى كميةات م اسةبة طجةراء التجةارب

العوامةةل والظةةرو

اط رال وضةةحت تةةائج قيةةاس فعاليةةة ورمةةون IAA

الالح ةةة عم ةةى الهرم ةةون الف ةةرز ارجي ةةا وم ار ةةة س ةةموص العة ةزلتين ط ت ةةاج

المفةةرز ارجيةةا فة اوسةةاط مةزارع طحمةةب  Gloeocapsaالم تمفةةة فة

الهرمةةون بعةةد اسةةت دام وةةذه المفةةاعالت الزرعيةةة البسةةيطة حيةةث سةةجل

قيم اطس الهيةدروجي

جة ة س  Gloeocapsaتف ةةوق ف ة ة مس ةةتويات الهرمة ةةون المف ةةرز ارجية ةةا

(:)8

لهةا ( )0 ،2 ،2 ،. ،0فة الجةدول ( )1واليةكل

الجدول ( :)6تاثير قيم االس الايدروجيني )  (pHلموسط عمى تركيز )ml/µg( IAA
12
21
2
12
21
العمر(يوم) 2
المزارع اله اززة
المزارع ال ابتة (بدون وزاز)
pH
5.103 10.007 12.415 11.835
9.338 4.657
0
8.135 13.128
12.86
8.135 14.064 4.836
.
20.796 23.917 21.242 20.707 24.719 9.383
2
11.523
16.07 19.102 18.478 23.917 12.86
2
4.211
4.568
5.549 15.669 19.993
8.67
0
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وان الطحم ةةب اس ةةتمر باط ت ةةاج ع ةةد اطس ةةبوع ال ةةا
المة ةزارع ب ةةدا الهرم ةةون باط ف ةةاض

وبع ةةدوا فة ة جمي ةةه

ةةالل اطس ةةبوع ال ال ةةث (الج ةةدول)1

(اليكل ،)8ومن الدراسات الت تتفق وتتطةابق مةه الد ارسةة الحاليةة ،وة
د ارسةةة ) (9اذ ايةةار الةةى ان السةةيا وبكتريا  Spirulinaميةةت فة وسةةط
 0 pHواعطةت  IAAلكةن افضةل ا تةاج كةان ع ةد  . pHوان اقةل
ا تاج كان ع د  0 pHوا  ،قةد يعةزال وةذا اط فةاض الةى صةعوبة مةو
السةاللة فة  pHمة فض وان  pHالوسةةط يةةد ر عمةةى ا تةةاج الهرمةةون
ايضا دراسة ) (37الت ا ةتج فيهةا  IAAمةن  rhizobacteriaاظهةرت
تطابق مه تيجة الدراسة الحالية ع د تجربةة قةيم  pHبةين  0-0وظهةر
اكب ةةر ا ت ةةاج فة ة الوس ةةط 8( 2س ةةالطت) و  2 pHو ( 0س ةةاللة واح ةةدة)
وان الة  pHالحامض تحةت  .وجةد ا ة ،غيةر مفضةل ط تةاج الهرمةون،

)(A

وكةذلص د ارسةة ) (38مةه سةالطت  Klebsiella pneumoniaeوكةان
وس ة ةةط  2اطفض ة ةةل ل ة ة ة  0س ة ةةالطت ووس ة ةةط  2اطفض ة ةةل لس ة ةةاللة واح ة ةةدة
وا ف ةةض اط ت ةةاج ع ةةد

 . pHو 0وع ةةد د ارس ةةة ا ت ةةاج  IAAم ةةه

الفطر  Fusarium oxysporumكةان  pHاطم ةل  260-2وية فض
اط تاج بارتفاع وا فاض الة  pHعن وذا المدال (  )80بعةد مالحظةة
ارتف ة ة ةةاع تركي ة ة ةةز الهرم ة ة ةةون الم ة ة ةةتج فة ة ة ة الوس ة ة ةةط م ة ة ةةن قب ة ة ةةل الطحم ة ة ةةب
 Gloeocapsaوب ية ةةة عة ةةزطت الطحالة ةةب اط ة ةرال وذلة ةةص ع ة ةةد تة ةةدعيم
الوسط الغذائ بمادة التربتوفةان ) ( L-Tryptophanوالةذ يعةد المةادة
اطولية ة ةةة ط تة ة ةةاج الهرمة ة ةةون (الجة ة ةةدول  ،)8اضة ة ةةافة الة ة ةةى ذلة ة ةةص تة ة ةةم مة ة ةةه

)(B
الشكل ( :)6تاثير قيمة  pHالوسط عمى IAA

السةةيا وبكتريا قيةةد الد ارسةةة تجربةةة اضةةافة كميةةات متباي ةةة مةةن التربتوفةةان

يتبين من ال تائج ف حالة المزارع ال ابتة (غير الهة اززة) بةان اكبةر فعاليةة

ال ةةى الوس ةةط ( 560،2،1،8،1غ ةةم لت ةةر) ومالحظ ةةة ا ةةر تغي ةةر التركي ةةز

لمهرمةةون ظهةةرت ع ةةدما تكةةون قيمةةة  pHلموسةةط = 2و ةةالل عمةةر 21

وك ةةذلص عام ةةل التحري ةةص (اطوتة ةزاز) عم ةةى ا ت ةةاج الهرم ةةون وتركية ةزه فة ة

يةةوم وارتفعةةت كميةةة الهرمةةون مةةه زيةةادة فت ةرة التحضةةين مةةن عمةةر اسةةبوع

الوسة ةةط الغة ةةذائ حية ةةث يالحة ةةظ مة ةةن تة ةةائج الجة ةةدول ( ،)0با ة ةة ،ة ةةالل

الةةى اسةةبوعين لجميةةه عي ةةات التجربةةة ةةم عا ةةت ا فةةاض ع ةةد اطسةةبوع

اطسة ةةبوع اطول حة ةةدث زية ةةادة الهرمة ةةون بية ةةكل كبية ةةر مة ةةه زية ةةادة تركية ةةز

ال الةث وسةةجمت اطوسةاط ( 0و ).اقةةل فعاليةة لمهرمةةون فة حةةين ت اربةةت

التربتوفةةان المضةةا

تةائج الوسةط ذو  2= pHمةه الوسةط  2ممةا يةدل عمةى ان مةو وا تةاج

قيمةة لمهرمةون ( 106188و  )ml/µg 1.6220لكةةل مةن المةزارع ال ابتةةة

الطحم ةةب يك ةةون افض ةةل ويمي ةةل لالوس ةةاط المتعادل ةةة وال اعدي ةةة اك ةةر م ةةن

واله ة اززة عمةةى التة ةوال ع ةةد تركيةةز  1غةةم لتةةر مةةن التربتوفةةان (الجةةدول

اطوسة ةةاط الحامضة ةةية  ،حية ةةث سة ةةجمت ف ة ة الم ة ةزارع ال ابتة ةةة اعمة ةةى قيمة ةةة

 )0و(اليكل  ،)1وف اطسبوع ال ا

لمهرم ة ة ةةون فة ة ة ة الوس ة ة ةةط  )ml/µg 116220( 2ة ة ةةالل  21ي ة ة ةةوم م ة ة ةةن

كذلص لوحظ زيادة فعاليةة الهرمةون

مةةه زيةةادة تركي ةةز التربتوفةةان وفة ة كةةال المة ةزارع لكةةن ل ةةوحظ ع ةةد م ار ةةة

التحضة ةةين يمية ةة )ml/µg 186022( ،لموسة ةةط  2وان اعمة ةةى قة ةةيم لفعالية ةةة

تةةائج الم ةزارع اله ة اززة لهةةذا العمةةر مةةه ( 21يةةوم) مةةه اطسةةبوع اطول (2

الهرم ةةون لوحظ ةةت لجمي ةةه اطعم ةةار كا ةةت محص ةةورة فة ة اطوس ةةاط ذات

يةةوم) ا ةة ،يوجةةد ا ف ةاض ممحةةوظ ف ة الفعاليةةة ولجميةةه المعةةامالت بي مةةا

 2 pHو  2يميهةةا الوسةةط  0امةةا بال سةةبة لمم ةزارع اله ة اززة ف ةةد لةةوحظ
كةةذلص تسةةجيل اعمةةى فعاليةةة فة ة الوسةةط  2و ةةالل اطسةةبوع ال ةةا

وفة كةةال المةزارع ال ابتةةة والهة اززة مةةه تسةةجيل اعمةةى

فة ة المة ةزارع ال ابت ةةة فة ة التراكي ةةز العالي ةةة لمتربتوف ةةان ( 1،8،1غ ةةم لت ةةر)

م ةةن

حصةةل زيةةادة ف ة الهرمةةون ةةالل اطسةةبوع ال ةةا

التحضة ةةين ( )ml/µg 186022وب ة ة فس الفت ة ةرة سة ةةجل الوسة ةةط  2فعالية ةةة

واسةةتمرت الزيةةادة ف ة

الفعاليةةة له ةةا حت ةةى ةةالل اطس ةةبوع ال ال ةةث ( 12يةةوم) عم ةةى العك ةةس م ةةن

( )ml/µg 2.652وبم ةةا يي ةةاب ،الم ة ةزارع ال ابت ةةة ف ةةان اعمة ةةى ق ةةيم فعالية ةةة

المزارع اله اززة الت استمر فيها ا فةاض الهرمةون بزيةادة فتةرة التحضةين

محصورة بين الوسطين  2و  2لكن و ةا يميهةا الوسةط ذات  . pHبةدط

ولجميةةه المعةةامالت قةةد يع ةزال السةةبب ف ة ذلةةص الةةى ان عمميةةة تحريةةص

مةةن الوسةةط  0ف ة الم ةزارع ال ابتةةة كمةةا يمكةةن مالحظةةة ارتفةةاع الهرمةةون

المزرعةةة يةةدد الةةى زيةةادة تهويةةة المزرعةةة و يةةاط الكةةائن وتسةريه عمميةةة

فة ة اطس ةةبوع اطول لجمي ةةه اطوس ةةاط ت ريب ةةا ع ةةدا الوس ةةط  0فة ة المة ةزارع

اطيض وا ذ المةواد مةن الوسةط الغةذائ وا تةاج الهرمةون مةن اجةل ال مةو

الهة اززة عةن تمةص ال ابتةة ،قةد يعةزال ذلةص الةى زيةادة التهويةة وفرصةة توزيةةه

مما يرفه من تركيةز الهرمةون ةالل اطسةبوع اطول وصةوط الةى اطسةبوع

وا تيةةار م ةواد الوس ةةط وبالتةةال زي ةةادة الفعاليةةات اطيض ةةية وال مةةو وزي ةةادة

ال ةةا

يةةاط الكةةائن واف ةراز المركبةةات وم هةةا الهرمةةون بيةةكل اكبةةر ف ة الوسةةط

الةةذ يبةةدا اللةة ،الكةةائن باسةةتغالل الهرمةةون لم مةةو فيبةةدا الهرمةةون

تدريجيا باط فاض وما يراف  ،من ا فاض ف تركيةز المةادة اطوليةة لة،
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(التربتوفةةان) والةةذ اسةةتغل مةةن قبةةل الكةةائن ةةالل اطسةةبوعين اطوليةةين

ي ةةزداد برف ةةه تركي ةةز التربتوف ةةان م ةةن  562ال ةةى  560غ ةةم لت ةةر وية ة فض

ل ةةذلص الح ةةظ ا ف ةةاض الهرم ةةون ةةالل اطس ةةبوع ال ال ةةث ،ام ةةا فة ة حال ةةة

قميال بعد التركيز اط ير كما ان زيادة التربتوفان الى تركيةز  1غةم لتةر

الم ةزارع ال ابتةةة فيكةةون ال مةةو بيةةكل ابطةةا ممةةا ف ة الم ةزارع اله ة اززة وذلةةص

رفعة ةةت ا تة ةةاج  IAAلجمية ةةه سة ةةالطت البكترية ةةا المرضة ةةية الم تجة ةةة لة ةة،،

لغيةاب عامةل التحريةص ومةن ةم فةان اسةتغالل كميةات التربتوفةان المجهةةز

وا فض بيدة ا تاج  IAAع دما وصةل تركيةز التربتوفةان الةى  0غةم

ف ة الوسةةط يكةةون بةةبطء اكبةةر ممةةا ف ة الم ةزارع اله ة اززة وبالتةةال حةةدوث

لتةةر) ،(41وو ةةا بهةةذه الد ارسةةة الحاليةةة تةةم تجربةةة اضةةافة التربتوفةةان مةةن

ا تاج وافراز لمهرمون يزداد بزيادة فترة الحضا ة وال مو ف ةد برو ةت تةائج

 1- 560غةم لتةر ف ةط ولةوحظ تطةةابق ال تيجةة مةه الد ارسةة الميةار لهةةا

دراسات متعددة م ها ) (9بان التربتوفان فة الوسةط يد ةذ بةاك ر او اقةل

فضال عن ان ) (27قد است دم تركيز  1غم لتةر تربتوفةان مةه وسةط

من معدل ابت مةن الوسةط ويحةول الةى  IAAوايةير بهةذه الد ارسةة الةى

السةةيا وبكتريا ط تةةاج الهرمةةون ةةالل  21يةةوم مةةن الحضةةا ة فة حةةين

جيةةدا ان اطج ةةاس البكتيريةةة الم تمفةةة يةةزداد ا تاجهةةا ل ة

ذكةةر ) (31ان بزيةةادة الربتوفةةان الةةى  0غةةم لتةةر اسةةتمر ارتفةةاع ا تةةاج

 IAAبوجةةود التربتوفةةان بطري ةةة مرتبطةةة بةةالتركيز حيةةث بد ارسةةت ،مةةه

الهرمةةون مةةن قبةةل  ،Azotobacterوسةةجمت د ارسةةة ( )80بةةان التركيةةز

ا ةة ،مةةن المعةةرو

 Spirulinaارتف ةةه  IAAم ةةه ارتف ةةاع كمي ةةة التربتوف ةةان بالوس ةةط ،وف ة ة

اطم ةةل لمتربتوفةةان كةةان  8مم ة مةةوطر بةةدا بعةةدوا ا تةةاج الهرمةةون الم ةةتج

دراسة) (40عمى ا تةاج الهرمةون مةن Pseudomonas aeroginosa

من الفطر باط فاض

ايضةةا ايةةار الةةى الةةى ا تةةاج الهرمةةون الم ةرتبط بتركيةةز التربتوفةةان والةةذ
الجدول (:)6تاثير تركيز التربتوفان المضاف عمى انتاج هرمون IAA
12
21
2
12
21
العمر(يوم) 2
المزارع اله اززة
المزارع ال ابتة (بدون وزاز)
تركيزT
16211
06122
26.20
16.5.
16.0.
06258
560
06822
2600. 226588
16588
16588
26102
2
2061.2 226212 186221 126252 126208 206251
1
1.6121 856200 156001 816018 10652. 1265.1
8
806052 116821 1.6220 806222 826.21 106188
1
يومةةا) مةةن التحضةةين ف ة وكا ةةت  ml/µg 806112ف ة الم ةزارع ال ابتةةة
وكة ةةذلص  ml/µg 206.82لمم ة ةزارع الهة ة ة اززة لكة ةةن ة ةةالل ( 2اية ةةام) م ة ةةن
التحضين ،اما ما ي ابمها ف معاممة الظالم ف د كا ةت ال تةائج تيةير الةى
ان اعمى قيمة سجمت لمهرمون كا ت  ml/µg 20612ع د فتةرة  2ايةام
فة الم ةزارع ال ابتةةة ،امةةا ف ة الم ةزارع اله ة اززة فكا ةةت اعمةةى قيمةةة لمهرمةةون
 ml/µg 2.602.وع ةةد ف ةةس فتة ةرة التحض ةةين -1فة ة معامم ةةة الض ةةوء
المس ةةتمر تفوق ةةت فعالي ةةة الهرم ةةون فة ة المة ةزارع ال ابت ةةة ع ةةن فعاليت ةةة فة ة

)(A

المزارع اله اززة ةالل اطسةبوعين ال ةا

وال الةث فيمةا عةدا اطسةبوع اطول

( 2ي ةةوم) ،حي ةةث كا ةةت فة ة المة ةزارع اعم ةةى فعالي ةةة ةةالل اطي ةةام اطول ةةى
وت اقص ةةت بزي ةةادة فتة ةرة التحض ةةين (فة ة المة ةزارع الهة ة اززة) ،فة ة ح ةةين ان
المزارع ال ابتة ارتفةه فيهةا الهرمةون ع ةد  21يةوم وعةاد بعةدوا لال فةاض
ف ة ة اطسة ةةبوع ال الة ةةث ( 12ية ةةوم) -8امة ةةا ف ة ة معاممة ةةة الظة ةةالم  ،فمة ةةن
الواضو ان تسجيل اعمى فعالية لمهرمون كان الل اطسبوع اطول لكةل
مةن المةزارع ال ابتةةة والهة اززة ومةةن ةةم ا فاضة ،بزيةةادة فتةرة التحضةةين -1
وع ةةد اس ةةت دام ظ ةةام التعاق ةةب الض ةةوئ ( 2.س ةةاعة ض ةةوء 2 :س ةةاعات
ظةةالم) ،يالحةةظ ف ة حالةةة الم ةزارع ال ابتةةة الحصةةول عمةةى اعمةةى فعالي ةةة

)(B
الشكل (:)6تاثير تراكيز التربتوفان المضاف لموسط عمى انتاج هرمون IAA

لمهرمة ةةون تفوقة ةةت عمة ةةى جمية ةةه المعة ةةامالت اط ة ةرال (معة ةةاممت الضة ةةوء

في المزارع الثابتة والازازة

والظ ة ةةالم المس ة ةةتمر) اذ بمغ ة ةةت  ml/µg 826228فة ة ة م ة ةةدة  21ي ة ةةوم ،

يتضةةو مةةن تةةائج الجةةدول ( ).واليةةكل ( )0كةةل ممةةا يةةات -2:ان عامةةل
الضةةوء مةةد ر فعةةال ف ة

وكة ةةذلص ارتفة ةةاع الهرمة ةةون بزية ةةادة فت ة ةرة التحضة ةةين الة ةةى اطسة ةةبوع ال ة ةةا

مةةو وحيويةةة م ةزارع السةةيا وبكتريا حيةةث يظهةةر

وا فاضةة ،ع ةةد اطسةةبوع اط يةةر ،فضةةال عةةن تفةةوق قةةيم الهرمةةون لجميةةه

تباين كبير جدا بين فعالية الهرمون  IAAف الضوء المستمر ع ة ،فة

الفتة ةرات اط ة ةرال ع ةةد م ار ته ةةا بم ةةا ي ابمه ةةا م ةةن المع ةةامالت (مع ةةاممت

الظةةالم ،اذ سةةجمت ف ة معاممةةة الضةةوء المسةةتمراعمى فعاليةةة ةةالل (21
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الضةةوء والظةةالم المسةةتمر)،ومن ةةالل ماسةةبق ذك ةره يمكةةن التوصةةل الةةى

الس ة ةةيا وبكتريا اظه ة ةةرت اس ة ةةتجابة افض ة ةةل لال ت ة ةةاج فة ة ة معامم ة ةةة الض ة ةةوء

ان افضل معاممة سجمت اعمةى فعاليةة لمهرمةون وة ع ةد اسةت دام ظةام

المستمر امةا الظةالم المسةتمر فمةم يظهةر اط ا تةاج قميةل لمهرمةون (،)20

ةةالل ت مي ةةة المة ةزارع ال ابت ةةة وو ةةذا يتف ةةق م ةةه د ارس ةةة

وف دراسة ) (35مه تكوين  IAAمةن السةيا وبكتريا فةان عامةل الضةوء

( )0،20حي ةةث درسة ةوا ا ت ةةاج  IAAم ةةن الس ةةيا وبكتريا وتطاب ةةت ال ت ةةائج

كان اطفضل ولجميه اطج اس لال تاج الهرمون من معاممة الضةوء ،امةا

بةان عامةةل الضةةوء مهةم ومةةد ر عمةةى اط تةةاج وان افضةل ا تةةاج لةة ،حةةدث

التعاقة ةةب

التعاق ةةب الض ةةوئ

الم ة ةزارع اله ة ة اززة فمة ةةم ية ةةتم تحدية ةةد الفعالية ةةة فيهة ةةا تحة ةةت ظة ةةرو
الضةةوئ

الل معاممة التعاقب الضوئ واياروا الى ان السةبب قةد يعةزال الةى ان
الهرمون حسةاس لمضةوء اط ا ة ،السةيا وبكتريا كةائن ذاتة التغذيةة وت مةى

ةةالل وةةذه التجربةةة ،لتفةةوق فعاليةةة الهرمةةون فة المةزارع ال ابتةةة

سبيا عن اله اززة ف معاممت الضوء والظالم المستمرين

م اليا ع د فترة التعاقةب  2.ضةوء –  2ظةالم فضةال عةن ان سةاللة مةن
الجدول ( :) 3تاثير عامل الضوء عمى انتاج  IAAفي المزارع المختمفة
وع الت مية
التحضين

المزارع ال ابتة

المزارع اله اززة

الفعالية ()ml/µg
21
2

الفعالية ()ml/µg
21
2

12

12

المعاممة
الضوء المستمر

18.121

35.241

25.165

19.637

13.841

8.046

ضوء:ظالم

21.866

37.113

32.655

----

----

----

2 : 2.
الظالم المستمر

19.28

4.925

6.173

16.516

13.663

8.937

الج ة ةةدول ( )2والي ة ةةكل ( ،).ان الهرم ة ةةون يب ة ةةدا باطرتف ة ةةاع ة ةةالل م ة ةةدة
التحضةةين الةةى  .يةةوم ةةم ي ة فض ع ةةد قياسةة ،ف ة اليةةوم العايةةر ولكةةل
المعةةامالت  ،كمةةا لةةوحظ ع ةةد م ار ةةة ال تةةائج بةةين الم ةواد المضةةافة بةةان
اعمى فعالية لمهرمون سجمت ةالل جميةه الفتةرات كا ةت باسةت دام مةادة
التربتوفة ةةان  Tryptophanفة ة ة الوسة ةةط الغ ة ةةذائ يميهة ةةا م ة ةةادة التربت ة ةةون
 Treptoneوبفةةارق كبيةةر سةةبيا وا ي ة ار مةةادة اطسةةيتامايد Acetamide
الت سجل فيها الهرمون تركيز قميل جدا ييةاب ،معاممة الم ار ةة (الوسةط
الغذائ بدون مواد اضافية )،وو

تيجة متوقعة وذلةص طن ا تةاج ا ةدول

حةةامض ال ميةةص يرتفةةه بوجةةود المةةادة اطوليةةة لةة ،وو ة الحةةامض اطمي ة
التربتوفان الةذ يتحةول الةى اط ةدول بفعةل ا ةزيم  tryptophanaseيمية،

 :Aفعالية الهرمون ف المزارع ال ابتة واله اززة

التربتةةون ط ةة ،عبةةارة عةةن مجموعةةة مةةن اطحمةةاض اطمي يةةة والت ة م هةةا
التربتوفةةان فهةةو جزئيةةا متةةوفر ف ة التربتةةون وربمةةا لمحصةةول عمةةى فعاليةةة
ورمون اكبر يجةب اضةافة كميةات اكبةر م ة ،لموصةول الةى الفعاليةة التة
اظهرته ةةا اض ةةافة التربتوف ةةان طن الطحم ةةب اظه ةةر قابمي ةةة واض ةةحة عم ةةى
ا تاج الهرمون بوجوده
الجدول ( :)7تاثير اضافة مصادر نايتروجينية مختمفة الى الوسط الغذابي
عمى فعاليةIAA
تركيز الهرمون *)ml/µg( IAA
المادة المضافة

 :Bفعالية الهرمون ف المزارع ال ابتة

الشكل (  :) 6تاثير عامل الضوء عمى فعالية IAA

Tryptophan

ا تبر تا ير اضافة مواد تروجي ية م تمفة الى الوسط الغةذائ مةن اجةل

Treptone
Acetamide
Control

معرفة تا يروةا عمةى ا تةاج ورمةون  IAAمةن قبةل السةيا وبكتريا  ،وذلةص
باضةةافة (  2غ ةةم) م ةةن ك ةةل م ةةادة تروجي يةةة – كة ةالً عم ةةى ح ةةدال – ال ةةى
مكو ةةات الوسةةط الغةةذائ المسةةت دم  Chu 10يتضةةو مةةن ال تةةائج ف ة
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فترة الحضا ة ( يوم )
.
8
15.625 *16.427
8.581
7.154
4.836
3.587
3.587
4.836

25
12.86
7.243
3.944
3.231
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ا تاجيةةة لمهرمةةون ( IAAطحمةةب  Gloeocapsaمةةوذج لمسةةيا وبكتريا
وطحمةةب  Chlorellaمةةوذج مةةن الطحالةةب ال ض ةراء) ،ف ة مفةةاعالت
ض ةةوئية بسة ةةيطة ومتابعة ةةة ا ت ةةاج الهرمة ةةون فيهة ةةا وذل ةةص ب ية ةةاس الهرمة ةةون
المف ةةرز ال ةةى الوس ةةط ةةالل فتة ةرات م تمفة ةةة (2،2،22،21،28،21،22
يةةوم) كمةةا وةةو موضةةو فة الجةةدول ( ،)2يمكةةن مالحظةةة ا ةة ،يوجةةد فةةرق
كبيةةر فة ة ا ت ةةاج ورم ةةون  IAAبةةين الطحمب ةةين الم ةةذكورين فة ة اع ةةاله ،
حي ةةث تفوق ةةت الس ةةيا وبكتريا وبي ةةكل واض ةةو وكبي ةةر و ةةالل ك ةةل فتة ةرات

الشكل ( :) 3تاثير اضافة مواد نيتروجينية عمى انتاج IAA

ال ية ة ةةاس ،اذ سة ة ةةجمت ( )143.131ml/µgة ة ةةالل فت ة ة ةرة  22ية ة ةةوم مة ة ةةن

ان الد ارسة ة ةةات المتعم ة ة ةةة بد ارسة ة ةةة الهرمة ة ةةون  IAAس ة ة ةواء ط تاجة ة ةة ،مة ة ةةن

التحضةةين ووة ة اعم ةةى فعاليةةة مس ةةجمة ةةالل الد ارسةةة ،فة ة ح ةةين س ةةجل

الطحال ةةب او غيرو ةةا م ةةن الكائ ةةات المجهري ةةة تعتم ةةد بص ةةورة كمي ةةة عم ةةى

الطحم ةةب اط ض ةةر الكم ةةوريال فعالي ةةة ( )38.005ml/µgةةالل  21ي ةةوم

تحديةةد مسةةار ا تةةاج الهرمةةون المعتمةةد مةةن قبةةل الكةةائن والت ة اغمبهةةا امةةا

مةةن التحضةةين كمةةا لةةوحظ ايضةةا تبةةاين سةةموص الهرمةةون حيةةث ا ةة ،ف ة

مةرتبط بالتربتوفةان او غيةر مةرتبط بة ،اذ ان التربتوفةان وةو المةادة البادئةة

السةةيا وبكتريا ارتفةةه ا تةةاج الهرمةةون ةةالل اطيةةام اطولةةى الةةى ان وصةةل

ليةةائعة لمهرمةةون ،والت ة مةةن ةةالل ايضةةها بوسةةاطة ال ب ةات والعديةةد مةةن

الى اعمةى مسةتوال لة ،ع ةد  22يةوم وبعةدوا بةدا باط فةاض ةالل اطيةام

كائ ات التربة م ل البكتريا والفطريات والطحالب يةتم ا تةاج الهرمةون ممةا

الالح ة ةةة  ،ف ة ة حة ةةين ف ة ة الطحمة ةةب اط ضة ةةر يالحة ةةظ اسة ةةتمرار ارتفة ةةاع

اية ةةير الية ةة ،ف ة ة د ارسة ةةة والمسة ةةارات المتعة ةةددة لة ةة ،(42) ،لة ةةذلص لة ةةم ية ةةتم

الهرمةةون الةةى فت ةرة  21يةةوم وبةةدا بعةةدا باط فةةاض ،قةةد يع ةزال ذلةةص الةةى

الحصةةول عمةةى مصةةادر اسةةت دمت مةةادة ا ةرال تةةد ر عمةةى ا تةةاج IAA

ال ة ة ة ةواص الفس ة ة ةةيولوجية لك ة ة ةةل ة ة ةةوع م ة ة ةةن اقس ة ة ةةام الطحال ة ة ةةب حي ة ة ةةث ان

اصةةة م ةةن الطحال ةةب ،م ةةه وجةةود بع ةةض البح ةةوث ال اص ةةة بالفطري ةةات

السةةيا وبكتريا قةةد تكةةون اسةةرع م ةواً بسةةبب واصةةها وتميزوةةا عةةن بةةاق

والبكتري ة ة ة ةا المرضة ة ة ةةية الت ة ة ة ة اضة ة ة ةةافت مس ة ة ة ة مص ال مي ة ة ة ةرة ،الصة ة ة ةةة

اقسام الطحالب اط رال مما يحفز ا تاج الهرمون بوقت اسرع واكبةر مةن

المحم،الببتون،التربتةةون وفةةول الصةةويا كمصةةدر تروجي ة بالوسةةط يرفةةه

الطحالةةب ال ض ةراء وسةةرعة اف ة ارزه بالوسةةط واسةةتغالل المكو ةةات اطوليةةة

ا تاج الهرمون ،وكان اطفضل الببتون يمي ،مسةت مص ال ميةرة والمحةم ةم

بالوسط ع د م ار تها بالطحالب ال ضراء

التربت ة ة ةةون وف ة ة ةةول الص ة ة ةةويا ع ة ة ةةد ا ت ة ة ةةاج الهرم ة ة ةةون م ة ة ةةن قب ة ة ةةل بكتري ة ة ةةا
)(43

 Pseudomonasع ةةد ز ارعة ةةة م ةةاذج مة ةن افض ةةل الطحالة ةةب
الزمن(يوم)
الطحمب
Gloeocapsa

*

Chlorella
تركيز ورمون  IAAبة ml/µg

الجدول ( :)8انتاج هرمون  IAAفي المفاع ت الضوبية البسيطة
21
28
21
22
2
2

*

53.074
24.898

22

98.192

143.131

109.694

102.561

76.168

61.099

26.503

24.184

27.127

28.197

38.005

25.254

الشكل ( :)7انتاج  IAAفي المفاع ت الضوبية البسيطة
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Abstract
A In this study, isolates and diagnoses of some local microbial isolates were diagnosed by phenotypic and
hereditary diagnosis. Indole Acetic Acid (IAA) was also evaluated in these isolates and in the presence and
absence of amino acid tryptophan. The IAA is externally isolated into the middle and internal hormone And
identified the best isolates for the production of the hormone and concluded that the IAA secreted from the
outside can be adopted as a source of production better than the internal hormone for ease of separation and the
possibility of utilization of the organism and other times of production and low production cost to dispense with
the destruction of cells to remove the internal content of the Hormone as well as the superior efficacy of the
hormone externally excreted on the internal hormone. The cyanobacteria showed Gloeocapsa sp. PCC7428 The
best efficacy for the production of the hormone 12.682 ml / μg in a medium equipped with 0.5 L / gm tryptophan
was for the sex of Chlorella sp. IFRPD 1018 8.313 ml/μg This result was confirmed when comparing the
effectiveness of the hormone of these two species when they were developed in simple light reactors where there
was a large and clear variation in the production of externally isolated IAA. Cyanobacteria recorded an
efficiency of 109.694 ml / μg on day 12 of development, The highest level of activity in the day 14 was 38.005
ml / μg, which confirms that cyanobacteria are better and faster to produce the hormone. It is also observed that
the production of the hormone by the cyanobacteria is clearly affected by changes in surrounding conditions,
especially pH and concentration of tryptophan Added to the food medium and lighting agent and add The highest
effect of the hormone was observed in the medium with pH = 7 followed by 8 and the highest efficacy at 14 days
for both fixed farms 24.719 ml / μg and shaking 23.917 ml / μg with affinity Effectiveness of both species,
although the advantage of faltering farms at pH 7 on day 7 was evident on fixed farms. The concentration of
tryptophan was found to be proportional to the effectiveness of the hormone and to all the treatments during all
periods of measurement and the superiority of the shaking farms 46.119 ml / μg on the constant 25.433 ml / μg
within 7 days at the concentration of 4 L / gm and 14 days of development. For the light factor, continuous light
treatment showed the highest hormone production on the vibratory farms in the first week only 19.637 ml / μg.
The hormone activity decreased with the recording of the fixed plant more effective in light during the second
and third weeks (35.241 and 25.165 ml / μg) respectively, In contrast to the continuous dark treatment in which
the fixed farms exceeded the first week only 19.28 ml / μg and the hormone decreased during the other weeks
with the superiority of the faltering farms in the second and third weeks, The measurement was recorded at
37.113 ml / μg at 14 days. When using different sources of nitrogen in the middle proved the susceptibility of
cyanobacteria to exploit the substance Treptone partially containing tryptophan, which is the raw material for the
production of the hormone IAA, making it better compared to the rest of the additives to the center so can be
considered a successful tryptophan alternative to tryptophan .
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