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 Bacillusلبكتريا البروتينيةورات لالبل نتاجتحديد الظروف المختبرية المثلى ل 
thuringiensis KS3  من الترب العراقيةالمعزولة  
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 الملخص

لحشرات من بكتريا تل لالقاالبلوري فان ذيالبروتين  نتاجهدف البحث الى تحديد الظروف المثلى إل
Bacillus thuringiensis KS3 للمستنبت من حيث المواد التغذوية  ،المعزولة من الترب العراقية

والظروف البيئية  ،(والرقم الهيدروجيني ،معدنية أمالحو  ،ومواد بروتينية معقدة ،) مواد سكرية الغذائي
ث في مختبرات الدائرة الزراعية لوزارة العلوم بحالُأنجز . (نتاجلإلالالزم  والوقت ،تهويةالو  ،حرارةال)

 "رتانيلوريا ب"الوسط التصنيعي  تعديلتم حيث  2017ولغاية  2016 الفترة من خاللوالتكنولوجيا 
حيث  ،النتائجفضل أالسكروز استخدام عطى أ  .وري لالبروتين البل نتاجإلالظروف المثلى لى إللوصول 

استخدام دى أكما  ،مقارنة  لوسط ال ملغ/مل 1.97مع  مقارنة   لملغ/م 4.490لى إ نتاجاإلمعدل وصل 
بينما لم تالحظ  ،نتاجاإلارتفاع ملحوظ في لى إعن التريبتون  بديال  كمصدر نتروجيني معقد  ببتون ال

 األفضل   C:Nنسبةن أوجد كما  .والكازايينبين التريبتون والسويتون ومستخلص اللحم  فروق معنوية
 إنتاج. وقد ارتفع ملغ/مل 5.252الى  نتاجاإلحيث وصل  ،سكروز% 1.5و ،ن و % ببت2 هي نتاجلإل

معنوية بين  فروق ولم توجد  ،كبريتات المغنيسيومملح  ضافةإ عند ملغ/مل 7.92لى إوري لالبروتين البل
ن للبروتي إنتاجأعلى  7.5الرقم الهيدروجيني  وقد سجل ملح كلوريد المنغنيز.و  ،كبريتات المغنيسيوم

هو على األ نتاجلإلالوقت الالزم  ن  أوجد  كما ،8و 7و 6.5الهيدروجينية األرقام مع  مقارنة  وري لالبل
  لحضن المزروع البكتيري. يوسسليز  30وبدرجة حرارة  دورة/دقيقة 120ساعة بتهوية  72

رقم  ،ببتون  ،السكروز ،ورات البروتينيةلالبل, Bacillus thuringiensis الكلمات المفتاحية:
 ي.دروجينهي
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 المقدمة:
ولجأ العديد من  ،المحاصيل الزراعية إنتاجاالستراتيجيات في زيادة هم أ حد أالحشرية فات اآلمبيدات يعد استخدام 

 عن بديال  حيائية األرها الستخدامها في مجال المكافحة للبيئة وتطوي صديقةلى البحث عن مبيدات حشرية إالباحثين 
والمحاصيل نفسها ببقايا  ،ومصادر المياه ،منها تلوث التربة ،تكالبعض المشب سبوالتي ت ،الكيميائيةالمبيدات 

هذه  لمعظمالسام والمطفر التأثير لى إضافة إ ،التوازن البيئي الطبيعي في الحقول المعاملة فيمما يؤثر  ،المبيدات
 Bacillus thuringiensisريا بكتهي حيائية األالمجهرية المستخدمة في مجال المكافحة حياء األهم أ المبيدات. ومن 

خارج  ضمينة جسامالها نتاجإلضافة إ ،للسبورات الداخليةلألبواغ/والمكونة رام غالبكتيرية الموجبة لصبغة  األنواعحد أ
  cry proteinتسمى بروتين كرايمختلفة  أشكالورية ذات لمن بروتينات بل تتكون  parasporal inclusionسبورية 

 األجنحة اتحرشفي لمعظمالسمية العالية  اتذ delta endotoxinمنها سموم دلتا الداخلية نواع أ والذي يكون على
(Lepidoptera ورتبة )األجنحة اتغمدي (Coleoptera)،  ذات الجناحينورتبة Diptera) )،ريات اوبعض الالفق

ل تلك ه  أ مما  (Feitelson et al., 1992)و( (Feitelson, 1993نسان الحيوانات الحقلية واإل فيوعدم تأثيره 
ويسعى العاملون في مجال المكافحة  .حيائيةاألوتطوير مبيدات للمكافحة  إنتاجالستخدامها في مجال البكتريا 

السموم نواع أ( وتحديد B.t)B. thuringiensisعتر جديدة للنوع سالالت/عزل لى إ ،وبصورة مستمرة ،حيائيةاأل
 (Mendoza et al., 2012)و( Schnepf 1998)السموم تلك  ستهدفهاي تتالالمنتجة لمعرفة مجموعة الحشرات 

 الفضلىظروف التنمية  تحديدمن خالل  ،ذيفانات السامة للحشراتتلك ال نتاجلى تحديد الظروف المثلى إلإ ضافةباإل
من خرى األ لبيئيةوتحديد الظروف ا ،المعدنية مالحوبعض األ ،والبروتينات المعقدة ،من حيث المواد السكرية نتاجلإل

والتهوية المناسبة للمزروع  ،تركيز للذيفاناتعلى أ لى إوالوقت الالزم للوصول  ،نتاجلإلحيث درجة الحرارة المناسبة 
 في او سلبا   ا  يجابإوالتي قد تؤثر  المجهريةحياء باألالتنظيم الخاصة نظمة ألى إحيث تخضع هذه البكتريا  ،البكتيري 

 ,.Gonzalez et alو) Valicente et al., 2010)و) (Hassan et al., 2011) الذيفان المطلوب إنتاج
2013). 

                             من العزلة ورات البروتينيةلالبل نتاجإلتحديد الظروف المثلى لى إهدف البحث الحالي ي 
KS3     B. thuringiensis المواد النتروجينية  دعمات منموبعض النواعها أو تأثير وجود السكريات  دراسةحيث تم

، نتاجلإل األمثل درجة الحموضة/وتحديد الرقم الهيدروجيني نتاجاإل فيالمعدنية  مالحاألالمعقدة وتأثير وجود بعض 
تقويم وقد تم  .وري لبروتين البلمن ال األمثل نتاجلإلارة والتهوية والوقت الالزم كما تم تحديد تأثير كل من درجة الحر 

 .Ephestia cautella (walker)ضد يرقات حشرة عث التين المنتج  وري لالبروتين البلأبواغ  خليطكفاءة 
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 :هطرائقو  البحثمواد 
 :KS3   B. thuringiensisتنشيط العزلة 

من خالل  ،خرى األيوكيمياوية وبعض الصفات الب ،من صفاتها المظهريةكد أالتتم و  KS3العزلة المحلية  نشطت
 السمية ضد خصائصهاكما تم التأكد من  ، nutrient agarالمرق المغذي الصلب تنبتسمرعها على تنميتها وز 

تم استعمال و  .(2017 وآخرون،الخفاجي كما جاء في )Ephestia cautella (Walker  ) عث التين يرقات حشرة
وقد  ،شاهد كمستنبت (NaCl% ملح 0.5و ،% مستخلص خميرة0.5و ،% تريبتون 1) لوريا برتاني مستنبتواعتماد 

 Somerville) في كل تجربة هد تركيز يحدتو  وري لللبروتين البل إنتاجعلى أ لى إعليه للوصول  عديلوالتضافات اإلتمت 
and Hazel, 1975). 

 :وفحص السمية Ephestia cautella ( walker)تغذية يرقات حشرة 
من مختبرات قسم ثاني لطور الاية ادبفي  Ephestia cautella (walker)تم الحصول على يرقات حشرة عث التين 

% 6و ،ليسيرينغ% 12و ،% جريش81) مستنبتوغذيت اليرقات على  ،لبحوث الزراعيةدائرة ا/حيائيةاألالمكافحة 
نبوب أغرام من وسط التغذية ووضع في  5. تم وزن 2± سº 25حرارة درجة عند ونميت  ،%خميرة(1و ،دبس

)حشرات بدون  الشاهدكررات لمضافة إ ،لكل معاملةرات مكر  ةالثمكرر وبث لكل اتيرق 10واستخدمت  زجاجي
األبواغ )خليط  دقائق 10ولمدة  دورة/دقيقة 10000بسرعة  مل من المزروع البكتيري  4 تثفيلتم  .الذيفان(ضافة إ

سط مع و لطه وخضافته إو  ،مل من الماء المقطر 0.5طة اسالراسب بو  إذابةو  ،ورات السامة(لالسبورات والبلالداخلية/
فحص  إجراءتم  ثم تحسب عدد اليرقات الميتة والحية. ،ساعة 96تضاف اليرقات بعدها وتحضن ل ،ذية اليرقاتتغ

ساس األفي الوسط  B. thuringiensis KS3لوري المنتج من قبل العزلة البكتيرية لفعالية البروتين الب مقارنة  السمية ل
 .والوسط ذي الظروف المثلى

 :وري لالبلتين يز البرو ترك قديرت
 Someorville and Hazel وفقوقياس تركيزها  ،ورات البروتينية من المزروع البكتيري السائللتم استخالص البل

واغ باأللترسيب  دورة/دقيقة 4000بسرعة مل من المزروع البكتيري  1من خالل ترسيب  ،التعديلمع بعض  (1975)
روكسيد دهيطة اسالراسب بو  إذابةو دقائق  10ة ولمد رة/دقيقةو د 10000الراشح وترسيبه بسرعة  أخذثم  ،الحليى

 nanodrop (باستعمال جهاز ،نانومتر 280 موجة بطولعند وقراءة تركيز البروتين  ،نورمال 0.5الصوديوم 
2000 thermo scientific ( 1 لضوئيةمؤشر الكثافة ا حيث تعد قراءةOD  وتم اعتماده  ملغ/مل 1تركيز لمساوية

 .نتاجلإللى د الظروف المثفي تحدي
 :الذيفان نتاجل تحديد الظروف التغذوية المثلى 

وري وقياس لتم استخالص البروتين البل ،وري لالبروتين البل إنتاج فيالمؤثرة  الفضلىلتحديد الظروف التغذوية والبيئية 
 مكررات لكل معاملة. ةولثالث المسنبتاتبين  مقارنة  للكأساس واعتماده تركيزه 
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 ،ليسرولغالو ، الفركتوزو ، لوكوزغال% من 1ضيف أالذيفان حيث  إنتاج فييات من السكر  عدد فةضاإسة تأثير دراتم 
لى وسط لوريا إليلوز يثيل سيكاربوكسي مالو  ،سوربيتولال و،زايلوزالكو  ،مالتوزالو  ،النشاءو  ،السكروزو  ،توليالمانو 

 ساعة. 72ولمدة  قةقية/ددور  120وسرعة  سº 30درجة عند وحضنت المزارع  ،برتاني
 ،ص اللحمومستخل ،والسويتون  ،والكازايين ،شملت البيبتون خرى أراسة استبدال التريبتون بمصادر نتروجينية معقدة د تم

 C:Nر نسبة كما تمت دراسة تأثي ،وتم تحديد تركيز الذيفان المنتج ،ساساألالوسط لى إ% 1بتركيز ضيفت أحيث 
 .والببتون  وزالسكر تراكيز مختلفة لكل من  أخذب

 ،كبريتات الحديد من كال  وشملت  نتاجاإل فيلتحديد تأثيرها المعدنية بصورة منفصلة  مالحاألض عبضافة إ تتم
، كلوريد المنغنيزو  ن كبريتات المنغنيز و  ،كلوريد الحديدو  ،مولبيدات الصوديومو  ،كبريتات النحاسو كلوريد الكالسيوم, و 
 .مستنبت الزرعلى إ% 0.0025ضيفت بتركيز أحيث يوم المغنيسكلوريد و  ،كبريتات المغنيسيومو 
 شملت نتاجرقام هيدروجينية لوسط اإلأعدة  تباراخ من خالل نتاجلوسط اإل األفضلدروجيني تحديد الرقم الهيم ت

 .مستنبت زرعلكل المنتج  وقد تم قياس تركيز البروتين 8، و7.5 ،7 ،6.5
 :اجنتال  فيالظروف البيئية تأثير تحديد 

حرارية مختلفة درجات عند حضن المزروع البكتيري حيث تم ري لو لالبروتين الب نتاجإل األفضلتحديد درجة الحرارة تم  
من البروتين  األفضل نتاجلإلتحديد الوقت الالزم تم  ،وبعد تحديد درجة الحرارة الالزمة ،سº 35و 30و 25شملت 

وري بعد لن البلز البروتيقياس تركيو  ،ساعة 72، و48 ،24ئلة لفترات لوري من خالل حضن المزارع البكتيرية السالالب
خرى أو المزارع البكتيرية بصورة ثابتة )دون تهوية(  تحضنكما حدد نوع حضن المزارع حيث  ،نهاية كل فترة زمنية

  .دقيقة/دورة 120مع التهوية باستخدام الحاضنة الهزازة بسرعة 
 :التحليل االحصائي

لمعرفة  LSDقيمة أقل فرق معنوي  عاملة وباستخداممكررات في كل م ةثثالمعدل للبيانات بحصائي إلاالتحليل جري أ
 .GeneStatالتحليل  باستعمال برنامج% 0.01مستوى  عندمعنوية االختالف بين المعامالت 

  النتائج والمناقشة:
حيث  ،للحشرات ةورات القاتللوتين البلز بر تركي في مستنبت الزرعنوع السكر المستخدم في لتأثير  وجودبينت النتائج 

 مع مقارنة  ورات البروتينية لفي تركيز البل نتائج متفوقة معنويا   ،لوكوزغوال ،والمالتوز ،من سكر السكروز كال  ى عطأ 
تعد الظروف التغذوية والبيئية (. 1) جدولالكما هو واضح في البديلة خرى األالسكريات  معو  ،المستنبت الشاهد

ليات آتعتمد فيها التي المجهرية و حياء األمن تلك يض األمواد  إنتاج فيالعوامل المؤثرة هم أ رع البكتيرية من للمزا
 . نتاجواإلمختلفة للتنظيم 
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 B. thuringiensis KS3  بكتريال يةبروتينورات اللالبل إنتاج في در الكربونمصاتأثير  .1 جدولال

 (1-لم ملغ) معدل تركيز البروتين لمعاملةا

 1.970 المستنبت الشاهد

 2.620 لوكوزغ

 1.466 سوربيتول

 2.239 زايلوزك

 2.965 فركتوز

 4.490 سكروز

 2.287 مالتوز

 2.242 ليسرولغال

 2.186 توليالمان

 2.305 النشاء

 CMC 1.252كاربوكسي ميثيل سيلليلوز

LSD= 0.5047  

 ساعة( 72, دورة/دقيقة 120, س 30º) زروع البكتيريظروف تنمية الم ،)لوريا برتاني(= مستنبت الشاهد

والمستنبتات الشاهد مستنبت مع  مقارنة  وبفارق معنوي النتائج فضل أعطى أ  ببتون استخدام ال ن  أالنتائج ضحت و أ
 ،اللحمومستخلص أوالكازايين أ السويتون  ذاتوالمستنبتات مستنبت الشاهد  بينمعنوية  فروق  بينما لم تالحظ ،األخرى 

 (.2) جدولالما هو مبين في ك
 B. thuringiensis KS3بكتريا لوري لالبلبروتين الذيفان  إنتاج في قدالعضوي المع نوع البروتينتأثير . 2 جدولال

 (مل/)ملغ معدل تركيز البروتين المعاملة

 3.367 مستنبت الشاهد

 3.706 ببتون

 3.358 سويتون

 3.450 كازايين

 3.336 لحمالص مستخل

=0.20310.01SDL 

 .دقيقة/دورة 021ساعة بسرعة  72حضن المزروع البكتيري  ₀س 30حرارة %(: درجة ال1زسكرو ،%1)تريبتون  مستنبت الشاهد

% مع 1.5 وزللسكر تركيز فضل أن أوقد وجد  نتاجاإلوجود اختالفات معنوية في   C:Nدراسة نسبةنتائج  أظهرت
مع  معنويا   فرق ال كانبينما  ،% ببتون 1.5و ،وز% سكر 2مع معاملة  ويا  عنم ا  ولم يظهر فرق ،% من الببتون 2تركيز 

تركيز البروتين فيها والتي انخفض  ،خرى األ المستنبتاتوتراكيب ، % ببتون(1% سكروز و1) مستنبت الشاهديب ترك
 تراكم المواد الحامضية فيلى إوقد تعزى تلك االختالفات  (.3جدول )الهو واضح في كما ،بصورة كبيرةلوري لالب

 تراكيز غير متناسقة مع المواد النتروجينية المعقدة.عند وجوده ب نتيجة تخمر سكر السكروز الزرعمستنبت 
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 B. thuringiensis KS3بكتريا لوري لالبروتين البل إنتاج فيتأثير تراكيز من السكروز والببتون  .3 جدولال

 (1مل/لغ)م معدل تركيز البروتين المعاملة

 %سكروز % ببتون

0 1 1.352 

1 1 3.450 

1 1.5 1.560 

1 2 1.823 

1.5 1 1.651 

1.5 1.5 1.840 

1.5 2 5.010 

2 1 1.440 

2 1.5 5.252 

2 2 1.8483 

= 0.30190.01LSD 

 .دقيقة/دورة 120ساعة بسرعة  72حضن المزروع البكتيري  س 30ºدرجة الحرارة : نيحضتظروف ال

 إنتاج علىقابلية البكتريا  فيالبكتيري المعدنية الى المزروع  مالحاألبعض ضافة إظهرت النتائج اختالف تأثير كما أ
 تحتالمعدنية  مالحاألضافة إعند  وري لالذيفان البلبروتين  إنتاجزيادة معنوية في  توجدحيث  ،الذيفانات البكتيرية

 في تأثيرا   مالحكثر األأ ن  أ. وقد تبين مستنبت الزرعوجودها في ب نتاجعدم اإلان التي ،الدراسة عدا كبريتات النحاس
 مثيلتها في مستبت الشاهدمع  مقارنة   مل/ملغ 7.92الى ية نتاجاإلحيث وصلت  ،غنيسيومالمكبريتات هو  نتاجاإل

بين  معنوية   ا  فروق وجدلم تحصائي اإلومن خالل التحليل  .خرى أ أمالح والمستنبتات الحاوية على (مل/ملغ 5.168)
 (.4) جدولالكما هو واضح في  ،يز وكبريتات المغنيسيومكلوريد المنغنضافة إوري عند لالبكتريا للبروتين البل إنتاج

وري لالبروتينات بصورة عامة والبروتين البل إنتاج فيالعوامل المؤثرة هم أ حد أ الزرع مستنبتفي  مالحاأليعد وجود 
ليات آتثبيطها من خالل و أ نتاجلإلالمنظمة و أالمنتجة  المورثاتلى تحفيز ل المعادن عحيث تعم ،صةبصورة خا

ها إنتاجعلى  Bacillusبكتريا المختلفة ل األنواعالمنغنيز بصورة خاصة في تحفيز يونات أنظيم معقدة, كما تعرف ت
لوري.لالبروتين الب تاجإنو  parasporal inclusionما يعرف  نتاجوالتي تكون مهمة إل ،الداخلية للسبوراتلألبواغ/
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 B. thuringiensis KS3 بكتريا للوري لالبلذيفان ا نبروتي إنتاج فيالمعدنية  مالحاألتأثير بعض . 4 جدولال

 (مل/ملغ) معدل تركيز البروتين المعاملة

 5.168 نبت الشاهدمست

4FeSO 5.431 

3FeCl 6.512 

4CuSO 0.001 

2CaCl 5.624 

NaMoO4.2H2O 5.312 

4nSOM 7.583 

2MnCl 7.724 

4MgSO 7.921 

2MgCl 7.214 

=0.27890.01LSD 

 120ساعة بسرعة  72حضن المزروع البكتيري  سº 30%(: درجة الحرارة 1.5وزسكر ،%2 ببتون) دمستنبت شاه

 دقيقة/دورة

حيث تبين  B. thuringiensis KS3بكتريا عزلة الالذيفان من  إنتاجفي  دور   لدرجة حموضة المستنبتوقد وجد ان 
بينما لوحظ انخفاض في  ،معنوية بينهماون فروق دب نتاجاإلفي  األفضل اتكان لزرعلمستنبت ا 7.5و 6.5 درجتين أ

 .(1 شكلال) خرى األ الحموضة درجاتوري عند لالبروتين البل إنتاج
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 B. thuringiensis KS3لوري لبكتريا لوتين البالبر إنتاجفي االرقام الهيدروجينية درجات الحموضة/تأثير  .1 شكلال

 =LSD، (دورة/دقيقة 120ساعة بسرعة  72حضن المزروع البكتيري  ،س30درجة الحرارة ، كبريتات المنغنيز 0.0025، % سكروز1.5، % ببتون2)

0.3472 
  س 35ºحرارة درجة عند نمية البكتريا د تبشكل كبير عن نتاجانخفاض اإلحيث لوحظ  ،نتاجاإل في كبيرا   لدرجة الحرارة تأثيرا  ن أكما وجد 

باستخدام التهوية بحضن المزروع البكتيري بالحاضنة الهزازة و  (2شكل ال) س 30ºدرجة حرارة  عندكان  إنتاجفضل أن أو   س 25ºو أ
  et al., (1993) سب معوهذا يتنا ،(مل/ملغ 2.63)مع حضن المزروع البكتيري بدون تهوية  مقارنة   دورة/دقيقة 120بسرعة 

Sikadar ن بالظروف يحضتوقت فضل أ ن  أكما وجد لوري. لالب التهوية في نمو البكتريا وتكوينها للبروتينأهمية إلى أشاروا  نالذي
 24وري عند لالبروتين البل إنتاجوانعدام  مل/ملغ 2.34ليصل الى ساعة  48عند  نتاجمع انخفاض اإل مقارنة  ساعة  72المثلى هو 

 من مستفيدا   النمو المتأخرة أطواروالتي تنتج عادة عند  ،الثانويةاأليض من منتجات وري لكون البروتين البللبب ذلك ى سقد يعز  .ساعة
 72وري بعد لالبروتين البل إنتاجمن من الباحثين د العديإليه أشار وهذا يتناسب مع ما  ،امن موت الخالي الناتجة البروتينات الخلوية

 .(Cheng and Brady, 2001و ) (Imen et al., 2009)ساعة 

 
 

 B. thuringiensis KS3  وري لبكترياللالبروتين الب إنتاج فيتأثير درجة الحرارة  .2 شكلال

، (دورة/دقيقة 120ساعة بسرعة  72حضن المزروع البكتيري  ،7.5هيدروجيني  رقم ،كبريتات المنغنيز 0.0025، % سكروز1.5، % ببتون2)

LSD=0.334 
المنتج في  وري لوالبروتين البلالتعديل قبل  (لوريا برتاني) مستنبت الشاهدلوري المنتج في لللبروتين الب يولوجيةر الفعالية الببااختظهر أ

حشرة عث التين الطور الثاني لليرقات  يولوجية سامةورات هو ذو فعالية بلالسبورات والبلاألبواغ الداخلية/خليط  أن   معدلالمستنبت ال
 .(3) كما هو واضح في الشكل ،لتحللليرقات الميتة بصورة مسودة مع ميل جسد الحشرة ال بدليل ظهور

رقام الهيدروجينيةاأل  

 روتينركيز البمعدل ت
 (لغ/م)مل

سºدرجة الحرارة   

 معدل تركيز البروتين
 (مل/)ملغ
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 Ephestia cautellaضد يرقات حشرة وري لالسبورات والبروتين البلاألبواغ الداخلية/جية لخليط يولوالفعالية الب .3 شكلال

 (دورة/دقيقة 120بسرعة وساعة  72ولمدة  ₀س 30بدرجة  ، 57.يني رقم هيدروج، كبريتات المنغنيز 0.0025، % سكروز1.5، % ببتون2)

 يرقات غير معاملة -2, البروتينوالسبورات األبواغ الداخلية/يط يرقات معاملة بخل -1

 ،نتاجواإلالتنظيم المتعلقة بالنمو ليات آالسموم البكتيرية من خالل  إنتاجتثبيط و أعلى تنشيط  الزرع مستنبتتعمل العديد من مكونات 
 و 4FeSO المعدنية مثل مالحبعض األو لوكوز غاللسكر يجابي اإلمن التأثير  Valicente(2010) ,مع ما جاء به م ءيتالوهذا 

 4ZnSO4وMnSO 4وMgSO   (2013) كما اعتمد ،لى وسط لوريا برتاني السائلإوالتي تضاف, et al.  Gonzalez  وسط على
 .Btالسموم البكتيرية من  نتاجية إلالمعدن مالحاألالببيتون ومستخلص الخميرة وخليط من 

 االستنتاجات:
 .B       لوري من العزلة المحلية لالبروتين الب إنتاج في كبير لتغذوية والبيئية تأثيرللظروف ا ن  أسبق  ن كل مامج نستنت

thuringiensis KS3  ينها وبين ما هو منشوروفترة الحضن( ب البيئية )درجة الحرارة والتهوية نتاجاإللوحظ تشابها في ظروف حيث، 
وهذا يؤيد الحاجة الماسة لتحديد  ،بحوث مشابهةما هو منشور في ع ختالفبعض االباختلفت العزلة المحلية باحتياجاتها التغذوية نما بي

قد تمت مراعاة و  األحيائي.مبيد ال إنتاجفي  صناعيا  الجديدة الستخدامها السالالت الريادي عند عزل  نتاجلإلالظروف المختبرية المثلى 
ملح ضافة إو للنيتروجين العضوي  مصدرك لببتون او  طاقةلل مصدرك السكروزكال من وتم اختيار  ،والبروتينللطاقة  مصادرضافة إ

ك وذل ،ساعة باستخدام الحاضنة الهزازة 72ة لمد س 30ºعند ن يحضتوال 7.5الرقم الهيدروجيني ليكون  وضبط غنيسيومكبريتات الم
 .التينيولوجية سامة ليرقات حشرة عث فعالية بأثبت الذي  ،وري لالبروتين البل نتاجالمثلى إللتوفير الظروف 

 المراجع:
 ن عبد الهادي صالحوصابري صفاء عبد الرحيم محمودو  خميس حبيب مطلكو  وسميرة عودة خليوي  خلود عبد االله محمد ،الخفاجي

واستخدامها ضد يرقات حشرة عث التين  من الترب العراقية Bacillus thuringiensis(. عزل وتشخيص بكتريا 2017)
Ephestia cautella (Walker) 13-5(: 2)11 .حيائيةاأل. مجلة مركز بحوث التقنيات. 
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Abstract 

This research aimed to determine the optimum conditions for the production of 

crystal protein produced by a local Iraqi isolate of Bacillus thuringiensis KS3. 

This research was conducted at the laboratories of Directorate of Agricultural 

Research during the period from 2016 to 2017. Growth factors such as sugar, 

nitrogen sources and minerals were evaluated, also pH was determined. 

Environmental factors such as temperature, aeration and time of production 

were studied separately; Laurea Bertani broth (LB) was modified for optimal 

production of crystal protein. Sucrose gave the best concentration of protein 

which reached up to 4.49 mg/ml, while peptone could be used as a substitute of 

a tryptone as best nitrogen source. No significant differences among tryptone, 

soytone, beef extract and casein. The best C:N ratio was that of 2% peptone and 

1.5% sucrose which gave 5.252 mg/ml. Magnesium sulfate increased the crystal 

protein concentration which reached to 7.92. No significant difference was 

observed between magnesium sulfate and manganese chloride. Medium 

equilibrated to pH 7.5 was used for highest crystal protein production compared 

with pHs 6.5, 7, and 8. Culture of Bacillus thuringiensis KS3 incubated for 72 h 

at 30 ₀C with 120 rpm/min in a shaker incubator gave the best protein 

concentration. 

Key words: Bacillus thuringiensis, delta toxin, sucrose, peptone, pH.  
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