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استخدام صبغة الكونغو الحمراء في الوسط
الزرعي لتسريع عزل وتنقية

وتشخيص األنواع التابعة لجنس
Azospirillum

خميل مصطفى خماس ،ندى زكي مهدي ،ليمى عبد الحميد سعيد
قسم عموم الحياة – كمية العموم – الجامعة المستنصرية
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Abstract
151 isolates of Azospirillum were identified out of 289 nitrogen fixing
bacteria, these isolates were obtained from soil rhizosphere and sterilized rice roots of
different regions in Iraq, by using biochemical and physiological characters, the
isolates were differentiated into three species namely: A. brasilense, A. Lipoferum,
and A. irakense and their numbers were 88,16 and 47 respectively. All isolates of A.
irakense (except two) were obtained from sterilized root. By using modified Red
Congo medium for isolation, purification and identification. The isolates were
classified into three groups (A, B and C) according to colony colors. The results
indicated that there is a relationship between biochemical characters and textures,
shapes , colors of the colonies. It seems that there is a similarity between colonies of
the same group, which differ from the other groups.
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الخالصة
شخصت  151عزلة تعود لجنس  Azospirillumمف مجموع  289عزلة مثبتة لمنتروجيف تـ الحصوؿ
عمييا منطقة الرايزوسفير وجذر نبات الرز لمناطؽ مختمفة مف العراؽ ،وباستخداـ االختبارات الكيموحيوية
والخصائص الفسيولوجية األخرى أمكف توزيع العزالت عمى األنواع اآلتية:

lipoferum, A. irakense,.

 A. A. brasilenوباعداد بمغت  88و 16و 47عمى التوالي :كانت جميع عزالت النوع

A. irakense

(باستثناء عزلتيف) مف جذر النبات المعقـ ،استخدمت اطباؽ وسط الكونغو الحمراء المحور لمعزؿ والتقنية
والتشخيص ،اظيرت مستعمرات العزالت اختالفاً واضحاً في شكؿ وتوزيع الصبغة فييا ،لذا فقد قسمت إلى ثالثة
مجاميع (  .)C, B, Aدلت النتائج عمى وجود ارتباط وصمة وثيقة بيف الخصائص الكيموحيوية مع نتائج
اختبارات شكؿ المستعمرة وانتشار الصبغة والمناطؽ التي كونتيا .تبيف وجود تشابو لكؿ عزالت المجموعة الواحدة
لطبيعة المستعمرات في الوقت الذي اختمفت فيو عف المجموعات األخرى.
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المقدمة
منذ إعادة عزؿ بكتريا  Azospirillumحظيت ىذه البكتريا بدراسة مكثفة بسبب تأثيرىا المفيد عمى
بعض مجاميع المحاصيؿ النباتية ،وتمتمؾ ىذه البكتريا عدة اليات تشتمؿ عمى إنتاج اليرمونات مثؿ
 cytokinine, auxinوغيرىا (  ،)2،10وتثبيت النتروجيف وتسريع نمو النبات (  ،)6 ،2وكونيا تستعمر عادة
قشرة الجذر ومنطقة الرايزوسفير لمجموعة كبيرة مف النباتات الميمة زراعياً ( ،)4، 1وىناؾ لحد االف عشرة أنواع
مكتشفة تقع ضمف جنس  ،Azospirillumومف ضمنيا:
)13، 6، 5( A. irakense, A. zeae, A. lipoferum, A. brasilenseA .oryzae,A .canadense
اعتمد في تشخيص ىذه األنواع عمى الصفات المظيرية ( ( )phenotype charactersتشمؿ الشكؿ الظاىري
والصفات الكيمو حيوية) واستخداـ التقنية الجزئية (  )7،15( )DNA/ DNA hybridizationإضافة إلى
وسائؿ أخرى مستندة عمى التقنية الجزيئية (  )11ومع كؿ ىذا بقيت الصعوبات كثيرة نتيج ة لمتشابو بيف ىذه
األنواع عند نموىا عمى األوساط الزرعية واطالة فترة العزؿ والتنقية والتشخيص فضالً عف العدد الكبير مف
االختبارات الكيموحيوية الالزمة لتفريؽ ىذه األنواع(  ،)13إضافة لوجودىا مع مجاميع أخرى مف البكتريا المثبتة
لمنتروجيف وارتباط ىذه المجاميع بشدة مع التربة وجذور النباتات مما جعؿ العزؿ والتنقية أم ار في غاية الصعوبة
( ،)12،5كما واف بكتريا  Azospirillumتعد بطيئة النمو وزمف الجيؿ طويؿ نسبيا مقارنة مع األجناس البكترية
األخرى المتواجدة معيا(.)16
ويتـ عزؿ  Azospirillumروتينيا مف خالؿ تنميتيا عمى وسط  Nfbاألغنائي (  )8الذي يسمح بنمو
مجاميع بكترية أخرى مثبتة أخرى لمنتروجيف(  ،)11لذا اقترح الباحثوف بضرورة تطوير وسط انتقائي لعزؿ ىذه
البكتريا (  )15أو مف خالؿ تقميؿ تركيز المصدر الكربوني في الوسط (  )14أو باستخداـ الكونغو الحمراء في
الوسط الزرعي (  .)12استخدمت الصباغ الحيوية بصورة روتينية لصبغ البكتريا واألحياء المجيرية األخرى
( )16،17واعتبر ( )14أف التصبيغ احد طرؽ التشخيص الجرثومي كاصطباغ المستعمرة في الوسط الزرعي أو
عدـ اصطباغيا أو قدرة الصبغة عمى تثبيط بعض األنواع البكتيرية ليتحوؿ الوسط مف عاـ إلى وسط انتقالي.
كانت صبغة الكونغو الحمراء ذات فائدة كبيرة في تشخيص بكتريا

pestis

)19( Pasteurella

وتشخيص  ،)20( Shigella sonneiكما واف ىذه الصبغة قد استخدمت لتفريؽ بكتريا  Rhizobiumعف بقية
االجناس ( .)21وكاف استخداـ ىذه الصبغة في الوسط الزرعي لعزؿ بكتريا  Azospirillumوتمييزىا عف بقية
أنواع األجناس المثبتة لمنتروجيف مثؿ  Pseudomonas, Klebsiella, Enterobacter, Bacillusوالمتواجدة
معيا قد استخدـ مف قبؿ  )12(Caceresواوضح أىمية الصبغة في تمييز جنس

 Azospirillumعف بقية

المجاميع األخرى ،حيث أف األخيرة ال تمتص الصبغة عكس عزالت جنس  .Azospirillumوعندما استخدمت
ىذه الصبغة ليذا الغرض لـ تتـ اإلشارة او التطرؽ إلى قابمية الصبغة عمى تفريؽ أو تمييز األنواع ضمف ىذا
الجنس (  ،)22،12،3سوى ما ذكره (

and

Levanony

 )23( )Bashanمف أف الوسط

الحاوي عمى صبغة الكونغو الحمراء مع بعض المضادات الحيوية استطاع تمييز عزالت
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النوع  Azospirillum brasilenseعف بقية األنواع .وفي دراسة الحقة (

 )24استطاعت وباستخداـ ىذه

الصبغة مف تمييز ثالثة أنواع ضمف جنس  Azospirillumوذلؾ مف خالؿ اشكاؿ المستعمرات وشدة الصبغة
وانتشارىا.
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ استخداـ صبغة الكونغو الحمراء في الوسط الزرعي الصمب لعزؿ وتنقية
وتشخيص العزالت ألنواع جنس

 Azospirillumوبياف مدى الصمة بيف الخصائص أو الصفات الظاىرية

والكيموحيوية مع خصائص المستعمرات النامية عمى وسط ىذه الصبغة.

المواد وطرائق العمل
األوساط الزرعية :استخدـ نوعيف رئيسيف مف األوساط:
 .1وسط  Nfbاالغنائي الشبو الصمب (  )semi - solidوالخالي مف النتروجيف والخاص لعزؿ بكتريا
 )6( Azospirillumوالذي احتوى عمى المكونات التالية (غـ /لتر):
NaCl(0.1), MgSo4.7H2O(0.2), K2HPO4(0.5), DL.malic acid(5) MnSo4.H2O(0.1),
 )4( ،Na2MoO4(0.002), CaCl2(0.02), CaCl2(0.02),مؿ مف محموؿ  % 1.64( EDTAوزف/
حجـ) 2 ( ،مؿ)  ) %0.5( Bromothymol blueفي ) 0.001 . KOH (0.2بيوتيف ( )4.8( ،)Biotin
 )1.8( ،KOHاكار وضبط االس الييدروجيني عمى

 6.8وعند استخداـ مصادر كربونية أخرى لالختبارات

استبدؿ المصدر الكربوني أعاله بينما بقيت المحتويات األخرى كما ىي.
 .2وسط الكونغو الحمراء ( :)12( )RCاستخدـ ىذا الوسط لمعزؿ والتنقية حسب طريقة (  )12مع اجراء بعض
التحويرات عمى مكونات الوسط وكاالتي (غـ /لتر):
))0.015(، NH4Cl(1)، NaCl(0.1), MgSo4.7H2O(0.2), K2HPO4(0.5), DL.malie acid(5
 )0.2( ،FeCl36H2Oمستخمص الخميرة )0.001 ( ،بيوتيف )20( ،KOH(4.8) ،اكار وتـ ضبط االس
الييدروجيني عمى  6.8بوساطة )KOH (0.1N

جميع العينات وطرائق العزل
اقتمعت (  )3إلى (  )5مف نباتات الرز مع كتمة التربة المحيطة بجذورىا وبصورة عشوائية ومف ثالث
مناطؽ لمحقؿ الواحد تبعد الواحدة عف األخرى بحدود (  )20كيمومتر لحقوؿ تقع ضمف محافظات النجؼ وديالى
والقادسية وحفظت العينات في أكياس بالستيكية معقمة وبدرجة

°4ـ واستخدمت في مدة أقصاىا أسبوع بعد

الجمع عندىا استخدمت عينات مف تربة الرايزوسفير المحيطة بالجذور ،ومف جذور نفس النبات
( 3نباتات) ،وغسمت نماذج الجذورعدة مرات بالماء المعقـ ،وثـ عوممت مع (

 )%1مف Chloramine T

وغسمت بعدئذ لمرات عدة حسب طريقة (  )25سحقت الجذور بعدىا أو قطعت إلى قطع صغيرة (  1إلى  2سـ)
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ووضعت في أنابيب احتوت عمى  5مؿ مف وسط  Nfbثـ حضنت بح اررة o35ـ ولمدة  72ساعة .وبعد ظيور
النمو البكتيري عمى وسط

 Nfbو بشكؿ حمقة (  )pellicleبيضاء كثيفة تحت السطح (  3إلى  7ممـ) ثـ

تخطيطيا (  )streakedعمى وسط  RCوحضنت بح اررة 35ـ ولمدة  72ساعة وبعد ظيور المستعمرات ذات
الموف األحمر تـ التقاطيا وتخطيطيا مرة ثانية عمى أطباؽ وسط

 RCالمحور وحسب ما ذكره (  )12لغرض

التأكد مف نقاوة المستعمرات عف المجاميع البكتيرية األخرى التي ظيرت معيا عند عممية التخطيط األولى والتي
كانت عديمة الموف.

التشخيص
اخضعت جميع العزالت إلى االختبارات الكيموحيوية والفسيولوجية باستخداـ مجموعة مف المصادر
الكربونية المختمفة ،إضافة إلى مالحظة الشكؿ الخارجي لمخاليا بواسطة المجير الضوئي (جدوؿ  1مف النتائج)
اعتماداً عمى ما أشار لو(  ،)12،8،7،6وكما استخدمت ثالث سالالت متوفرة بمثابة

 type strainsوىي

 )ATCC 29145(Sp7لمنوع  )ATCC 29707(Sp5b ،A. brasilenseلمنوع  A. lipoferumو KBCI
لمنوع  A. irakenseكمصدر لممقارنة وتقييـ النتائج ،كما درست أشكاؿ المستعمرات وألوانيا وانتشار صبغة
الكونغو الحمراء بوساطة مجير تشريح.

قياس فعالية أنزيم النيتروجينيز:
لقحت األنابيب الحاوية عمى (  )5مؿ مف وسط  Nfbلمعزالت النامية عمى وسط  RCالمحور وحضنت
بح اررة °30ـ ولمدة  72ساعة .وقدرت فعالية أنزيـ النيتروجينيز بطريقة اختزاؿ االستيميف (  )26وتـ التعبير عف
النتائج مف خالؿ تحرير غاز االثيميف (نانوموؿ /مؿ /ساعة).

النتائج والمناقشة
مف مجموعة  162مستعمرة حمراء نامية عمى وسط  RCالمحور شبيية ببكتريا  Azospirillumأعطت
( )151عزلة منيا نتائج ايجابية لفحص اختزاؿ االستيميف ،فيما أىممت بقية العزالت التي لـ تظير أية فعالية
مقبولة ليذا الفحص وأظيرت (  )15عزلة فعالية منخفضة ألنزيـ النيتروجينيز تراوحت بيف (

 )7إلى ( )15

نانوموؿ  /C2h4مؿ /ساعة وىي ضمف الحدود المقبولة (  ،)27،15أما بقيت العزالت (  136عزلة) فتراوحت
فعالية النيتروجينيز ما بيف ( )30إلى ( )320نانوموؿ  /C2H4مؿ /ساعة.
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درست العزالت (  151عزلة) تفصيميا وقسمت إلى ثالثة مجاميع

 B, Aو Cاستناداً إلى االختبارات

الكيمو حيوية والخصائص الفسيولوجية والمظير الخارجي ،إذ بمغ عدد العزالت

 88و  16و  47لكؿ مجموعة

عمى التوالي.
يشير الجدوؿ (  )1إلى أف المجموعة  Aلـ تستطع استخداـ السترات والمانتيوؿ والسكروز ،وكذلؾ
الكموكوز  -:باستثناء (  )4عزالت مف أصؿ (  -:)88فيما لـ تظير الحاجة إلى البيوتيف ولـ تنتج حامضا مف
سكري الفركتوز أو الكموكوز لكنيا كانت قادرة عمى استخداـ  D-alanineإضافة إلى أف أشكاؿ خالياىا كانت
تشبو ضمة قصيرة ثابتة الشكؿ واستنادا إلى ( )8،7،6فإف تمؾ الصفات تعود لمنوع .A. brasilense
أما عزالت المجموعة  16( Bعزلة) وكما يتضح ذلؾ مف جدوؿ ( )1فكانت بحاجة إلى البيوتيف ،منتجة
حامضاً مف الكموكوز والفركتوز ،واستخدمت السترات والكموكوزوالمانتيوؿ والكميسروؿ بينما لـ تستخدـ السكروز
وبعض السكريات الثنائية ،ىذا إضافة إلى أف الخاليا كانت متعددة األشكاؿ (بعضيا قصيرة واألخرى طويمة)
واستناداً إلى ( )8،7،6فإف تمؾ الصفات تعود لمنوع .A. lipoferum
والمجموعة  Cوالتي بمغ عدد عزالتيا (  )47فالجدوؿ (  )1يبيف أف عزالتيا ليست بحاجة إلى البيوتيف
واستخدمت الكموكوز لكف لـ تنتج حامضاً منو ،واستخدمت السكروز ،المالتوز ،السميبيوز و التري ىالوز ولـ
تستخدـ المانتوؿ أو الكميسروؿ إضافة إلى قابميتيا عمى تحمؿ البكتيف (بعد  7إلى  9أياـ) مف الحضف كما إنيا
سريعة الحركة عمى وسط  Nfbوذات خاليا نحيفة وىذه الصفات واستنادا إلى ( )28،10،7تنطبؽ عمى النوع A.
.irakense
لقد استبعدت المجموعة  Cأو بعض عزالتيا مف أف تكوف ضمف النوع ( A. amazonenseوجود شبو
كبير بيف النوع  A. amazonense ،A. irakenseمف الناحية الكيمو حيوية) ( ،)7فقد استطاعت جميع عزالت
المجموعة  Cمف النمو عمى وسط  Nfbالحاوي عمى (  NaCl )%3وحممت البكتيف واستطاعت النمو وتثبيت
النتروجيف في اس ىيدروجيني مقداره  7.5إضافة إلى إنيا أظيرت  swarmingعمى الوسط الحػاوي عمى 7.5
غـ /لتر مف االكار (  )29،10()soft agarوبذلؾ فإف كؿ ىذه الصفات تميػز النوعاف A. ،A. irakense
 ،amazonenseكما استبعدت عزالت المجاميع الثالثة ( )C, B, Aمف أف تكوف ىي أو بعضيا تعود لمنوع A.
 halopraefensلكوف ىذا النوع ال ينمو عمى وسط

 RCوال عند اس ىيدروجيني مقداره  6.0كما ال ينمو

بح اررة °35ـ ( ،)12عمماً أف جميع العزالت قد تـ تنميتيا بيذه الدرجة الح اررية لـ يتـ الحصوؿ عمى أية أنواع
أخرى غير التي ذكرت أعاله.
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جدوؿ ( )1نتائج االختبارات التفريقية الكيموحيوية لمعزالت بيف مجاميع بكتريا )1( Azospirillum
الفحص

المجموعة )a(A

المجموعة )b(B

المجموعة )c(C

شكؿ الخاليا عمى وسط Nfb

قصيرة تشبو الضمة،

متعددة األشكاؿ ومتغيرة

ثابتة الشكؿ تشبو

ثابتة الشكؿ

(طويمة وقصيرة)

الضمة خاليا نحيفة

صبغة كراـ

-

-

-

Oxidase

+

+

+

Catalase

+

V

+

الحاجة إلى البيوتيف

-

+

-

تكويف حامض مف الفركتوز والكموكوز

-

+

-

استخداـ المصادر الكربونية:
D-glucose

+

+

+

D-mannitol

-

+

-

Citrate

-

+

-

Sucrose, Maltose

-

-

+

Trehalose, D-Xellobiose Lactose

+

+

-

Glycerol

+

-

V

D. alanine

+

-

V

L- alanine, malate

+

+

+

L- alanine, malate
Acetate
تحمؿ البكتيف ( 7إلى  9يوـ)

-

-

( )1جميع العزالت البالغة  151قد اختبرت
 = +جميع العزالت موجبة الفحص.
 = جميع العزالت سالبة الفحص. = +أكثر مف  %90مف العزالت سالبة الفحص.
 = Vالنتيجة متغيرة (سالبة أو موجبة) بيف العزالت.
( = )aمجموعة  = Aعزالت تعود لمنوع  A. brasilenseوعددىا ( )88عزلة.
( = )bمجموعة  = Bعزالت تعود لمنوع  A. lipoferumوعددىا ( )16عزلة.
( = )cمجموعة  = Cعزالت تعود لمنوع  A. irakenseوعددىا ( )47عزلة.
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وعند دراسة مستعمرات العزالت لكؿ مجموعة ُكؿ عمى حدة عمى وسط الكونغو الحمراء المحور بعد

اكتماؿ دراستيا مف الناحية الكيموحيوية والشكؿ الظاىري وإليجاد صمة أو عالقة في ىذا الجانب فقد أظيرت
مستعمرات كؿ مجموعة اختالفاً واضحاً عف المجموعة األخرى ،وتشابيت عزالت كؿ مجموعة مع بعضيا
البعض عمى ىذا الوسط وخاصة عند استمرار حضف المستعمرات لمدة أسبوع.
يوضح الشكؿ (  )1إف مستعمرات المجموعة  Aوالتي شخصت ضمف النوع ( A. brasilenseمف ىذه
الدراسة) قد تميزت بامتصاصيا الشديد لمصبغة ولونيا األحمر الغامؽ بعد ثالثة أياـ مف الحضف ،وكاف شكؿ
المستعمرة بعد أسبوع مف الحضف ذات تفصص تحت الحافة الخارجية فيما انتشرت الصبغة في معظـ
المستعمرات ولغاية المنطقة الواقعة تحت حافة المستعمرة تحيطيا منطقة فاتحة الموف ضيقة وتحدىا مف الخارج
حافة المستعمرة المائمة إلى التفصيص نوعاً ما.
بدت المستعمرات جافة وممتصقة بالوسط الزرعي وذات لوف أحمر غامؽ منذ اليوـ الثالث وحتى اليوـ
العاشر ولـ تظير اختالفات واضحة بيف مستعمرات العزالت ليذه المجوعة (باستثناء عزلتيف) كانت حافاتيما
ممساء غير مفصصة.
أما المجموعة  Bوالتي وضعت ضمف النوع  A. lipoferumفقد كانت مستعمراتيا (كما في الشكؿ )1
مؤلفة مف ثالثة مناطؽ مختمفة الموف بحيث تركزت الصبغة الحمراء في مركز المستعمرة وامتدت بالتساوي لتشغؿ
حي اًز كبي اًر مف المستعمرة ،وأحيطت بحمقة دائرية سوداء والتي كانت محاطة مف الخارج بحمقة دائرية فاتحة الموف
شاحبة الموف ،واستمرت كذلؾ حتى اليوـ العاشر ،أما المستعمرة فكانت محدبة إذ كانت جميع العزالت المكونة
لممستعمرات متجانسة الشكؿ ومتشابية مع بعضيا البعض ومع ساللة السيطرة .Sp59b

شكؿ ( :)1مستعمرات األنواع التابعة لجنس  Azospirillumبعد أسبوع مف الحضف )(b) ،A. irakense (a
A. brasilense (c) ،A. lipoferum
قوة التكبير 25X
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أما مستعمرات المجموعة  Cوالتي كانت ضمف النوع  A. irakenseفقد تميزت بامتصاصيا الصبغة
ولكف بصورة أخؼ وكاف لوف المستعمرة وردي يميؿ إلى البرتقالي ،وذات شكؿ دائري ومظير لماع ،فيما انتشرت
الصبغة في معظـ المستعمرة وأظيرت بداخميا خطوطاً شعاعية غير منتظمة تركزت في األطراؼ بعد اليوميف
الثالث والرابع ،وسرعاف ما اتجيت ىذه الخطوط نحو المركز بعد اسبوع مف الحضف (شكؿ

 )1وكاف شكؿ

المستعمرة مرتفعاً أشبو بالقبعة ،فيما كاف شكؿ المستعمرات لجميع العزالت متطابقا ومتشابيا إلى حد بعيد مع
ساللة السيطرة .KBCl
ومما يثير االنتباه عدـ نمو جميع عزالت المجموعتيف

 A, Bعندما استبدلت صبغة الكونغو الحمراء

بصبغة المثيؿ الحمراء وعمى نفس الوسط وذلؾ عندما تمت زيادة تركيز الصبغة إلى

 150ممغـ /لتر بدالً مف

التركيز  37.5ممغـ /لتر (وىذا التركيز ىو الذي استخدـ في جميع العزالت مع صبغة الكونغو الحمراء) أما
المجموعة  Cفقد نمت جميع عزالتيا عمى ىذا التركيز األعمى ،وىي نفس المالحظة التي أشير ليا في دراسة
سابقة (  )24ولكف كاف التركيز المستعمؿ ىو  200ممغـ /لتر مف صبغة المثيؿ الحمراء وعميو ممكف استخداـ
ىذه الصبغة كوسط انتقالي لمنوع  A. irakenseلتمييزىا عف النوعيف السابقيف بالتركيز المشار لو أعاله ،وقد
أشار (  )17أف بعض الصبغات مثبطة ألنواع بكتيرية معينة أو ذات تأثير سمي ليتحوؿ الوسط مف عاـ إلى
وسط انتقائي ،وتتفؽ ىذه الظاىرة مع ما توصمت إليو الالمي (  )20حوؿ تأثير تركيز صبغة المثيؿ الحمراء عمى
نمو بكتريا  .Edwardsiellaوالبد مف اإلشارة إلى أف صبغة الكونغو الحمراء تمتاز بصغر وزنيا الجزيئي
وسرعة ذوبانيا في الماء إضافة إلى انتشارىا داخؿ المستعمرة (  )18ويشار إلى نفاذية سطح الخمية ليذه الصبغة
والتي تتحد مع السكريات المتعددة والبروتيف لتشكؿ معقد ما يمبث أف يتغير مف حالة ألخرى بسبب العممية
األيضية أو النمو أو طرح الصبغة نتيجة العمميات األيضية نحو مركز المستعمرة (  ،)20وربما يعود التبايف في
األلواف لممستعمرة الواحدة إلى إف خاليا البكتريا الموجودة بالقرب مف محيط المستعمرة أكثر نشاط وحيوية
لتتخمص مف فعؿ الصبغة فتطرحيا خمفيا نحو مركز المستعمرة لذا تمركزت الصبغة غالبا في مركز المستعمرة
وفقدانيا أو قمتيا في المنطقة الواقعة بالقرب مف حافاتيا.
أثبتت النتائج أعاله إف استخداـ صبغة الكونغو الحمراء أعطت نتائج واضحة ورتبت العزالت جميعاً إلى
ثالثة مجاميع كاف ليا صمة أو ارتباط واضحيف تماماً بتقسيـ العزالت استناداً إلى خصائصيا المورفولوجية
والكيموحيوية بحيث إف المجموعة التي تشابيت خصائصيا الكيمو حيوية تشابيت كذلؾ في شكؿ المستعمرات
وانتشار الصبغة والمناطؽ التي تكونت في المستعمرة.
ومف المالحظات األساسية في ىذه الدراسة أف النتائج برىنت إف إعداد العزالت التي تـ الحصوؿ عمييا
فاقت كثي اًر تمؾ تـ الحصوؿ الحصوؿ عمييا في دراسات سابقة في العراؽ (  )30،24،7بؿ وأسرعت في العزؿ
والتنقية والتشخيص إذ إف استخداـ صبغة الكونغو الحمراء قد أدى إلى التغمب عمى العديد مف الصعوبات التي
واجيت دراسة سابقة (  )7عندما استخدمت فييا أوساط صمبة غير األوساط الحاوية عمى الصبغة .كذلؾ يتبيف
مف جدوؿ ( )2أنو مف أصؿ ( )151عزلة تابعة لبكتريا  Azospirillumفإف ( )72عزلة تـ الحصوؿ عمييا مف
منطقة الجذر وقد شكؿ النوع  A. irakenseأكثر مف نصؼ العدد مف تمؾ المنطقة
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منسجمة نوعاً ما مع دراسة سابقة (  )7كما إف عزليا مف المنطقة الجذرية قد يعود إلى تمكف عزالت ىذا النوع
مف احتمالية اختراؽ خاليا الجذر ربما بسبب قابميتو عمى تحمؿ البكتيف (  )10ومياجمة السميموز (  )31والمذاف
يؤلفاف جزءاً مف الصفيحة الوسطى وجدار الخمية عمى التوالي ىذا إضافة إلى إف استخداـ صبغة الكونغو
الحمراء ربما انعكس عمى سيولة عزؿ ىذه المجموعة كما أدى إلى رفع نسبة العزالت ليذا النوع إلى (  )%31مف
مجموع العزالت بعد أف كانت ىذا النسبة ال تتجاوز (

 )24( )%22وبرىنت ىذه النسبة لعزالت النوع

A.

 irakenseعمى تردد وانتشار ىذا النوع مف األراضي العراقية الخاصة بزراعة الرز مما يعزز الدراسات السابقة
(.)24،7
جدوؿ ( )2توزيع إعداد العزالت المشخصة التابعة لجنس  Azospirillumمف المواقع البيئية المختمفة
اسم

عدد

المحافظة

العزالت
لكل
محافظة

عدد العزالت المشخصة التابعة لبكتريا

عدد العزالت في الموقع البيئي

Azospirillum
تربة

منطقة الجذر

الرايزوسفير

المعقمة

A. brasilense

A. lipoferum

A. irakens

النجف

40

21

19

24

4

12

ديالى

52

23

29

31

5

16

القادسية

59

35

24

33

7

19

المجموع

151

79

72

)a(88

)b(16

)C(47

() a

=  88عزلة تابعة لمنوع ( A. brasilenseمنيا  65عزلة مف تربة الرايزوسفيرو  23مف الجذر)

()b

=  16عزلة تابعة لمنوع (A. lipoferumمنيا  12عزلة مف تربة الرايزوسفيرو  4مف الجذر)

() c

=  47عزلة تابعة لمنوع ( A. irakensمنيا  2عزلة مف تربة الرايزوسفيرو  47مف الجذر)

ومف مالحظة إعداد العزالت ظير إف النوع

 A. brasilenseىو السائد في التربة العراقية مقارنة

باألنواع األخرى (جدوؿ  )2وىي نفس المالحظات التي وردت في دراسات سابقة ( )30،24،7وىي منسجمة مع
النتائج التي توصؿ ليا ( )32لترب حقوؿ الرز في مصر وفي مالي ( )9وفي اليوناف ( )22وفي المناطؽ أخرى
في العالـ.
نستنتج مف ىذه الدراسة إف صبغة الكونغو الحمراء ممكف استخداميا بكفاءة عالية لمتسريع في تمييز
األنواع التابعة لجنس  Azospirillumإضافة إلى ضرورة إجراء بعض االختبارات الكيمو حيوية والظاىرية
األساسية التفريقية بيف األنواع وعدـ إضاعة الوقت بإجراء الكثير مف تمؾ الفحوصات فضالً عف أف ىذه الطريقة
(استخداـ الصبغة) قد استبعدت مجاميع كثيرة مف البكتريا المثبتة لمنتروجيف المصاحبة مما يدلؿ عمى فعاليتيا
ومتماشياً مع التأكيدات السابقة الستخداـ ىذه الصبغة (.)20 ،12 ،2
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