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فيرب الزراعیةالتبعض فيالیوریالتحللبعض العوامل المؤثرةو الیوریز انزیمنشاطدراسة 

  الرمادي

  جمال  صالح حمود .م

  جامعة االنبار/ كلیة الزراعة    

              29/1/2012: تاریخ االستالم

  الخالصة

30المحللـة لمركــب الیوریـا والمنتجــة للیـوریز مــننفـذ البحــث لدراسـة تواجــد وانتشـار  وعــزل وتشـخیص البكتریــا         

    حقــول الزراعیــة التــي تقــع بــین مــدینتي الرمــادي وهیــت علــى جــانبي نهــر الفــرات فــي المواقــع 6جمعــت مــن عینــة تربــة 

اخــرى مــن 3منهــا فــي منطقــة الجزیــرة مســتغلة بزراعــة القمــح والخضــر وبــور وموقــع3اذ شــملت ، )الجزیــرة وزنكــورة( 

حللــت عینــات التربـــة .2010حزیــران و خــالل المــدة بـــین اذار،زنكــورة مســتغلة بزراعــة القمـــح والخضــر وبــورمنطقــة 

عـزالت بكتیریـة 5انتخـب ثـم ودرس نشـاط انـزیم الیـوریزبكتریـا المحللـة للیوریـاالفحـصلموجبة منهاعینة 20وحددت 

درجــات الحــرارة  وتركیــز شــملتفــي تحلــل الیوریــا هاتــأثیر بعــض العوامــل علــى نشــاطدرس.األكفــأ فــي تحلــل الیوریــا

كـان اغلـب هكتـار تقریبـًا،8000ذات مسـاحة ان منطقة الدراسـة أوضحت النتائج . )CaSO4(الیوریا ونسب الجبس 

4%14.12-2.53(ومتباینـة المحتـوى الجبسـي بـین ) CaCO3% 23-18(تربهـا ذات نسـجة غرینیـة رملیـة كلسـیة 

CaSO ( ومحتـــوى عضـــوي)دیســـي3.50و3.13(لتـــرب المســـتغلة زراعیـــا ا، كمـــا كانـــت ملوحـــة %)0.92-0.23

تتحــول للتربـةمعظـم الكمیـة المضـافة مـن الیوریـاانتبــین .1-م.دیسیسـیمنز4.52امـا تـرب البـور فبلغـت )  1-م.سـیمنز

80  و75فـــي جمیـــع التـــرب المســـتعملة خـــالل مـــدة شـــهر، وســـجل أفضـــل مســـتوى  لنشـــاط انـــزیم الیـــوریز الـــى امونیـــا

P. fluorescensتمیـزت العـزلتین .علـى التتـابعالجزیـرة وزنكـورة للخضـر تربتيفي 1-سا.غم.میكروغرام یوریا GV2  

Sp. ureaeو  ZV2     ملغـم7.99و8.40بأفضل نشاط للیوریز.NH3وأظهـرت النتـائج أن أفضـل نشـاط ،1-سـا.لتـر

P. fluorescensمـن العـزلتین 1-سـا.لتـر.NH3.ملغـم   8.32و8.45النـزیم الیـوریز GV2   وB.subtilisZB4

1-لتـر.ملغـم یوریـا  9000-300زاد معدل نشاط العزالت بزیادة تركیز الیوریا في الوسط مـن ، ْم 38عند درجة حرارة 

Sp. ureaeمـن  العزلـة 1-سـاعة.1-لتـر.NH3ملغـم  62وبلـغ أعلـى معـدل ZV2 1-لتـر.ملغـم یوریـا900مـع تركیـز.

توقـف نشـاط العزلـةو %5تزید عن بینما انخفض نشاط العزالت في تحلل مركب الیوریا مع أستعمال نسب من الجبس

B.subtilisZB4جبس كذلك توقف نشاط العزلة % 10نسبةدعنUr. pasteuri ZW4 15مع نسبة جبس%.  
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Study of the Urease enzyme activity and the some effect factors on urea 
hydrolyses in some agriculture soils in Ramadia

Jammal S. H Al-Kabbaisia
Coll. agric. Anbar-Univ.

Abstract
The research has been carried out to study the existence, distribution and identified  

the isolated of urea hydrolysis bacteria and produced the urease from 30 samples have 
been collected from 6 regions agricultural soils felids between Ramadia and Heat city on 
the two sides of Euphrates river ( Gzeria and Zngora).3 regions for each Gzeria and 
Zngora that wheat and vegetable agriculture uses and wild, in the period march to July 
2010. The samples were analyzed and limited 20 samples are positive for urea hydrolysis. 
The urease enzyme activity was also investigated, 5 isolates are belong to good urea 
hydrolysis bacteria have been selected and identified. The effects of some factors such as 
the temperatures, different concentrations of urea and different ratios of CaSO4.
The results were as follows; The area of study was about 8000 ha., most soils’ had sandy 
loom texture , calcareous (CaCO3 18 – 23%), variation in gypsum content (2.53 –
14.12%), organic content (0.23 – 0.92%), soil salinity for agriculture fields (3.13 – 3.50
ds.m-1) but the wild soils  increase to 4.52 ds.m-1. Urea applied was almost totally 
hydrolyzed to ammonia in all soils tested with 30 days and the best urease activity 
recorded  75, 80 µg urea.g.h-1 in the vegetable agriculture uses for Gzeria and Zngora 
soils alternately. Two bacterial isolates P. fluorescens GV2, Sp. urea ZV2 have achieved 
the best urease activity 8.40 ,7.99 mg.NH3 Lˉ1.hˉ1, Results have shown that the best 
activity of urea hydrolysis and Urease producing bacteria P. fluorescens GV2  and
B.subtilisZB4  8.45 ,8.32 mg.NH3 Lˉ1.hˉ1 were at 38c˚ temperatures alternately. The 
isolates activity rate increased with increasing the urea concentration in the medium from 
300to 900 mg urea Lˉ1. The highest rate was 62 mg NH3 Lˉ1. hˉ1 with 900 mg urea.Lˉ1

concentration by Sp. ureae ZV2.  While the results have shown a decrease in the activity 
of isolates in hydrolyseis urea when using increased amounts of gypsum after 5%, the 

hydrolyze rate was 0.0 NH3 Lˉ1.hˉ1 for the B.subtilisZB4 at 10% gypsum and gradually 
decreased with increasing the amount of gypsum in the medium to reach 0.0 mg.NH3

Lˉ1.hˉ1 when using 15% of gypsum with Ur. pasteuri ZW4.

  المقـدمـــة

صل معدل المضاف منها إلى و لمحاصیل الزراعیة ، أذ لفي السنوات األخیرةالیوریاتزاید استعمال مركبات

لسهولة الكمیة معرضة للزیادة هوهذ)11(طن67,146,000  معدل2009و2008خالل أعوام بیئة التربة 

مع الرغبة بزیادة الرقعة الزراعیة ،) 46N(%محتواها العالي من النتروجین الى إضافة وارتفاع ثمنهااالستعمال

على ما فضالالیوریایطرح اإلنسان والحیوان یومیًا جزءًا كبیرًا من و ،النباتمهم في زیادة نموالهادور و والحاصل

االللنباتات على شكل یوریا ، جاهزاً ال یشكل غذاًء هذا النتروجین، إال أن یستعمل منها كمصدر لعنصر النتروجین

الیوریا الكمیات المضافة من تتعرض . قابًال للتمثیلنیتروجیاً صبح غذاًء یلالمیكروبیولوجي التحللبعد الخضوع لعملیة 

  :إلنزیم الیوریز المنتج من الخالیا المیكروبیة وخالیا بعض النباتات حسب المعادلة 
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-NH2)2CO---NH2COOH +NH3----CO2 +2NH3---H2CO3 +2NH3( ان الحفاظ على نشاط و

العالیة من الیوریا المضافة للتربة بفعل عملیات التسمید، انزیم الیوریز في التربة بشكل جید یضمن تحوالت الكمیات 

مارس توالتي ویتاثر نشاط االنزیم بفعل عدة عوامل منها نسبة التواجد واالنتشار وكفائة وتنوع المیكروبات المنتجة له

الالهوائیةالظروفنشاطه في یمارس هوائیة باستثناء جزء بسیط منها الالظروفبنشدرة الیوریاعملیةهاأنواعمعظم 

Planosarcina Ureaeحلل كان منها الهوائیة توتمیزت بعض انواع البكتریا الهوائیة ذات الشكل الكروي بعملیة ال

عوامل  مكونات اناكم).Bacillus sp.).6و Urebzcillus pasteuriمثل وایضا بعض االنواع عصویة الشكل

یعد االستغالل الزراعي والظروف البیئة ،اذةوالمادة العضویة وطبیعوالجبس واالمالح التربة  ومحتواها من  الطین

ْم 15في المواسم التي تنخفض بها درجات الحرارة عن استعمالهیكونالیوریا من نوع الممتص للحرارة لذلك تحلل

تنتشر األحیاء المجهریة و ) 2(دراتویسبب أضرار للبذور والبااإلنباتیؤدي إلى خفض نسب بطيء الجاهزیة للنبات و 

وان زیادة فعالیة الیوریز المنتجة إلنزیم الیوریز في الطبیعة بشكل كبیر وتختلف في قابلیتها على تحلل مركب الیوریا 

یقوم عدد كبیر من األحیاء المجهریة المتواجدة في و في التربة یدل على نشاط تلك األحیاء ألمجهریة في أنتاج الیوریز

التربة بأنتاج إنزیم الیوریز في التربة الذي  یؤدي دوره في تحلل مركبات الیوریا لتصبح جاهزة للنبات ، ولكن عند بیئة 

في الفعالیة ستؤدي إلى تباین كمیة النتروجین الجاهزة للنبات ة ثر المؤ تعرض األحیاء المنتجة لهذا اإلنزیم إلى العوامل 

بدورها بخواص التربة الكیمیائیة تتأثربصورة مباشرة بفعالیة ونشاط األحیاء المجهریة التي نشاط االنزیمیرتبط. 1)(

، الدبال والطیننسبة مع ط  قد یرتبكما انه، )25(والفیزیائیة والبایولوجیة وبطبیعة المعامالت المطبقة على التربة

زیادة خطیة في فعالیة ووجدتع او یصبح غیر فعال وٕاذا تواجد هذا اإلنزیم حرا في التربة یكون عرضة للتحلل السری

35وأن فعالیة إنزیم الیوریز تكون على أقصاها بمدى من  ، مْ 45-15اد درجة الحرارة بین إنزیم الیوریز مع ازدی

القصوى عند رقم تهفعالیو المیكروبي قریب من المتعادلاألمثل للیوریز الرقم الهیدروجینيویكون )17(ْم 40الى

الى مستوى اشباع مادة أن معدل تحلل الیوریا یزداد مع ازدیاد تركیز الیوریا في التربة حتى الوصول وتبین.6.5

زیادة معدل تحلل الیوریا مع زیادة تركیز اإلنزیم وزیادة نشاط ) 4 (د، ووج)19و 24(من المادة االساساالنزیم

وتحول الى نترات األحیاء المنتجة إلنزیم الیوریز واستمرار تحول المركبات الناتجة من األمونیوم بعملیة النترجة 

CO2امض الكربونیك المتفاعل مع الماءالى ح.  

ئة بكمیات التي أصبحت تصل إلى البیالیوریامركباتستعمال اجهة األضرار الناجمة من زیادة ألغرض مو 

، یجب العمل على تواجد العزالت المنتجة إلنزیم الیوریز في البیئة بكمیات كافیة ومتوازنة كبیرة من مصادر مختلفة

المنتجة للمیكروباتوالعزل والتشخیصنتشارالتواجد وإ نسب التحدیدمع الكمیات المضافة، لذلك تهدف الدراسة إلى 

تحدید و الترب الزراعیة لقضاء الرماديفي بعض مواقع دورها في تحلل الیوریا وتحرر االمونیا معرفةو إلنزیم الیوریز

.الیوریزإنزیمالمؤثرة في نشاط العوامل بعض 
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مواد وطرائق العمل

  والمنتجة للیوریزالبكتریا المحللة للیوریا وغربلةوعزلجمع عینات التربة 

الجزیـرة مـن منطقتـيمناطق مزروعة بالقمح او الخضر او بـورعینة من 5واقعباخذتعینة  تربة 30جمعت      

نظیفـة بعـد جرفةباستعمال ماخذت غم 500وكان معدل وزن العینة،2010حزیرانو اذاربینخالل المدة زنكورة و

محلــول التخفیــف مــنولقــح urea agarوســط حضــر.ســم10-5ســم مــن ســطح التربــة وبعمــق یتــراوح  بــین 1قشــط 

ســتعمرات محــول الســاعة عــد تغیــر لــون الوســط 48و 24بعــد ْم و 28وحضــنت النمــاذج بدرجــة حــرارة للتربــةسخــامال

امـا بقـاء اللـون الوسـط اصـفركونهـا منتجـة إلنـزیم الیـوریزاالصفر الى الوردي داللة علـى ایجابیـة الفحـصالنامیة من

ودرسـت بعـض ، ساعة مـن الحضـن24البكتریا المحللة للیوریا بعد و الكلیةافة البكتیریةالكثتحسبو ، )15(فعد سالبا 

  ).16( حسب ) 1(جدول الستةاقع العیناتو ربة لمتصفات ال

الـى الوسـط المحفوظـةمـن المـزارع ) loop full(نشـطت العـزالت المنتجـة ألنـزیم الیـوریز بنقـل ملـيء عـروة الناقـل 

Urea broth12ْم لمـدة 28وحضـنت بدرجـة )26( مـل20وبحجـم 1-لتـر.ملغـم 200الحـاوي علـى الیوریـا بتركیـز

عـزالت 5انتخب . )المنحني القیاسي لألمونیا(ساعة وسجلت معدالت تحلل الیوریا من خالل قیاس االمونیا المتحررة  

الفحوصــات المجهریــة العــزالت المنتخبــة بــأجراءشخصــت . تحلــل الیوریــاو بكتیریــة علــى أنهــا األكفــأ فــي أنتــاج الیــوریز

العـزالت تشخیص لتاكید) API 20للعائلة المعویة20أبي (نظام كما استعمل ) 10و 3(والكیموحیویة اعتماد على

  .Bioerieuxتعلیمات الشركة المجهزة حسب اختبارًا كیموحیوي 23یشمل اذ البكتریة 

  تقدیر نشاط انزیم الیوریز في التربة

فــي دورق لكــل موقــع مــن العینــات المســتعملة غــرام تربــة 5باســتعمال )7(قــدر نشــاط الیــوریز باســتعمال طریقــة

مـل 1مـع اضـافة   6.5كمـنظم للـرقم الهیـدروجیني ) مـوالري0.5( مل من اسـیتات الصـودیوم 4زجاجي حجمي  مع 

فــي حاضــنة بثالثــة مكــررات   المكونــات، حضــنت )N-ملــي مــوالري یوریــا0.5مــل مــن محلــول  الیوریــا 10تلــویین و 

مـوالري مـن كاشـف اسـیتات 2أضـیفبعـد نهایـة الحضـن . ᴼم28سـاعة فـي 10لمدة 1-دقیقة.دورة100بسرعة رج 

رشـحت خـالل ورق و دقیقـة 30وارق لمـدة دمـل لتثبـیط  انـزیم الیـوریز ، بعـدها رجـت الـ20فینایل كلورید الزئبق بمعـدل 

تركیـز الیوریـا بتحضـیر قـدرنـانومیتر و 525تركیز الیوریـا للراشـح علـى طـول مـوجي قدر .  whatman no-1ترشیح

  .1-مل.مایكروغمN (0–10-للیوریا(منحنى قیاسي 

  االمونیا من التربة خالل  مدة شهر من الحضنتحرر و الیوریا شدرةنقیاس 

بالیوریــا غــم تربــة وجهــزت 5بمعـدل )  لكــل موقــع عینــة( مــن مواقــع العینـات المســتعملةعینــات تربــة6اختیـرت 

حضـنت عینـات التربـة فـي . تربة لغرض تقدیر تحول الیوریا في التربـة الـى امونیـا1-غرام.N-ملغم یوریا100بمعدل 

( وقـد نظمـت العلـب بثالثـة مكـررات. علب بالستیكیة مغلقة مع  ترك فراغ فوق سطح التربة فـي العلبـة للتبـادل الهـوائي

لمـدة . ᴼم28تحـت ظـروف الى حدود السعة الحقلیة وحضـنت ، رطبت التربة)یوم بثالثة مراحل10لكل مرحلة قیاس 

: 1مـوالري بنسـبة KCl1.5بالماء المقطر واالمونیـا باسـتعمال لكل مدة حضن یوم استخلصت الیوریا من التربة30

 whatman no-1ثم رشحت خالل ورق ترشیح،1-دقیقة.دورة100دقیقة بمعدل 20تربة مع الرج لمدة :ماء 10

  .بطریقة ازرق االندوفینولNH4وقدر ) 7(ریا حسب قدر تركیز النتروجین، كذلك قدرت الیو 

  تأثیر درجة الحرارة في نشاط العزالت المنتجة إلنزیم الیوریز
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ألنــزیم ومنتجــة المحللــة للیوریــا و المنتخبــة فــي نشــاط العــزالت ◦م) 38و28و18(درس تــأثیر درجــات الحــرارة 

النــزیم وٕانتاجهــالتحدیــد درجــة الحــرارة المثلــى لتحلــل الیوریــا )ZB4و  ZW4و ZV2و GW3و  GV2( الیــوریز 

مـل1الوسـط لقـح.مـل 20بحجـم 1-لتـر.ملغـم 200الحـاوي علـى الیوریـا بتركیـز urea brothفـي الوسـط الیـوریز

  ).18(الشدة اللونیة للوسط تبعدها  قیس.ᴼم28ساعة في 10لمدة حضنت . بالعزالت البكتیریة بواقع ثالثة مكررات

  تركیز الیوریا في نشاط العزالت المحللة للیوریا تاثیر

6.8الــى pHثــم ضــبط 1-لتــر.ملغــم ) 900و600و 300(مــن الیوریــابتراكیــز   urea brothحضــر وســط 

بواقـع ثالثـة مكـررات )ZB4و  ZW4و ZV2و GW3و  GV2( مـل بـالعزالت البكتیریـة1بعـدها لقـح الوسـط بحجـم 

مْ  وبعـد التحضـین 28العـزالت علـى تحلـل الیوریـا بتراكیـز مختلفـة وحضـنت بدرجـة حـرارة ةالختبـار قـدر و(لكـل عزلـة 

  .)18(ساعة ، قیست الشدة اللونیة للوسط 12لمدة 

  في نشاط العزالت المحللة للیوریا CaSO4تاثیر الجبس

% 8و% 4( إضـــافة الجـــبس بنســـبلغـــرض اختبـــار تـــأثیر نســـبة الجـــبس فـــي نشـــاط العـــزالت المحللـــة للیوریـــا تـــم 

المعقمـة 1-لتـر.N-یوریـاملغـم200الحـاوي  urea brothمكونـات وسـطأضـیفتعقمـت بالموصـدةبعـدها%) 12و

و GW3و  GV2( مـل بـالعزالت البكتیریـة 1ح الوسـط بحجـم لق، بعدها 6.8الوسط الى  pHضبط مع بالترشیح

ZV2 وZW4  وZB4 (سـاعة ،قیسـت الشـدة اللونیـة 24ْم وخـالل 28وحضـنت بدرجـة حـرارة ، بواقـع ثالثـة مكـررات

والتجـــارب العاملیـــة CRDتصـــمیم حســـبحللـــت البیانـــات احصـــائیا  حســـب نظـــام كـــل تجربـــة وعواملهـــا و ).18(للوســـط 

  .LSDP=0.05وقورنت المتوسطات بقیم

  
  النتائج والمناقشة

  لیوریزالنزیم اتواجد واالنتشار للعزالت المنتجة 

هكتار تمتد بین الرمادي وهیت 8000ها عینات الدراسة بحدود نمأخذتبلغت مساحة  المناطق الزراعیة  التي 

أوسعوتعد من ) الجزیرة على الضفة الیسرى وزنكورة على الضفة الیمنى لنهر الفرات( تتوزع على جانبي نهر الفرات

او تترك واألعالفوالنجیليیتنوع االستغالل الزراعي لها شتاًء بین الخضر .ناطق الزراعیة المهمة لمدینة الرماديمال

ذات معدل لنسبة ترب مزیجة رملیةبأنهابور  كما تستغل صیفا  بالخضر او المحاصیل العلفیة ، تمیزت نسجتها 

المزروعة التربفي   3.21و 3.50بین ذات درجة تفاعل متعادلة وملوحة و ، %13.1و14.8الماء الجاهز بین 

، ارتفعت نسبة % 23- 18سیمنز ، جمیعها ترب كلسیة بنسبة دیسی4.54اما ترب البور كانت بحدود) 1(جدول

، % 9.12تلتها تربة زنكورة بور بنسبة ) سم20(في االفق السطحي % 14.12الجبس في ترب الجزیرة بور لتصل 

للموقعین 0.51وبنسبة ب المزروعة بالخضر للموقعینر تلافي % 0.9اما المحتوى من المادة العضویة فكنت بحدود 

1-كغم. Nملغم205، وبلغت كمیة النتروجین الكلي بحدود %0.23المسغلة بالقمح  اما ترب البور فكانت بمعدل 

في المواقع المستغلة بالقمح وانخفضت تربة 1-كغم. Nملغم125تراوح بحدود المواقع المستغلة بالخضر ، بینما في

) NH4+NO3(في المواقع البور، انعكس ذلك على كمیة النتروجین الجاهز تربة1-كغم. Nملغم50لتصل بحدود 

كذلك تمیزت الترب المستغلة زراعیا باعلى محتوى .في المواقع بالتتابع1-كغم. Nملغم16و37و80لیصل بحدود 

  .3.31logcfu.g-1وانخفض في ترب البور الى معدل   6.42logcfu.g-1و 6.92میكروبي تراوح بین 
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  بعض صفات التربة المقدرة.1جدول 

الموقع 

  واالستغالل

  1- كغم .المفصوالت غم

p H

ECدي

. سیسیمنز

  1- م

CaCO3

%  
CaSO4

%  
O.M

%  

TN
. ملغم

  1-كغم

Av.N
مملغ

1-كغم

TM
Log

cfu.ml-1  

Av.
W%  طین  غرین  رمل  

  14.5  866.92  210  0.92  2.53  23  3.21  7.62  300  430  270  جزیرة خضر

  14.8  366.64  130  0.51  4.03  21  3.42  7.57  300  450  250  جزیرة قمح

  13.2  143.41  46  0.23  14.12  18  4.54  7.56  200  400  400  جزیرة بور

  14.8  746.86  200  0.89  6.05  23  3.13  7.61  310  420  270  زنكورة خضر

  14.9  386.42  120  0.52  3.22  20  3.50  7.60  330  430  240  زنكورة قمح

  13.1  183.32  54  0.25  9.12  18  4.53  7.58  230  320  450  زنكورة بور

TN  = النتروجین الكلي وTM=و21الكثافة البكتیریةAv.W% = الماء الجاهز وO.M% =مادة العضویة وAv.N =NH4+NO3  

  

العینـــات لتــي اعطـــت فحصــا موجبـــا لتواجــد العـــزالت المحللـــة أن عـــدد ) 2(ئج  فـــي جــدول أظهـــرت النتــاكمــا 

فـي عینـات الدراسـة % 66.6نسـبة انتشـارتوزعـت بعینة قد أرتبط بنوع التربـة وطبیعـة االسـتغالل الزراعـي و 20للیوریا

عینة لستة مواقع زراعیة في مدینة الرمادي،  وأكدت النتائج  تباین العینات بنسبة التواجد باختالف مصدر 30البالغة 

عینــات ذات فحــص موجــب لعینــات مواقــع تــرب الجزیــرة وزنكــورة المســتغلة بزراعــة الخضــر وبنســبة 5العــزل  وبلغــت 

اقـل و علـى التتـابع % ) 40و80( 2و4ا  عینات الجزیرة وزنكورة المستغلة بزراعة القمح  بعـدد تلته،% 100تواجد 

بلغــت الكثافــة المیكروبیــة  للعــزالت المنتجــة للیــوریز  فــي ).بــور( المســتغلة رعینــة فــي التــرب غیــ%) 20(1عــدد بلــغ 

ع، وانخفضـــــت الكثافـــــة فـــــي مواقـــــع بالتتـــــاب4.0Logcfu.g-1و   5.46بالخضـــــر والقمـــــح بحـــــدود المواقـــــع المزروعـــــة

تؤكــد النتــائج قابلیــة العــزالت علــى االنتشــار والتواجــد فــي بیئــات مختلفـــة . 1.01Log cfu.g-1البورلتصــل معــدل 

ومتنوعة مما یعكس قدرتها في المقاومة وأمتالكها إنزیم الیوریز لتحلیل المركبات العضویة والنتروجینیـة للحصـول علـى 

المنتجــة للیــوریز انهــا تنتمــي و واظهــرت نتــائج تشــخیص العــزالت المنتخبــة ).3(تــروجین والطاقــة مصــادر الكــاربون والنی

و  Sporosarcina ureaeو  Planosarcina Ureaeو Pseudomonas fluorescensلالنــواع

Urebzcillus pasteuriBacillus subtilis  والتي عزلت من مواقع الجزیرة خضـر والقمـح وزنكـورة خضـر ثـم القمـح

واظهرت نتائج اختبار قدرة العـزالت  بتحلـل الیوریـا مـن . فقد عزلت من  مواقع ترب البورBacillus ubtilisاما عزلة 

P. fluorescensاذ تمكنـت العزلـة خـالل تحریـر االمونیـا  GV2 وعزلـةSp. ureae ZV2 مـن انتـاج اكبـر كمیـة

Sp. ureaeعلـى التتـابع، تلتهمـا عزلتـي 1-سـاعة.-لتـر.NH3ملغـم7.99و 8.40بلغـت  ZV2 وPl. Ureae GW3  

مـن1-سـاعة.-لتر.NH3ملغم5.02بینما تحقق اقل معدل،على التتابع1-ساعة.-لتر.NH3ملغم6.52و 6.61بمعدل 

B. subtilisعزلة  GB4 .  
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  الفحص الموجب للیوریز وتحرر االمونیا والعزالت المحللة وكثافتها.2جدول 

TM. 
Ur- hydroly.

Log cfu.g-1
العزالت المنتخبة 

معدل االمونیا 
المتحرر

NH3ملغم 1- ساعة.- لتر.

الفحص 
الموجب 
للیوریز

عدد 
العینات

  رمز
العزلة

مواقع العینات

5.62
P. fluorescens
GV2 8.40 5 5 GV1-5 الجزیرة خضر

4.15 Pl. Ureae GW3 6.52 4 5 GW1-5 الجزیرة حنطة
1.00 B. subtilis GB4 5.02 1 5 GB1-5 الجزیرة بور
5.33 Sp. ureae ZV2 7.99 5 5 ZV1-5 زنكورة خضر
3.98 Ur. pasteuri ZW4 6.61 2 5 ZW1-5 زنكورة حنطة
1.02 B. subtilis ZB4 5.19 1 5 ZB1-5 زنكورة بور

الزراعـي و االسـتخدامربما یعود سبب في اختالف الكثافة العددیة للعزالت حسـب مواقـع العینـات إلـى طبیعـة 

والتـي غالبـًا مـا ( بالخضـر إذ وجـد أن التربـة المزروعـة وطبیعـة الخدمـة ونـوع االسـمدة المسـتعملة نوع النبـات المـزروع 

بمحاصــیل التــرب المزروعــة والمیكروبــات الكلیــةللــة للیوریــابالبكتریــا المحبتواجــدأفضــل ) تســمد بالمخلفــات الحیوانیــة

الـــذي ذكـــر بـــأن إنـــزیم الیـــوریز یوجـــد بكمیـــات غزیـــرة فـــي التـــرب الزراعیـــة )21(، وهـــذا یتوافـــق مـــع مـــا وجـــدهالنجیلیـــات

اضـح علـى إلى أن لنوع المحصول المزروع في التربـة تـأثیر و ) 9(كما أشار . البقولیاتمثل المزروعة بالعوائل النباتیة 

أن التــرب المزروعــة ذات محتــوى عــال مــن البكتریــا المنتجــة إلنــزیم الیــوریز مقارنــة بــالترب غیــر و ،معــدل تحلــل الیوریــا 

العـدد الكلـي للبكتریـا فـي انوقـد وجـد.المزروعة بسبب إفرازات الجذور التـي تـؤدي إلـى زیـادة إعـداد األحیـاء المجهریـة

نزیم في التربة بعالقة طردیة مـع حجـم اإلفعالیة وترتبطمع عدد البكتریا القادرة على أنتاج أنزیم الیوریز، یرتبط التربة 

إلى أن هنالك اختالفا كبیرا في نشاط إنـزیم ) 1(وتوصل ).13(المجتمع المیكروبي ومحتوى التربة من المادة العضویة

قـد یرجـع إلـى األخـتالف فـي  محتـوى المخلفـات مـن و ویة المضـافة، الیوریز بالتربة تبعا لنـوع المخلفـات الحیوانیـة العضـ

النتروجین ، و التفاوت سرعة تحلل المخلفات وتأثیرها في خواص المادة العضویة وزیادة نشاط األحیـاء المجهریـة التـي 

  .إلیهاإضافة المخلفات الحیوانیة اد نشاط البكتریا المنتجة إلنزیم الیوریز عنددز ویتفرز إنزیم الیوریز

  )یوم حضن30خالل  مدة ( واالمونیا المتحررة ونشاط انزیم الیوریز وتحرر االمونیا من التربشدرةالن

أظهــرت عینــاتتبــاین معــدل نشــاط انــزیم الیــوریز لعینــات التــرب بــاختالف مواقعهــا اذ 3تشــیر النتــائج فــي جــدول 

اقــع تــرب زنكــورة و تلتهــا  عینــات م1-ســا.غــم.NH3. مــایكروغم  82.31تربــة الجزیــرة خضــر اعلــى معــدل معنــوي  بلــغ 

علـــى 1-ســـا.غـــم.NH3. مـــایكروغم75.23و 77.52و 78.01خضــر والجزیـــرة قمـــح وزنكـــورة قمـــح بمعــدالت بلغـــت 

21.02و19.23اقـع تــرب البــور الجزیـرة وزنكــورة لیصــل و ، بینمــا انخفـض معــدل النشــاط لالنـزیم فــي عینــات ملتتـابعا

كــذلك یبــین الجــدول انخفــاض تركیــز الیوریــا المتبقــي فــي التربــة بزیــادة مــدة . لتتــابععلــى ا1-ســا.غــم.NH3. مــایكروغم

یــوم حضــن علــى 30و20و 10بعــد 1-غــم. N-ملغــم یوریــا3.46و5.27و7.87یــوم اذ بلــغ 30الحضــن ولحــد 

ملغــم 4.74و4.68محتــوى بلـغ بأقـلتربــة الجزیـرة وزنكــورة خضـر وأظهـرتكمـا تباینــت عینـات مواقــع التـرب التتـابع،

معنویا في كمیة الیوریا المتبقیة اذ حصل تأثیرا، كذلك اظهر التداخل بین مدة الحضن ومواقع اجزیرة 1-غم. N-یوریا

انعكست الكمیة المتحللـة مـن الیوریـا . مواقع زنكورة والجزیرة خضرفي1-غم. N-ملغم یوریا2.45و2.37اقل معدل 

   ملغـــم4.23اذ تبــین وجــود زیــاد معنویــة لهــا مـــع زیــادة مــدة الحضــن وبلغــت التربـــةعلــى كمیــة االمونیــا المتكونــة فــي
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NH3. 3.52معــد معنــوي لهــا اعلــيكــذلك تباینــت عینــات التــرب  ووجــد ان )  3جــدول ( یــوم حضــن30بعــد 1-غــم

معنویــا تــأثیرافــي تربتــي زنكــورة  والجزیــرة خضــر علــى التتــابع،  واظهــر التــداخل الثنــائي 1-غــم .NH3ملغــم 3.50و

. التتــابععلــى 1-غــم .NH3ملغــم 4.62و4.87االمونیــا المتحــررة فــي تربتــي الجزیــرة وزنكــورة خضــر لیصــل لزیــادة

وكـان معـد یصل الیها من سماد الیوریـا خـالل شـهر  محـررة االمونیـا  یتبین ان اغلب الترب المستغلة  تقوم بتحلل ما

ویرجــع التبــاین بــین مواقــع التــرب الــى تبــاین ل االنخفــاض فــي تركیــز الیوریــا متــزامن مــع كمیــات  االمونیــا المتحــررة، 

محتــوى التــرب مــن تنــوع العــزالت المحللــة ونشــاطها بانتــاج انــزیم الیــوریز وكــذلك اخــتالف محتواهــا مــن المــادة العضــویة  

وفعالیــة االنــزیم مــن االرتبــاط بمعــادن الطــین  كــذلك اظهــرت تــرب البــور   التــي تســاهم فــي حمایــة النشــاط المــایكروبي

المـر الـذي انخفاض في االداء مما یعكس زیادة مستوى االمـالح وانخفـاض المحتـوى العضـوي  والنشـاط المیكروبـي  ا

لــى تثبـیط  عملیــة یـنعكس علــى عملیـات المعدنــة والتمثیـل لمركبــات النتـروجین فــي التربـة اذ تــؤدي زیـادة ملوحــة التربـة ا

  .)27و20و8(مما یؤدي الى تراكم االمونیا وانخفاض تحلل الیوریاالنترجة 

  

  )یوم حضن30خالل  مدة ( التربفيالنشدرة واالمونیا المتحررة ونشاط انزیم الیوریز . 3جدول

خالل یوم1-غم .NH3تركیز االمونیا ملغم خالل یوم1-غم. تركیز الیوریا ملغم  نشاط الیوریز 
. مایكروغم

NH3.1- سا.غم  

العینات
معدل 30 20 10 معدل 30 20 10

3.50 4.87 3.50 2.24 4.68 2.45 4.38 7.21 82.31 الجزیرة خضر
3.03 4.44 3.12 1.45 5.61 3.52 5.31 8.02 77.52 الجزیرة حنطة
2.37 3.25 2.26 1.61 6.33 4.45 6.25 8.31 19.23 الجزیرة بور
3.52 4.62 3.82 2.12 4.74 2.37 4.39 7.48 78.01 زنكورة خضر
3.18 4.34 3.17 2.03 5.69 3.86 5.25 7.98 75.23 زنكورة حنطة
2.57 3.88 2.42 1.42 6.13 4.13 6.04 8.24 21.02 زنكورة بور

4.23 3.03 1.81 3.46 5.27 7.87 58.88 المعدل
So=0.23 , ti=0.41 st=0.62 So= 0.54 , ti= 1.41 st=1.62 4.14 LSD 

P=0.05

  

  تأثیر درجات الحرارة على نشاط الیوریز للعزالت المنتخبة

تاثیر درجات الحرارة المختلفة على نشاط الیوریز للعزالت المنتخبة اذ بلغ افضل معدل معنوي 4ین جدول بی

بینما انخفض معدل النشاط مع انخفاض درجة الحرارة لیصل 1- سا.لتر.NN3.ملغم7.57و7.93لنشاط للیوریز  

 .Sp،  ووجد تباین في نشاط العزالت باختالف درجات الحراة واعطت عزالت مْ 18مع 1-سا.لتر.NN3.ملغم5.01

ureae ZV2 وUr. pasteuri ZW4   وP. fluorescens GV2 7.18افضل معدل  معدل نشاط معنوي بلغ

Pl. Ureaeعلى التتابع تلتهما عزلة 1-سا.لتر.NN3.ملغم7.06و7.17و GW3 6.78بمعدل نشاط بلغ

B. subtilisبینما حققت العزلة 1- سا.لتر.NN3.ملغم ZB4 ملغم5.98اقل معدل لنشاط االنزیم بلغ.NH3

ودرجات الحرارة المستعملة تاثیرا معنویا في نشاط االنزیم اذ بلغ اعلى العزالت، واظهر التداخل بین انواع 1-سا.لتر.

بینما مْ 38و28لجمیع العزالت مع 1- سا.لتر.NN3.ملغم8.45و7.66ةراوحت بین معنويللنشاط التمعدال
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Sp. ureaeكان افضل نشاط للعزلتین  ZV2 وUr. pasteuri ZW4   ملغم6.42و6.56والذي بلغ.NH3.1-سا.لتر  

B. subtilisبینما انخفض معدل نشاط العزالت   مْ 18تحت درجة  ZB4 وPl. Ureae GW3 وPl. Ureae GW3   

  .على التتابع1-سا.لتر.NH3.ملغم  1-سا.لتر.NH3.ملغم4.62و 4.21و 3.43اذ بلغ 

  

  )1- سا.لتر.NH3.غملم(على نشاط الیوریز للعزالت المنتخبة)مْ (درجات الحرارة تأثیر.4جدول 

المعدل B. subtilis
ZB4

Ur. 
pasteuri

ZW4

Sp. ureae
ZV2

Pl. Ureae
GW3

P. fluorescens
GV2

المعامالت

5.01 3.43 6.24 6.56 4.21 4.62 18
7.57 6.21 7.85 7.66 8.02 8.12 28
7.93 8.32 7.43 7.32 8.12 8.45 38

5.98 7.17 7.18 6.78 7.06 المعدل
LSD p=0.05, tem= 0.31, iso=0.21 tem-iso= 0.33

یعود ، كماالمستعملة وقدرتها على تحلیل مركب الیوریانواعاألاختالففي نشاط الیوریز الىیعود تباین العزالت 

، )6(نموهـا وتـأخر تخلیـق اإلنـزیمأوالـى بطـالمنخفضـةالـى انخفـاض انتاجیـة البكتریـا مـن األنـزیم عنـد درجـات الحـرارة 

ْم ، 45-15الى وجد زیادة بعالقة خطیة لفعالیـة إنـزیم الیـوریز فـي التربـة مـع ازدیـاد درجـة الحـرارة بـین )14(وتوصل

وهـذا مـا .مْ 37الـذي ذكـر بـأن فعالیـة إنـزیم الیـوریز تسـتمر بالزیـادة  المعنویـة لحـدود درجـة ) 8(كما تتفق النتائج مع

  .بات في فصل الشتاءلنمن ایفسر بطء االستجابة لسماد الیوریا

  

  على نشاط الیوریز للعزالت المنتخبة) 1-لتر.ملغم (أثیر تركیز الیوریا ت

ان زیادة تركیز الیوریا في الوسط ادى الى زیادة معدل التحلل وبلغ اعلى معدل معنوي ) 5(یبین الجدول

وانخفض معدل الننشاط  مع 1- لتر.ملغم یوریا900مع استعمال تركیز 1-ساعة.1-لتر.NH3ملغم 52.80للنشاط 

المستعملةتباین نشاط العزالت ، و 1-ساعة.1-لتر.NH3ملغم 43.10الى  1-لتر.ملغم یوریا600استعمال التركیز 

من 1-ساعة.1-لتر.NH3ملغم42.66و46.00أعلى معدل في نشاط االنزیم وتراوحالیوریا في الوسط تحت تراكیز 

Sp. ureaeالتقبل العز  ZV2وUr. pasteuri ZW4وP. fluorescens GV2 ، نشاط وبلغ  معدل العلى التتابع

Pl. Ureaeللعزلتین1-ساعة.1-لتر.NH3ملغم35.33و35.66 GW3وB. subtilis ZB4  وكان . على التتابع

اعلى معدل تاثیر معنوي في زیادة نشاط الیوریز اذ حصللتداخل الثنائي بین العزالت وتراكیز الیوریا المستعملةل

مع العزلة 1-ساعة.1-لتر.NH3ملغم62.00الذي حفز انتاج االنزیم بفعالیة  1-لتر.ملغم یوریا900تركیز معنوي

Sp. ureae ZV2 تلتها العزلتانUr. pasteuri ZW4Ur. pasteuri ZW4 وP. fluorescens GV2 بمعدل نشاط بلغ

  .على التتابع1-ساعة.1-لتر.NH3ملغم  54.0و   56.0
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  )1-سا.لتر.NN3.ملغم(على نشاط الیوریز للعزالت المنتخبة) 1-لتر.ملغم (تركیز الیوریا تأثیر.5جدول 

المعدل B. subtilis
ZB4

Ur. 
pasteuri

ZW4

Sp. ureae
ZV2

Pl. Ureae
GW3

P. fluorescens
GV2

المعامالت

26.60 26 30 28 21 28 300
43.10 36 46 48 38 46 600
52.80 44 56 62 48 54 900

35.33 44.00 46.00 35.66 42.66 المعدل
LSD p=0.05, Ura = 6.43, iso =4.34, Ura-iso =8.87  

بحالـة على انتاج االنزیم االستداللاذ امكن لیورییز لنشاط اعند دراستهم) 5(وجدهتأتي هذه النتائج مقاربة لما 

)  22(قاعدیة الوسط الناتجة عن تحلل الیوریا بفعل الیورییز المنتج من قبـل البكتریـالتحسس نشطة  حتى تبدأ عملیة ال

النمـو الـى نهایـة الطـور تزامن معوت، تكون في بعد الساعات االولى الضافة الیوریاالنتاج االنزیم المدة االفضل اوعدو 

ان معــدل ) 24و 16(كمــا وجــد.)12(اللوغــارتمي بعــدها تبــدأ فعالیــة االنــزیم باالنخفــاض، وهــذا یتطــابق مــع مــا اورده

عالقــة خطیــة فــي زیــادة وســجلتنــزیم نشــاط االنــزیم یســتمر بالزیــادة  مــع زیــادة تركیــز الیوریــا  لمســتوى اشــباع مــادة اال

  ).4(للیوریاتركیز معدل التحلل مع زیادة معدل

  

  تاثیر نسب الجبس على نشاط الیوریز للعزالت المنتخبة

تاثیر استعمال نسب من الجبس على نشاط العزالت بتحلل الیوریا وانتاج انزیم الیوریز اذ وجد ) 6(یبین جدول 

% 5مع نسبة 1-سا.لتر.NN3.ملغم7.37ان زیادة نسبة الجبس تؤثر سلبا في نشاط االنزیم وبلغ معد النشاط 

على التتابع، كذلك وجد تباین في معدل نشاط 1-سا.لتر.NN3.ملغم1.63و4.18جبس، بینما انخفضت لتصل 

1-سا.لتر.NN3.ملغم4.92و 5.71و5.87العزالت  بتباین نسب الجبس المستعملة وتحقق اعلى معدل للنشاط 

Sp. ureaeللعزالت  ZV2 وPl. Ureae GW3 وP. fluorescens GV2 على التتابع ، وكان معدل نشاط العزلةB. 

subtilis ZB42.15ملغم.NH3.كذلك وجد ان التداخل یؤثر معنویا في نشاط العزالت  وقد حققت . 1-سا.لتر

، وانخفض نشاط % 5مع  نسبة جبس   1-سا.لتر.NH3.ملغم6.46و7.88العزالت معدالت نشاط تراوحت بین 

Sp. ureaeوحققت العزلتین %   10العزالت مع زیادة نسبة الجبس  ZV2 وPl. Ureae GW3وPl. Ureae GW3  

B. subtilisبینما اختفى نشاط العزلة على التتابع،1-سا.لتر.NH3.ملغم5.43و6.80معدل نشاط بلغ   ZB4    مع نسبة

Ur. pasteuriوتوقف معھا نشاط العزلة%  15واستمر التوقف مع زیادة نسبة الجبس الى %   10الجبس  ZW4.  
  

  )1-سا.لتر.NH3.ملغم(تاثیر نسب الجبس على نشاط الیوریز للعزالت المنتخبة  .5جدول 
المعدل B. subtilis

ZB4
Ur. 

pasteuri
ZW4

Sp. ureae
ZV2

Pl. Ureae
GW3

P. fluorescens
GV2

المعامالت

7.37 6.46 7.36 7.32 7.86 7.88 5
4.18 0.0 4.22 6.80 5.43 4.47 10
1.63 0.0 0.0 3.51 2.23 2.42 15

2.15 3.86 5.87 5.17 4.92 المعدل
LSD p=0.05, CaSO4= 2. 12, iso= 1.32,  CaSO4-iso=1.43  
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تفاعل الجبس كون تفاعل تحلل الیوریا  ممتص للحرارة وكذلك إلىفي نشاط االنزیم یعود سبب األنخفاض

لمركب وتكون األسبقیة لمع الماء األمر الذي یؤثر على تحلل الیوریا ونشاط إنزیم الیوریز بالتنافس على الحرارة 

، لیوریاذابة وهذا ما یمیز الجبس مما ینعكس على إذابة مركب الإلتركیز وحاصل اعلىو في التفاعلسرعةاألكثر

، إلنزیمالموقع الفعال لفي تركیب الذائبة من تفسیر  االنخفاض في فعالیة إنزیم الیوریز إلى تأثیر االیونات ) 5(تمكنو 

تكون معقدات تؤدي إلى إعاقة ارتباط اإلنزیم بالمادة و تي تعد مهمة في فعالیة االنزیم لاتنافس ایونات النیكل والتي

في حقول لتخلص من اآلثار البیئیة السلبیة لألمونیا المتحررة من الجبس لالیوریز كما استخدمت مثبطات .األساس

.)23 (الدواجن وزراعة الفطر
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