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  الملخص

 Thermoactinomycesعينة تربة انواع تابعة للبكتريا الخيطية المحبـة للحـرارة    27من  عزلت
المكونة للسبورات الداخلية وقورنت مع بعض العصيات المقاومة للحرارة التابعة لنفس المجموعة والعائدة 

ـ , Paenibacillusو  Bacillusلجنسي    ة المحبـة للحـرارة فـي   بلغت اعداد مستعمرات البكتريا الخيطي

  )137-3(في حـين بلغـت اعـداد البكتريـا العصـوية       102/غم/مستعمرة) 4-1(وسط العزل االولي 

  .  102/غم/مستعمرة 

درست الصفات الشكلية والكيموحيوية والفسـلجية وحساسـيتها للمضـادات    عزلة و) 35(تم انتقاء 

والـربط   Ssm (Simple matching coefficient)الحيوية وصنفت عدديا باستخدام معامل التشابه البسيط 

ضـم   .ضمن المخطط الهرمي الشـجري  Bو Aتوزعت العزالت على عنقودين رئيسين  ,بطريقة المعدل

 Thermoactinomyces vulgarisسـالالت للنـوع    3الذي ضم  A1 ثالث عناقيد ثانوية منهاA  العنقود

 A3والعنقود الثانوي Thermoactinomyces intermedius ساللة واحدة للنوع A2وضم العنقود الثانوي 

  B1 فـي حـين ضـم العنقـود الثـانوي     , Thermoactinomyces vulgarisسـالالت للنـوع    9ضم 

وهذا التوزيـع  ,  Paenibacillus spp.سالالت للنوع 7ضم  B2و Bacillus mycoidesساللة للنوع  15

  .لنفس المجموعة يشير الى التقارب الشديد بين االنواع المختلفة التابعة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

Isolation of species belong to endospore forming Thermoactinomyces were cared 
out from 27 soil samples and compared with thermoresistant bacilli belong to two genera 
Bacillus and Paenibacillus. 

  The number of Thermophilic Actinomycetes in primary isolation was (1-4)  
colony /gm/102 but that of Bacilli was (3-137) colony /gm/102. 

Morphological, biochemical, physiological characters and sensitivity to antibiotics 
were studied for (35) isolates, and classified numerically by using simple matching 
coefficient (Ssm) and average linkage method.  

Two main clusters A and B were cared out from the herarichichal tree in 
which cluster A included 3 sub clusters, A1 included 3 strains of the species 
Thermoactinomyces vulgaris, the sub clusterA2 included one strain of the species 
Thermoactinomyces intermedius, and A3 included 9 strains of the species 
Thermoactinomyces vulgaris, were the sub cluster B1 included 15 strain of the species 
Bacillus mycoides, and the sub cluster B2 included 7 strains of the species Paenibacillus 
spp. 

This indicated the close relationship between the different species which belong to 
same group. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

 Yoonكما اشار الى ذلك  Tsilinsky 1899احث من قبل الب Thermoactinomycesاقترح جنس 

انواع اخـرى تابعـة    شخصتثم  Thermoactinomyces vulgarisضم نوع واحد , )2005(وجماعته 

امتازت افراده الموجبة لصبغة كرام بتكوينها للسبورات المفردة الداخلية في كل من الغـزل  . لنفس الجنس

م لمدة ْ  90ت في مقاومتها للحرارة اذ تقاوم درجة حرارة الهوائي واالرضي والمشابهة لسبورات العصيا

 7500حيث بقيت سبوراتها كامنة لمدة   Dipicolinicدقيقة الحتوائها على عنصر الكالسيوم وحامض 30

 Thermoactinomyces peptonophilisم عـدا افـراد النـوع    ) 60ْ-45(سنة وتنمو في درجة حرارة 
(Prescott et al., 2005) .اتها الداخلية كروية الشكل غير محمولة او محمولة على حامل سـبوري  سبور

  متفرع او غير متفرع، عضوية التغذية، هوائية لها القدرة على استهالك مـدى واسـع مـن السـكريات    

وتحليل العديد من المركبات العضوية مستعمراتها دائرية مسطحة او صلبة على وسط االكـار المغـذي   



    ......التصنيف العددي بالتحليل العنقودي النواع من البكتريا

 3 ســم/مــايكروغرام  25بتركيــز  Novobiocinضــاد الحيــوي  وتمتــاز بمقاومتهــا للم 

(Nilsson and Renberg, 1990) .     كمـا تمتلـك الحـامض االمينـيmeso-diaminopimelic acid 

(meso-DAP) يعتقد ان افراده متغايرة جينيا, والتمتلك سكريات مميزة للجدارHeterogeneous group  

، تتواجد في بيئات مختلفة منهـا  Phylogeneticالت التطورية وتمتلك اكثر من جنس اعتمادا على التحلي

ف والبيئات الساخنة والقش الرطـب والسـماد   يالتربة والهواء والماء والترسبات المائية وفي انظمة التكي

والمسمى بداء  الحيواني ومخازن الحبوب وتعتبر المسبب الرئيس لحساسية الجهاز التنفسي لدى المزارعين

  . Farmer's lung disease (Yoon and HaPark, 2000; Holt et al., 1994)الفالحين 

للبكتريـا   28يعتبر التاريخ التصنيفي لهذا الجنس مربك حيث وضع ولفترة طويلة ضمن المجموعة 

، واعتمادا علـى تكوينهـا   (Holt et al., 1994)في موسوعة بيركي المقررة  Actinomycetesالخيطية 

  مـول التـي هـي اقـل مـن تلـك      ) GC% )52-55 نسبة الكوانين والسايتوسـين للسبورات الداخلية و

  نقـل هـذا الجـنس    5srRNA و 16srRNA الموجودة في البكتريا الخيطية والتقارب في تتـابع جـزء  

ــة  ــى عائلـ ــة  Thermoactinomycetaceaeالـ ــمن رتبـ ــنف  Bacillalesضـ   Bacilliوصـ

(Yoon et al., 2000; Yoon and HaPark, 2000)تعـد عائلـة   ، حيثBacillaceae    االكبـر ضـمن  

  الرتبة اذ وضع العديد من االنواع التابعة لها في اجناس وعوائل جديـدة اعتمـادا علـى دراسـة تتـابع     

rRNA 16s  ومن اهم االجناس التابعة لها جنس Bacillus وكذلك جنسPaenibacillus    ضـمن عائلـة

Paenibacillaceae  الذي يعتبر من االجناس الجديدة(Prescott et al., 2005) . 

واهمية افراده من الناحيـة الصـحية    Thermoactinomycesبسبب التغاير الكبير في افراد جنس 

ودورها الكبير في حساسية الجهاز التنفسي ونقله من مجموعة البكتريا الخيطيـة الـى رتبـة العصـيات     

Bacillales مظهريـة مقارنـة بجنسـي   ارتأت الدراسة التعرف على اهم الصفات التصنيفية ال Bacillus 
العائدان لنفس المراتب التصنيفية وتصنيفها عدديا بأستخدام معامـل التشـابه البسـيط     Paenibacillusو

  .والربط بطريقة المعدل

  

  المواد وطرائق العمل

عينة تربة من مناطق مختلفة ومتباعدة من محافظة نينـوى واشـتملت تـرب حـدائق      27جمعت 

جففت العينات في , سم (2-5)من عمق , 24/4/2007لغاية  6/12/2006هر للفترة من ومزارع وحافات ن

سـخنت  ,   3-حضرت تخافيف عشرية وصوال الـى التخفيـف   , ايام) 4-2(لمدة  مْ  37درجة حرارة

وزرع   2-من التخفيـف     3سم  1اخذ, مْ  95دقائق في درجة حرارة  10التخافيف في حمام مائي لمدة

المجهز مـن شـركة     Actinomycetes isolation agarبطريقة الصب على وسط اكار االكتينومايسيتات

Difco  لتر من الوسط بعد الغليان وقبـل التعقـيم  /كليسيرول  3سم 5والمحضر حسب تعليماتها باضافة ,
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مراعات وضع االطبـاق  ايام في ظروف هوائية مع  4-10لمدة  ْم 45وحضنت العينات في درجة حرارة 

  .(Hleyn and Bicknell, 2001)في اكياس بالستيكية لمنع جفافها اثناء فترة التحضين 

 35حسبت اعداد المستعمرات النامية لكل عينة وسجلت الصفات الشكلية والمجهرية لها، وتم انتقاء 

  .ةوحساسيتها للمضادات الحيوي عزلة الجراء االختبارات الكيموحيوية والفسلجية

استخدمت اوساط زرعية مختلفة علما ان الوسـط االساسـي المسـتخدم اكـار ومـرق الصـويا       

Trypticase soy agar and broth   الجراء االختبارات التشخيصية والتصنيفية مع اجراء تحوير باضـافة

كما . رةمستخلص الخميرة واللحم لتالئم نمو البكتريا الخيطية المحبة للحرا لكل من% 0.5كليسيرول و% 2

استخدمت تقنية الزرع على الشريحة الزجاجية لمالحظة شكل الغزل االرضي والهوائي للبكتريا الخيطية، 

  ؛)1998السماك، (أيام لبطئ نمو البكتريا الخيطية  1-10لمدة ْم 45واجريت االختبارات في درجة حرارة 
(Shida et al., 1997; Koneman et al.,1997; Harley and Prescott, 1996; Holt et al., 1994; 
Barrow and Feltham, 1993; Vandepitte et al., 1991; Lennette et al., 1985; 
Finegold and Martin, 1982; Starr et al., 1981; Kurup and Fink, 1975). 

  

  التحليل العددي

 Cluster analysisودي عزلة تابعة للبكتريا الخيطية والعصوية الجراء التحليل العنق (35)اختيرت 

  .Statistical Package for Sosial Sciences (SPSS)باستخدام النظام االحصائي 

صفة من الصفات الشكلية والفسلجية والكيموحيوية وحساسـيتها   (54) التصنيف العددي على اشتمل

ة او موجبة لها، صفات ضمن العملية التصنيفية لكون كل السالالت سالب 10للمضادات الحيوية ولم تدخل 

وطريقة المعـدل   Simple matching coefficient (Ssm)شفرت البيانات واختير معامل التشابه البسيط 

)Average (Between groups  ) ،1996عبد اهللاPrescott et al., 2005; ; ،2006السماك(.  

  

  النتائج والمناقشة

عينـة وتراوحـت    27من مجموع عينة  11في  Thermoactinomycesظهرت البكتريا الخيطية 

في حين ظهرت البكتريا العصوية في كل العينات وتراوحت اعدادها  102/غم/مستعمرة (1-4)اعدادها بين 

  ).1(كما موضح في الجدول , 102/غم/مستعمرة (3-137)بين 

انتشرت اغلب المستعمرات التابعة للعصيات في الوسـط الزرعـي بحيـث طغـت علـى بـاقي       

 (1996)وجماعته  Xuاوضحت دراسة للباحث , ة الخيطية مما ادى الى صعوبة عزلهاالمستعمرات خاص

وهي نسبة قليلـة مقارنـة    102/غم/مستعمرة %0.1-2.0 ان البكتريا الخيطية المحبة للحرارة عزلت بنسبة

  .كما لم تعزل ايضا من كل العينات, بانواع البكتريا الخيطية االخرى

  

  



    ......التصنيف العددي بالتحليل العنقودي النواع من البكتريا

  لكل من البكتريا العصوية والخيطية  2- 10ند التخفيف عدد المستعمرات ع: 1الجدول 

  عدد العينات
  

  2- عدد المستعمرات عند التخفيف
Bacillus ,  PaenibacillusThermoactinomyces 

1  137  1  
2  3  -  
3  90  3  
4  51  -  
5  41  -  
6  59  2  
7  55  -  
8  115  -  
9  42  -  

10  2  -  
11  82  1  
12  72  3  
13  27  -  
14  20  -  
15  121  3  
16  68  2  
17  49  -  
18  90  4  
19  30  2  
20  51  -  
21  32  -  
22  55  2  
23  31  -  
24  120  3  
25  130  -  
26  7  -  
27  105  -  

  

عزلة اعتمادا على االختالفات الشكلية للمستعمرات في العزل االولي وان تسخين عينة  35تم انتقاء 

يد االنواع المعزولة وبعد اجراء االختبارات التشخيصية وتصنيفيها عدديا تم الحصول التربة ادى الى تحد

  ضمن المخطـط الهرمـي الشـجري   % 75المرتبطان عند مستوى تشابه  (B,A)على عنقودين رئيسين 

  ).1(الشكل 
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  رقم 
  العزلة

  األنواع النسب المئوية للتشابه

A1 

A2 

A3 A  

B1

B 

B2 

Thermoactinomyces vulgaris   

Thermoactinomyces vulgaris   

Bacillus mycoides  

Paenibacillus spp.  

المخطط الهرمي الشجري لألنواع قيد الدراسة بالتحليل العددي باستخدام طريقة : 1 الشكل 

   Ssmالمعدل ومعامل التشابه البسيط 

Thermoactinomyces intermedius 



    ......التصنيف العددي بالتحليل العنقودي النواع من البكتريا

التـي   Thermoactinomycesرارة جنس سالالت تابعة للبكتريا الخيطية المحبة للح Aضم العنقود 

 عنقودين ثانويين Bبينما ضم العنقود , %94  وقعت ضمن ثالثة عناقيد ثانوية مرتبطة عند مستوى تشابه

وبينما ضم  Bacillus mycoidesسالالت تابعة للنوع  B1ضم العنقود الثانوي , %83ارتبطا عند مستوى 

B2 سالالت للنوع  Paenibacillus spp.  (2)موضح في الجدول كما.  

  

النسب المئوية لتشابه االنواع ضمن العناقيد الرئيسة والثانوية اعتمادا على المخطط : 2 الجدول

  )1( الشجري الشكل

رمز 

  العنقود

 عدد

  السالالت
  %نسبة التشابه  األنواع

A     
A1 3 Thermoactinomyces vulgaris 98 
A2 1 Thermoactinomyces intermedius 96 
A3 9 Thermoactinomyces vulgaris  94 
B       
B1 15 Bacillus mycoides 86 
B2 7 Paenibacillus spp. 84 

     35  المجموع

  

امتازت السالالت قيد الدراسة بكونها موجبة لصبغة كرام والكتاليز ومكونـة للسـبورات الداخليـة    

و على وسط الماكونكي ولـم تؤكسـد   ولم تنم Vancomycineومحللة للجالتين وحساسة للمضاد الحيوي 

الكلوكوز ولم تنتج غاز كبريتيد الهايدروجين وصبغات خارجية ورائحـة وهـي تعتبـر مـن الصـفات      

التشخيصية الثابتة والمهمة والتي استحصلت من نتائج الدراسة الحالية ولم تدخل ضمن الجدول التصنيفي 

  .لعدم تاثيرها في العملية التصنيفية (3)

  في اغلـب صـفاتها كمـا موضـح فـي     Thermoactinomyces نواع التابعة لجنس تشابهت اال

  .(3) الجدول

حيث ظهرت مستعمراتها في العزل االولي دائرية مسطحة ذات مركز مرتفع احيانا متوسطة الحجم 

 (1)ذات غزل ارضي مغمور باالكاروغزل هوائي ابيض قصير وسهل االزالة كما موضح في الصـورة  

ها اصبحت جلدية القوام ملتصقة متعرجة عسلية وذات غزل هوائي ابيض وغزير وكمـا  وعند اعادة زرع

خالياها خيطية مكونة لغزل ارضي وهوائي متفرع حاوي على سبورات داخليـة   (2)موضح في الصورة 

   .(3)كروية مفردة بدون حامل سبوري لوحظ من خالل مزرعة الشريحة وكما موضح في الصورة 
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  قيد التي تم الحصول عليها من الشجرة التصنيفية والنسب المئوية إلظهار الصفاتالعنا:  3الجدول 

  عدد السالالت
  الصفات

  رموز العناقيد
A1A2A3 B1 B2 
319 15 7 

 66.7m/33.3L100L55.6m/44.4L60m/40L 42.9s/57.1m حجم المستعمرة  العزل االولي

  القوام
 42.9 0 0 0 0  مخاطية

 28.6 66.7  0  0 0  ملتصقة

  الحواف
 14.3 0  0 0 0 مفصصة
 14.3 6.7  0 0 0 متعرجة
  0 60  0 0 0 متجذرة

 57.1  100  100 100100  معتمة
 28.6  100  100 100 100  شاحبة

  0 0  100 100 100 طباشيري  السطح

  0 0  100 100 100 ابيض  اللون
  □ 100  □100  0 0 0 عسلي فاتح

  0 0  100 100 100  تكوين الغزل الهوائي

  100  100  0 0 0 عصوية  شكل الخاليا
 13.3 53.3  100 100 100 خيطية

  0 0  100 100 100 داخلي كروي  موقع السبور
 100 100 00 0 داخلي بيضوي

♦  0 0 0  انتفاخ الخلية 33.3 85.7 

  شكل النمو في الوسط السائل

 71.4 66.7 22.2 0 0 طبقة سطحية سميكة
◄  ◄100 ◄100 رقيقة 77.833.3 14.3 
 71.4 40  0 0 0 راسب
 28.6 0  0 0 0 تعكر

  100w100 22.2/77.8w100  100 كفاءة النمو في الوسط السائل
 14.3 0  0 0 0 انتاج الصبغة في الوسط السائل

 100  100  0 0 0 ْم 45 الحركة في درجة حرارة
 93.3/6.7w 14.3/57.1w  0 0 0 ْم 25 النمو في درجة حرارة
 85.7  100  0 0 0ْم 37 النمو في درجة حرارة

  0 46.7  0 0 ●  0  السترات
  33.3/66.7w100w33.3/55.6w53.3/40w 100  االوكسديز
  100  100  100 66.7100  االندول

 71.4 60 88.9 100 100  تحلل البروتين
  100 66.7 66.7 66.7100  اللسثنيز

 42.9 0 66.7 100 0  تحلل الدهون
 85.7  100  0 100 0  االسكولينتحلل 

 88.9/11.1w100  71.4/28.6w 100 100 كفاءة النمو على وسط االسكولين
  0 53.3  0 0 0  تخمر المانيتول

◘  86.7  0 0 0 مخاطية القوام على وسط السكريات 14.3 

  النمو بتراكيز ملحية
%30 100 11.1 100  42.9 
%50 0 0  93.3 0  

%  70 0 0  86.7 0  
  100  100 55.6 100 100 نمو على اكار الدم الخالي من الكليسيرولال

 85.7  100 55.6 100 100  تحلل الدم
  حساسيتها للمضادات الحيوية                

Tetracyclin 30µg 100M100 100  46.7/6.7M 28.6/42.9M 
Gentamycin 10 µg100 100 100  46.7/46.7M 100  
Doxycyclin 30 µg 100 100 77.8/22.2M40/26.7M 58.7/14.3M 
Lincomycin 2 µg 100 100 66.7/33.3M13.3/20M 85.7 

Chloramphenicol 30 µg100 100 88.9/11.1M46.7/26.7M 100  
Erythromycin 15 µg100 100 88.9/11.1M20/6.7M 57.1/42.9M 

Rifampicin5 µg 100 100 88.9 86.7 85.7 
Ciprofloxacin 100 µg100 100 55.6/33.3M100  100  
Trimethoprim 5 µg33.3M100M11.1/11.1M40 28.6/28.6M 
Augmantin 30 µg 0 0 0  6.7 0  
Ampicillin 75 µg 0 0 0  6.7 0  
Amoxyllin 30 µg 0 0 0  6.7 0  

Nitrofurontoin 300 µg100 100 88.9/11.1M80 100 
  

 .مستعمرات كبيرة  L.       ا للعسلي الغامق او االبيض بعض المستعمرات يميل لونه  -  □

  . متوسطة الحجم  m.                يظهر انتفاخ بسيط  عند تكوينها للسبور الداخلي   -  ♦

  .صغيرة  s.         مستعمرات صغيرة على الحواف او سطح الوسط الزرعي   -◄

  .نمو ضعيف  w                      .                لم تنمو على وسط السترات   -  ●

  .متوسطة الحساسية  M.                                             مخاطية القوام اصال   -  ◘
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مظهر مستعمرات البكتريا الخيطية المحبة للحرارة في العزل االولي على وسط اكار  :1 الصورة

  االكتينومايسيتات

  

  

  

  

  

  

  

  

  مظهر مستعمرات البكتريا الخيطية المحبة للحرارة عند تكرار الزرع : 2الصورة 
  

  

  
                       

  

  

                    

    

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

في البكتريا الخيطية المحبة للحرارة قوة  مظهر الغزل البكتيري الحامل للسبورات المفردة :3 الصورة

 1000xالتكبير



  إسراء غانم السماك

فـي   Thermoactinomyces intermedius و Thermoactinomyces vulgarisتشابه النوعـان  

كما امتـازت بصـعوبة العـزل     (Holt et al., 1994)اغلب الصفات عدا كون االخيرموجب لالسكولين 

والنمو في االوساط الخالية من الكليسيرول وعليه تم اضافته لالوساط قيد الدراسة واحيانا التنمو على نفس 

قا خاصة وسط العزل االولي، واظهرت نموا ضعيفا في وسط المرق المغـذي  الوسط الذي نمت عليه ساب

الخالي من الكليسيرول ومرق الصويا الحاوي على الكليسيرول حيث ظهرت بشكل مستعمرات صـغيرة  

صغيرة جدا صعب تمييزها عدا ثـالث عـزالت نمـت     ملتصقة على الحواف السطحية للوسط السائل او

د تكرار زرعها اظهرت نموا ضعيفا ايضا أي ان نموها بصورة عامة في بشكل طبقة سطحية سميكة وعن

الوسط السائل ضعيف وعليه اخذت المستعمرات مباشرة وفرشت على وسط اكار الصـويا والكليسـيرول   

لدراسة حساسيتها للمضادات الحيوية كم تم اضافة الكليسيرول ومستخلص اللحـم والخميـرة لالوسـاط    

اظهرت كفاءة عالية في تحليلها للجالتين، كما انتجت . رات التشخيصية والتصنيفيةالجراء االختبا الجاهزة

اظهرت افضل نمو في وسط االسكولين وبعض السالالت لم تنمو علـى وسـط    .االندول بصورة ضعيفة

اكار الدم الخالي من الكليسيرول في حين نمت جميعا وحللت الدم في وسط الصويا والكليسيرول وانعـدام  

  .وهي صفات مهمة لعزلها من العينات المرضية ْم (25 - 37)في درجة حرارة  نموها

 Thermoactinomyces vulgaris حساسية النوع Fink (1975)و Kurup اظهرت دراسة للباحثان

  .وهذه النتائج تتطابق مع نتائج الدراسة الحالية Gentamicin و Chloramphenicol للمضادان الحيويان

بمستعمراتها العسـلية المائلـة للبيـاض احيانـا      Bacillus mycoidesالت النوع كما امتازت سال

والكبيرة غير المنتظمة ذات الحواف المتجذرة وبعضها ظهرت دائرية صغيرة في العـزل االولـي ثـم    

، وهذا مطابق لنتـائج الدراسـة   (Priest et al., 1994)اصبحت متجذرة وفقدت الصفة عند تكرار الزرع 

ث اصبحت عسلية غامقة جلدية مجعدة ملتصقة على وسط اكار الدم، ومخاطيـة علـى وسـط    الحالية حي

، سالبة لالنـدول عـادة   ْم 45 درجة حرارة ومتحركة في ْم 37 الكلوكوز، غير متحركة في درجة حرارة

زل ولكن انتجت االندول بشكل ضعيف في الدراسة الحالية وقد يكون تعرضها للحرارة العالية منذ بداية الع

ادى الى تكيفها وتغيير بعض صفاتها الفسلجية وتعد من االنواع المتحملـة لـدرجات الحـرارة العاليـة،     

، وهـي صـفات   (Murray et al., 1995)ملح الطعام % 7 سبوراتها التؤدي الى انتفاخ الخلية، تنمو في

امتـازت   .Paenibacillus spp سالالت للنوع الذي ضم B2 مهمة ادت الى انفصالها عن العنقود الثانوي 

ملح الطعام وانتاجها لالندول غالبـا  % 7 بتكوينها للسبورات التى تؤدي الى انتفاخ الخلية وعدم نموها في

في حين تشير اغلب المصادر الـى كونهـا سـالبة     (Murray et al., 1995)وهذا مطابق لما اشار اليه 

دة لم تحلل الدم واالسكولين كما لوحظ انتـاج  لالندول، واظهرت بعض سالالتها قواما مخاطيا وساللة واح

مادة لماعة منتشرة حول المستعمرات على وسط اكار الدم عدا عزلة واحدة وهي صفة لـم تشـير اليهـا    

  .المصادر
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صـفة   سالبة الختبار او ظهرت اختالفات ضمن السالالت التابعة لنفس النوع في كونها موجبة او

ــات ال    ــي دراس ــدا ف ــذا وارد ج ــة وه ــة   معين ــة الحالي ــا الدراس ــددي ومنه ــنيف الع    تص

)Gil et al., 1986 ; ،1998السماك.(  

 Thermoactinomyces vulgarisارتباطـا لالنـواع    s rRNA 16اظهرت دراسة تتـابع جـزء   

 90.1 %عند مستوى تشابه  Thermoactinomyces candidusو Thermoactinomyces intermediusو

واللذان ارتبطا مع العنقود االول  Paenibacillus واخر النواع جنس Bacillusيليها عنقود النواع جنس 

 (Yoon et al., 2005 ; Yoon and HaPark, 2000) %86.3التابع للبكتريا الخيطية عند مستوى تشـابه  

وهذا مشابه لنتائج الدراسة الحالية مما يدل على كفاءة العملية التصنيفية والصفات المظهرية المسـتخدمة  

  .ي تعد انعكاسا للصفات الجينيةوالت

ان النـوع   DNA:DNAاعتمادا علـى دراسـة عالقـة     (2000)وجماعته  Yoonاقترح الباحث 

Thermoactinomyces candidus   ــوع ــرادف للن ــوع  Thermoactinomyces vulgarisم والن

Thermoactinomyces thalophilus  مرادف للنوعThermoactinomyces sacchari  مسـتوى   عنـد

علـى   فما فوق، واعتمـادا % 70حيث يعتبر الفرد تابع لنفس النوع عند نسبة تشابه % 90.8-92.8تشابه 

 Thermoactinomyces intermedius اعتبر النـوع % 99.4والتي بلغت  16srRNAدراسة تشابه جزء 

واعتمـادا علـى    Thermoactinomyces vulgarisو Thermoactinomyces candidusللنوعين  مشابه

ــزءد ــابع ج ــة تت ــث  16srRNA راس ــة للباح ــي دراس ــه  Xuف ــوع) 2002(وجماعت ــع الن  وق

Thermoactinomyces intermedius للنوع في عنقود مجاور Thermoactinomyces vulgaris  وبعيدا

  .وهو مشابه لنتائج الدراسة الحالية عن باقي االنواع
اعيـد   خمسـا منهـا   Bacillus اليقل عن عشر مجاميع تطورية ضمن جـنس  تم التعرف على ما

 16srRNAاعتمادا على دراسـة تتـابع جـزء     Paenibacillus تصنيفها في مجاميع جديدة ومنها جنس

(Shida et al., 1997) وفي دراسة للباحث ،Pettersson  تعنقدت االنواع التابعة لجـنس   1996وجماعته

Bacillus بصورة منفصلة عن انواع جنس Paenibacillus  لنتائج الدراسة الحاليةوهو مقارب.  

ان االنواع التابعة لالجناس الثالثة ترتبت تصنيفيا اعتمادا على صلة قرابتها من بعضها، علمـا ان  

الصفات المستخدمة هي مظهرية وليست جينية والتي تعد انعكاسا للصفات الجينية مما يدل علـى كفـاءة   

  . لحديثة والتي ذكرت اعالهالصفات المستخدمة، وهو مطابق لما توصلت اليه البحوث ا
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