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  الخالصة

بعـض مـدى انتشـارها فـيو عـزل وتشـخیص البكتیریـا الهوائیـة المحللـة للسـیلیلوزفهدالدراسة بأجریت هذه  

باستعمالعملیة العزل وأجریتمدینة الرمادي فيمواقع مختلفة 6تربة مننموذج20جمع إذ،الرماديمدینة ترب 

                                                         :یأتيما راسةالدوأظهرت،ختبارات كیمو حیویة وزرعیةاسلسلةبواسطةشخصت و وسط زرعي انتخابي مناسب

وبنسـبة للسـیلیلوزةالهوائیة المحللـمن البكتیریا مختلفةأجناسعلى مدینة الرمادي المدروسة فيتربالاحتواء –1

                  من البكتیریا الكلیة المعزولة55%

و %45بلغــــتوبنســــب انتشــــار   PseudomonasEnterococcus,,Micrococcusألجنــــاستعــــود أنهــــا–2

  .  على التوالي% 5و5%

  

Aerobic cellulolytic Bacteria from some soils of Ramadi city

Muthanna Hamid Hassan
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Abstract
The aim of the present study was to isolate and diagnose aerobic bacteria.which have 
cellulolytic activity and determine the extent of their spearding in Ramadi city.Atotal of 
20 soil samples were collection from 6 different location in Ramadi city .Asuitable 
selective medium was used for isolation.Several biochemical and cultural tests were
done for diagnosis.The study revealed the following: 
1- The soils of Ramadi city contained different genera of aerobic cellulolytic bacteria in 
ratio of 55% of total  isolated bacteria .
2-These bacteria belonged to the genera Pseudomonas ,Micrococcus  and Enterococcus
in ratios of 45,5 and 5%, respectively .

  المقدمة

مكونـات النباتـات الراقیـة وبعـض الكائنـات الحیـة أهـممن المواد الكاربوهیدراتیة متعددة السكریات وهو احد السلیلیلوز

من المكونات الهامة  في دورة الكاربون فـي الطبیعـة هفضال عن كون,عض االوالي كالطحالب والفطریات وباألخرى

اتتـــراكم المخلفــــات النباتیـــة والمخلفــــات الحاویـــة مــــواد.)1(فــــي البیئـــة یكــــون بشـــكل دائمــــي وبكمیـــات كبیــــرة هوتجمعـــ

منهــــا والســــتمراریة الــــتخلصوألجــــلللســــیلیلوز أساســــیافــــي الطبیعــــة  وتعــــد مصــــدرا اكبیر اكاربوهیدراتیــــة مســــببة تلوثــــ

السـلیلیزالذي یحفـز إنـزیممجهریة محللة للسیلیلوز ومنتجـة إحیاءدورةالكاربون في الطبیعة یكون من الضروري وجود 

سالســل قصــیرة والــى نــاتج نهــائي هــو الكلوكــوز ونــاتج  مفیــد مــن الناحیــة االقتصــادیة كاالیثــانول إلــىهعملیــة تحللــ

المجهریـة التــي لهـا القــدرة علـى تحلیــل هـذا المركــب سـواء كانــت األحیــاءثیــرة مـن كأنـواعتوجــد.)2(يوالوقـود الحیـو 

والنظـــام األنزیمـــاتهـــي عملیـــة التحلـــل المـــائي  لهـــذا المركـــب بواســـطة األولـــىوان الخطـــوة , ال هوائیـــة أمهوائیـــة 



التــي تعمــل علــى cellulaseالمختلفــة والتــي یعطــى لهــا اســم األنزیمــاتیتكــون فــي الواقــع مــن عــدد مــن ياألنزیمــ

الخطــوة التالیــة فهــي تختلــف تبعــا أمــا,وثنائیــة ذائبــة بالمــاء أحادیــةســكریات بســیطة إلــىذائب الــتحویــل الســیلیلوز غیر 

هوائیـــة فتنـــتج الالأمـــا  ,تمثـــل الســـكریات البســـیطة وتنـــتج ثـــاني اوكســـید الكـــاربونالهوائیـــةفـــاألنواعلنـــوع المـــایكروب 

البكتیریــــــا الهوائیــــــة المحللــــــة أجنــــــاسأهــــــممــــــن Pseudomonasیریــــــابكتتعــــــد.) 3(عضــــــویة وكحــــــول أحماضــــــا

تحصـل علـى ,غیـر مخمـرة ,متحركـة ,سـالبة لصـبغة كـرام ,عصـویة الشـكل بأنهـاهـذا الجـنس أفـرادوتتمیـز ,للسیلیلوز

)Chemolithotrophic(                        الطاقة من استهالك  المواد الالعضویة وتكون تغذیتها عندئـذ

كبیـرة فـي تحلـل المـادة أهمیـةاألحیـاءهلهـذإن).4(اوكسید الكاربون كمصـدر للطاقـة وأولكما تستخدم الهیدروجین ,

النیتـــروجین ,فـــي تحـــوالت العناصـــر الغذائیـــة كالكـــاربون أهمیـــةوكـــذلك لهـــا ,الســـیلیلوزبضـــمنهاالعضـــویة فـــي التربـــة 

هوائیـا فـي بعـض تـرب   العزالت المحللـة للسـیلیلوزبعضالتعرف علىلذا كان هدف البحث ,)5(الكبریت و الفسفور ,

  .مدینة الرمادي وتحدید مدى انتشارها 

  

  المواد وطرائق العمل

  جمع عینات التربة

سم من سـطح التربـة وبعمـق 1وذلك بقشط ,مواقع مختلفة في مدینة الرمادي )6(عینة تربة من20جمعت

بالدراســةمــن كــل موقــع مــن المواقــع المشــموله غــرام 100لمــأخوذةاســم وقــد كانــت كمیــة العینــة 10-5بــین یتــراوح 

  .كافة المعلومات هضعت في كیس معقم وسجل علیو و )3(جدول

  :العزل 

مــن التخــافیف وزرعــت علــى الوســط یلتــرمل1وتــم نقــل )2-10(ت سلســلة تخــافیف مــن عینــات التربــةحضــر 

استدل إذني وحید للبكتیریا في الوسط االنتخابي  ووضع شریط من ورق الترشیح كمصدر كاربو  Dubosاالنتخابي

على ورقة الترشیح في جزئهـا المالمـس للوسـط والـذي األصفرعلى تحلیل البكتیریا  للسیلیلوز من خالل تكون اللون 

تحــت األصــفراللــون يفقــد تــم اخــذ جــزء مــن ورقــة الترشــیح ذةالبكتیریــا المحللــولغــرض عــزل . یعــد تحلــیال هوائیــا 

مـن هـذا )Loop(عروة الزرعءمن الماء المقطر المعقم وسحقت ثم اخذ ملیلترمل1لتعقیم  ووضع  في ظروف  ا

24م لمــدة 30بدرجــة وحضــنت  Nutrient agarالوســط الزرعــي االكــار المغــذيأطبــاقوزرع  علــىالمحلــول 

  .ساعة 

  تشخیص العزالت 

لغـــرض ي بكتیریــا النامیـــة علـــى الوســط الزرعـــالمجهریــة والكیمـــو حیویـــة علــى عـــزالت الأجریــت االختبـــارات

اختبــــــار االوكســـــــدیز (االختبــــــارات الكیموحیویـــــــة و المواصــــــفات الزرعیـــــــة و تشخیصــــــها وشـــــــملت الفحــــــص المجهـــــــري 

  .)7،6(الیوریز,كبریتید الهیدروجین أنتاج,هالك الستراتتاس,فوكس بروسكاور ,احمر المثیل ,االندول ,الكاتالیز,
  

  لمناقشة النتائج و

أنهـانموذجـا للتربـة وتبـین 20عزلـة بكتیریـة محللـة للسـیلیلوز  مـن 11العزل الحصـول علـى نتائجرتأظه

فـي بیئـة التربـة المزروعـة بمحاصـیل الخضـر والحمضــیات التـي تمـد بالمخلفـات  الحیوانیـة والتـي تحتـوي علــى تنتشـر 

Micrococcusنســـــــانالجهتـــــــال  Pseudomonasســـــــیادة للجـــــــنس وأظهـــــــرتنســـــــبة عالیـــــــة مـــــــن الســـــــلیلیلوز 

 Altase andتتفـق مـع مـا ذكـر مـن قبـل وأنهـاعلى التوالي %5,%5,%45وكانت نسبها Enterococcusو



Bartha الجنس أنواعبانPseudomonas   متعایشـة مـع أوفي بیئة التـرب سـواء بصـورة حـرة تنتشر بشكل واسع

  .)8(الحیوانات أوالنباتات 

  نتائج التشخیص 

  :بكتیریة محللة للسیلیلوز  هي   أجناسالنتائج وجود ثالثة أظهرتطرائق التشخیص المختلفة بعد استخدام

  Aمجموعة

عصـیات سـالبة بأنهـاألمجهـرينتـائج الفحـص وأظهـرتAالمجموعـةمـنتعـزال9لقد تم الحصول علـى 

موجبة لفحص االوكسدیزوالكاتالیز ومنتجة لثاني اوكسـید الكـاربون بأنهالصبغة كرام ونتائج االختبارات الكیمو حیویة 

هوهـذ,Pseudomonasعصـیات لجـنسبأنهـا) 2(وتشیر هذة االختبارات كما فـي جـدول , ومخمرة لسكر الالكتوز

األجنـــاسهـــي مـــن   Pseudomonasبكتیریـــا  أنألكســـندرأشـــارلقـــد ). 9(عبیـــرهبـــتالنتـــائج تتفـــق مـــع مـــا جـــاء

العوامل التي تتحكم في أهممن أن. كثیر من الترب والتي لها القدرة على تحلیل السیلیلوز منیة التي عزلتالبكتیر 

أنأي ,pHالمحللــة للســیلیلوز هــي حموضــة التربــة المتوســطة للحــرارة المحبــةالهوائیــة لألنــواعالتركیــب المــایكروبي 

عادلـــة المائلـــة قلـــیال للقاعدیـــة بســـبب ارتفـــاع كمیـــة كاربونـــات المایكروبـــات المحللـــة للســـیلیلوز  تزدهـــر فـــي التـــرب المت

  .)10(معظمها ترب كلسیة أنآذ,الكالسیوم فیها 

  Bمجموعة

جـنس إلـىتعـود أنهاوشخصت على مستوى الجنس فظهر Bمجموعة من تم الحصول على عزلة واحدة 

Micrococcus  بـــاقي وأظهـــرتمزدوجـــة أوفـــردة ملصـــبغة كـــرامموجبـــةمكـــورةخالیـــاذاتمجهریـــا كانـــتوأنهـــا

وموجبــة ,فــوكس بروســكاور و االنــدول و الیــوریز و احمــر المثیــل و موجبــة للكاتــالیز وســالبة لالوكســدیز بأنهــااالختبــارات 

  كبریتیــــــــــــد و ي اوكســــــــــــید الكــــــــــــاربون نثــــــــــــاوٕانتــــــــــــاج,كتــــــــــــوز الاللتخمــــــــــــر ســــــــــــكر الكلوكــــــــــــوز و و لهضــــــــــــم الســــــــــــترات 

    .الهیدروجین 

Cمجموعة

جـنس إلـىوشخصـت علـى مسـتوى الجـنس فظهرانهـا تعـود Cمجموعـة مـن واحـدةتم الحصول علـى عزلـة 

Enterococcusمزدوجـــة كمـــا أوبكتیریـــا موجبـــة لصـــبغة كـــرام مكـــورة مفـــردة بأنهـــاالفحوصـــات المجهریـــة وأظهـــرت

فـوكس و احمر المثیـل و الیـوریز و االندول و الكاتالیز و سالبة لفحـص االوكسـدیز بأنهانتائج الفحوصات الكیموحیویة أظهرت

ومنتجــة لثــاني اوكســید الكــاربون وغیــر منتجــة لكبریتیــد الهیــدروجین ,موجبــة لفحــص هضــم الســترات وأنهــا,بروســكاور

ماتحلل المصادر السیلیلوزیة من الفعالیات المهمة جدا في الطبیعة لسببین هیعد.كتوز والكلوكوزالالومخمرة لسكر 

وان بقـاء هـذة المركبـات مـن دون تحلـل یـؤدي ,صـعوبة تحللهـا و األرضعلـى سـطح أووفرة هذة المركبات في التربة 

خلل في التـوازن البیئـي وممـا یزیـد مـن صـعوبة تحلـل إلىحدوث خلل في توازن الكاربون في الطبیعة مما یؤدي إلى

الهوائیـة وتعـد مـن البكتیریـا ,هذا المركـب وهـي فـي حالـة تبلـورهو الطبیعة التركیبیة التي نجد فیها جزیئات السیلیلوز 

وهذا یتفق مـع نتائجنـا وهـي سـیادة بكتیریـا ) 11(البكتیریا المحللة للسیلیلوزأهممن Pseudomonasوفي مقدمتها  

Pseudomonas  المدروسة التربالمحللة للسیلیلوز في نماذج.  

  

  

  

  :االستنتاجات 



  .ز بكتیریا محللة للسیلیلو المن مختلفةأجناساحتواء ترب مدینة الرمادي على -1

.في نماذج التربة المدروسة Pseudomonasجنس سیادة -2

  

  

  

  

  عدد العز الت والنسبة المئویة للبكتیریا المحللة للسلیلوز)1(جدول 

النسبة المئویة  عدد العزالتالجنس

Pseudomonas45  تسعة%

Micrococcus5واحد%

Enterococcus5واحد%

  

  

  

  

  

  

  ریة والكیمو حیویة  للعزالت البكتیریةنتائج االختبارات المجه)2(جدول 

  تعني موجبة وسالبة*

االوكسدصبغة كرامرقم العزالت

یز

فوكس احمر المثیلاالندولالیوریاالكاتالیز

بروسكاور

هضم 

السترات

تخمر 

الكلوكوز

تخمر 

  االكتوز

كبریتید إنتاج

الهیدروجین

ثاني إنتاج

اوكسید الكاربون

+*+*+----++عصویة-تسعة-واحد 

+++++----+-مكورة+عشرة

+-+++------مكورة+أحد عشر

  

  

  

  

  

  

  مواقع العزالت البكتیریة المحللة للسیلیلوز ونوع المحصول المزروع)3(جدول

  

  استغالل الحقل  الموقعت

  مزروعة حمضیات  جزیرة/رمادي 1

  مزروعة فلفل  جزیرة/رمادي 2



  مزروعة طماطة  جزیرة/دي رما3

  مزروعة رقي  جزیرة/رمادي   4

  مزروعة باذنجان  جزیرة/رمادي   5

  مزروعةبامیاء  التأمیم/رمادي   6

  مزروعة ذرة صفراء  غابات/رمادي   7

  مزروعة فلفل  التأمیم/رمادي   8

  خضراءامزروعة فاصولی  جزیرة/رمادي   9

  مزروعة جت  جزیرة/رمادي   10

  مزروعة شعیر  جزیرة/رمادي   11

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

النسبة المئویة للبكتیریا الهوائیة المحللة للسیلیلوز) 1(شكل 
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