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  الخالصة

شــملت تــرب مختلفــةمصــادرعــزل وتشــخیص البكتریــا المحللــة للیوریــا والمنتجــة إلنــزیم الیــوریز مــن تــم 

وعینــات ة األنبــار ظــمحافمــن مواقــع مختلفــة فــيومیــاه النهــر ومیــاه الصــرف الصــحي الحیوانــاتالزراعیــة وحظــائر

) CaCO3(درجـــــــــات الحـــــــــرارة و الكلـــــــــسر و دراســـــــــة تـــــــــأثیلتعلیمـــــــــياألدرار لمرضـــــــــى مستشـــــــــفى الرمـــــــــادي ا

الیــوریز إلنـزیمالعـزالت المنتجــة شخصــت ،والنیكـل علــى معـدل نشــاط البكتریـا المحللــة للیوریـا) CaSO4(الجـبسو 

عــزالت ةخمســانتخــب،كونهــا تابعــة للبكتریــا المحللــة للیوریــا % 58.3نســبة تواجــدها فــي مجمــل العینــات البالغــة 

Ochrobacter anthropiوBacillus KS4ریـة علـى أنهـا األكفـأ فـي تحلـل الیوریـا  وهـي بكتی RM30 و

Raoultella planticola WR43وEnterobacter cloacae RW47   وU70  Proteus 

mirabilisرة أظهـــرت النتـــائج أن أفضـــل نشـــاط للبكتریـــا المحللـــة للیوریـــا والمنتجـــة إلنـــزیم الیـــوریز عنـــد درجـــة حـــرا

ْمْ  وتوقف نشاط العزالت عـن تحلیـل 50و15درجة حرارة  حضنها فيْم بینما أنخفض النشاط عند ) 40و35(

4أزداد معـدل نشـاط العـزالت بزیـادة نسـبة الكلـس  لحـد ، كمـا مْ 60درجـة الحـرارة عند حضنها فـيمركب الیوریا 

مركـب الیوریـا مـع أسـتعمال نسـب متزایـدة مـن فعالیة ونشاط العزالت فـي تحلـل انخفضتفي الوسط بینما %  5و

شـــهد نشـــاط العـــزالت أنخفـــاض شـــدید، و أدى % 5وعنـــد اســـتعمال نســـبة الجـــبس % 1امـــالح الجـــبس عـــن نســـبة 

في الوسط الى زیادة فعالیة العزالت بینما سجلت العزالت أنخفاض في فعالیتهـا عنـد نسـبة Ni% 0.01أستعمال 

0.02. %  
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Abstract  
       The present research paper has been carried out to isolate and determine urea 
degenerating and urease producing bacteria from different sources including 
agriculture soils, animal yards, river water and health drainage from varies locations 
in Anbar province  and patients divresis samples of Ramad Educational Hospital. 
Also, it tries to study the effect of temperatures,(CaCO3) ,(CaSO4) and Nickel on the 
rate of the activity of urea degenerating bacteria, Isolates producing Urease enzyme 
have been identified as belonging to urea degenerating   bacteria with a dominant rate 
of 58.3% in all isolates. Five bacterial isolates have been elected as the most efficient 
in urea degenerating, namely; Bacillus KS4, Ochrobactor anthropi RM30, Raoultella 
planticola WR43, Enterobacter cloacae Rw47 and Proteus mirabilis U70. Results 
have shown that the best activity of urea degenerating and Urease producing bacteria 
was at 35 and 40 c˚ temperatures. The activity decreased when incubated at 15 and 50 
c˚ temperatures and stopped when incubated at 60 c˚. The activity rate of isolates 
increased when increasing the percentage of gypsum in the medium to 4 and 5%, 
while the activity in degenerating urea compound  decreased when using increasing 
amounts of gypsum above 1%. When using 5% of gypsum, the activity of isolates 
severely decreased. The use of  0.01% of Ni in the medium has led to increasing the 
isolates activity,whereas their activity decreased at 0.02% of Ni.                                   
   

  المقدمة

زیم تســتعمل مركبــات الیوریــا كمصــدر نتروجینــي لنمــو مختلــف الكائنــات الحیــة ذات القــدرة علــى أنتــاج أنــ

، وقــد تزایــد اســتعمال هــذه المركبــات فــي الســنوات األخیــرة خاصــة فــي المحاصــیل المحلــل لمركــب الیوریــاالیــوریز

فــي أراضــي المملكــة العربیــة 1-ســنة.طــن500.000بیئــة التربــة إلــىالزراعیــة ،أذ یصــل معــدل المضــاف منهــا 

لمحتواهـــا إضــافةثمنهــا وانخفــاضاالســـتعماللســهولة اســتخدامهاشــهد العــالم توســعًا كبیـــرًا فــي . )20(الســعودیة 

طـن67,146,000إضـافةمعـدالت   2009و2008، وبلغت خالل أعوام ) 46N(%العالي من النتروجین 

مع الرغبة بزیادة الرقعة الزراعیة والحاصل لما تعطیه أسمدة الیوریا وأن هذة الكمیة معرضة للزیادة خاصة )11(

من دور مهم في زیادة نمو النبات والحاصل ، وأن الكمیات المضافة من هذه المركبات تكون غیـر جـاهزة للنبـات 

  -:وخالیا بعض النباتات حسب المعادلة بعض المیكروباتبعد تعرضها إلنزیم الیوریز المنتج من إال

NH2)2CO---NH2COOH +NH3----CO2 +2NH3---H2CO3 +2NH3(  

فـي اسـتعمالهد نـمن جانب أخر أكـدت بعـض الدراسـات أن تحلـل مركـب الیوریـا مـن نـوع الممـتص للحـرارة لـذلك ع

للنبــات وأضــرار تــهوبــطء فــي جاهزیاإلنبــاتخفــض نســب إلــىالمواســم التــي تــنخفض بهــا درجــات الحــرارة یــؤدي 

فـي التربــة الكلـسأنخفـاض مــع زیـادة نسـبة إلـىنـزیم الیـوریز إكمـا یتعــرض نشـاط . باتیـة الفتیـةللبـذور والبـادرات الن

وقلة الكثافة النباتیة مع زیادة نسبة االمالح وأنخاض نسبة المـادة العضـویة، إال انـه یـزداد مـع زیـادة تركیـز الیوریـا 

بشـكل كبیــر وتختلـف فـي قابلیتهــا علـى تحلــل ، وتنتشـر األحیـاء المجهریــة المنتجـة إلنــزیم الیـوریز فـي الطبیعــة )6(

. )3(وان زیـادة فعالیـة الیـوریز فـي التربـة یـدل علـى نشـاط تلـك األحیـاء ألمجهریـة فـي أنتـاج الیـوریزمركب الیوریا 
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یقوم عدد كبیر من األحیاء المجهریة المتواجدة في بیئة التربة بأنتاج إنزیم الیوریز في التربة الذي  یؤدي دوره في 

العوامــل التــي إلــىمركبــات الیوریــا لتصــبح جــاهزة للنبــات ، ولكــن عنــد تعــرض األحیــاء المنتجــة لهــذا اإلنــزیم تحلــل 

تقلـل مـن الفعالیـة أو تزیــدها سـتؤدي إلـى خفـض فــي كمیـة النتـروجین الجـاهزة للنبــات أو زیـادة كمیـة االمونیـوم فــي 

هــة األضــرار الناجمــة مــن زیــادة أالســتعمال لغــرض مواج. )12(مشــاكل بیئیــة أخــرى إلــىبیئــة التربــة الــذي یــؤدي 

العـزالت المنتجــة لهـذه المركبـات والتـي أصـبحت تصـل إلـى البیئـة مــن مصـادر مختلفـة ، یجـب العمـل علـى تواجـد 

  .في البیئة بكمیات كافیة ومتوازنة مع الكمیات المضافةنزیم الیوریزإل

  

  المواد وطرائق العمل

  العیناتجمع 

20حظائر وعینة ترب 20وزراعیةعینة تربة   20شملت ر مختلفة عینة من مصاد120جمعت 

شملت مواقع مختلفة من میاه نهر الفرات في محافظة األنبار، و عینة میاه نهر20عینة میاه صرف صحي و

التهابعینة أدرار من المرضى المراجعین لمستشفى الرمادي التعلیمي ، الذین یعانون من أعراض40جمعت 

  .2010تشرین الثانيإلى نهایة أنجزت عملیة الجمع من بدایة شهر تموزالبولیة ،القناة 

  

  .عزل وتنقیة العزالت البكتیریة

وحضـنت النمـاذج بدرجـة تخـافیف العینـات لقح وسط االكـار المغـذي ووسـط مـاكونكي اكـار مـن محلـول 

بعــدها زرعــت المســتعمرات ْم  37عــدا عینــات االدرار حضــنت بدرجــة حــرارة ســاعة24لمــدة مْ   28حــرارة 

ساعة أذ عـد تغیـر لـون الوسـط مـن 48و 24النتیجة بعد وأخذتurea agar baseالبكتیریة على وسط 

  .فعد سالبابقاء اللون الوسط اصفرإمااالصفر الى الوردي داللة على ایجابیة الفحص 

  

  الكشف النوعي النزیم الیوربیز

ureaلقح وسط مرق الیوریا    broth علیها من مصادر العزل المختلفـة حصلبالعزالت البكتیریة التي

وســط مــرق حضــر رفــع  قــیم الــرقم الهیــدروجیني للوســط، إلــىمــن عــدم تــداخل عوامــل اخــرى تــؤدي وللتأكــد

سـیطرة ثـان تـرك بـدون تلقـیح أنبـوبمـع وجـود (control 1)سـیطرة اول كـأنبوبالیوریا بدون اضافة الیوریا 

(control كـذلك . اكـد مـن عـدم تـأثیر درجـة حـرارة الحاضـنة ومـدة الحضـانة فـي كاشـف احمـر الفینـولللت(2

مـن مختبـر األحیـاء علیهـا حصـلE.coliسیطرة موجبـة وسـیطرة سـالبة بتلقـیح الوسـط مـن بكتیریـا أستخدمت 

لعــزالت بینمــا نمیــت امْ 37نمیــت العــزالت الجرثومیــة بدرجــة حــرارة مستشــفى الرمــادي التعلیمــيالمجهریــة فــي 

عزلة متباینة فـي 70ساعة تم الحصول على  72و 48و24مْ ولمدة 28التي مصدرها تربة بدرجة حرارة 

  .)16(قدرتها على تحلیل الیوریا 

  

  تشخیص العزالت 

المتبعــة علمیــةالمصــادر الأعتمــادًا علــى للعــزالت المنتخبــة و أجریــت الفحوصــات المجهریــة والكیموحیویــة 

  .)1(و)10(و(4)ریالتشخیص عزالت البكت
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  نزیم الیوریزالحرارة في نشاط العزالت المحللة للیوریا المنتجة إل ةتأثیر درج

فـــي نشـــاط العـــزالت المحللـــة للیوریـــا مْ ) 60و50و40و35و25و15(درس تـــأثیر درجـــات الحـــرارة 

 ureaالیـوریزفي الوسـط نـزیمإلوالمنتجة ألنزیم الیوریز لتحدید درجة الحرارة المثلى لتحلـل الیوریـا وانتاجهـا 

broth مـل ولقــح بـالعزالت البكتیریـة بواقـع ثالثــة 10وبحجـم 1-لتـر.ملغــم 200الحـاوي علـى الیوریـا بتركیـز

وحضـنت بالـدرجات الحراریـة أعـاله  RW47وU70وRM30  وWR43و KS 4مكـررات لكـل عزلـة 

  .)17(ساعة بعدها تم قیاس الشدة اللونیة للوسط 24خالل 

  

  في نشاط العزالت المحللة للیوریا المنتجة إلنزیم الیوریزCaSO4تاثیر الجبس

% 2و%1(الجـبس فـي نشـاط العـزالت المحللـة للیوریـا تـم اضـافة الجـبس بنسـب لغرض اختبار تـاثیر

ملغـم 200الحـاوي علـى الیوریـا بتركیـز urea brothبعـدها تـم اضـافة مكونـات وسـط%) 5و% 4و %3و

والثانیـة ضـبط ) 4.3(الوسط عند أضـافة مركـب الجـبس لیصـلpHتین األولى ترك دون تعدیل بطریق1-لتر.

pH  مل بالعزالت البكتیریة بواقع ثالثة مكـررات لكـل عزلـة10، بعدها لقح الوسط بحجم 6.8الوسط الى

   KS سـاعة ،24ْم وخـالل 28وحضنت بدرجة حـرارة U70و RW47وRM30وWR43و      4

  .)17(وقدرت الیوریا المتبقیة في الوسط بالطرحلشدة اللونیة للوسط قیست ا

  

  نزیم الیوریزفي نشاط العزالت المحللة للیوریا المنتجة إل CaCO3الكلس تأثیر

لغــرض اختبــار تــاثیر نســب مختلفــة مــن لكلــس فــي نشــاط العــزالت المحللــة للیوریــا تــم اضــافة الكلــس 

الحـاوي علـى     urea  brothتـم اضـافة مكونـات وسـطبعـدها%) 5و% 4و %3و% 2و%1(بنسـب

مـل بـالعزالت البكتیریـة بواقـع 10لقح الوسـط بحجـم 6.8الى pH، وضبط 1-لتر.ملغم 200الیوریا بتركیز

28وحضنت بدرجـة حـرارة ) U70و RW47وRM30وWR43و  KS 4(ثالثة مكررات لكل عزلة 

  .)17(وقدرت الیوریا المتبقیة في الوسط بالطرحة للوسط ساعة ثم قیست الشدة اللونی24ْم وخالل 

  في نشاط العزالت المحللة للیوریا المنتجة إلنزیم الیوریزتأثیر النیكل 

0.01(بنسـب كلوریـد النیكـلفـي نشـاط العـزالت المحللـة للیوریـا تـم اضـافة النیكـللغرض اختبار تـاثیر

الحـاوي علـى الیوریـا  urea  brothوسـط مـع اضـافة مكونـات %) 0.04و% 0.03و% 0.02و% 

مـل بـالعزالت البكتیریـة 10بعـدها لقـح الوسـط بحجـم 6.8الوسط الى  pHوضبط 1-لتر.ملغم 200بتركیز

KSبواقـع ثالثـة مكـررات لكـل عزلـة  U65وU63وHW55و RW47وRM30  وWR43و    4

قیسـت الشـدة اللونیـة للوسـط ثـم عة سـا24ْم وخـالل 28وحضـنت بدرجـة حـرارة U 59, U70و U67و

  .)17(وقدرت الیوریا المتبقیة في الوسط بالطرح

  

  النتائج والمناقشة

  العزالت المحللة للیوریا وانتشارتواجد 

20عینة شملت 120الیوریز ومحللة للیوریا من مجموع إلنزیمجة عزلة منت70تم الحصول على 

عینة میاه صرف صحي ، 20عینة میاه نهر و20ر حیوانات و عینة ترب حظائ20عینة ترب الزراعیة و

ى خصائصها في تحلیل الیوریا وبینت نتائج التشخیص أنها تعود إلى وأنتخبت خمس عزالت أعتمادًا عل
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Bacillus KS 4وOchrobacter anthropi RM30 وRaoultella planticola WR43و

Enterobacter cloacae RW47   وU 70  . Proteus mirabilis  

  تاثیر درجات الحرارة على نشاط العزالت المستعملة لتحلل الیوریا

تباین نشاط العزالت المسـتعملة لتحلـل مركـب الیوریـا تحـت أخـتالف درجـات الحـرارة أذ ) 1(یبین الشكل 

P.mirabilisو  O. anthropi RM30حققــت العــزالت  U70 أفضــل فعالیــة  معنویــة)p=0.05 (

)p=0.05(بینمــا أنخفــض نشــاط العــزالت  معنویــا1-ســاعة.1-لتــر.NH3ملغــم6.73و6.87تراوحــت بــین 

E.cloacae RW47    وBacillus KS4   وR. planticola WR43    الـى 3.99لیتـراوح بـین

ها علــى تحلیــل أخــتالف اجنــاس العــزالت المســتعملة وقــدرتإلــىوهــذا یعــود 1-ســاعة.1-لتــر.NH3ملغــم5.44

  .مركب الیوریا
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  معدل تباین  تشاط العزالت المستعملة في تحلل مركب الیوریا بدرجات حرارة مختلفة.1شكل

عند لنشاط  معنوي  للعزالت البكتیریة تحقق ) P=0.05(أن أفضل معدل) 2(یالحظ من الشكل 

ع ، على التتاب1-ساعة.1-لتر.NH3ملغم8.18و8.21ْم أذ بلغ  ) 40و35( درجة حرارة حضن حضنهما في

بینما أنخفض معدل ،1-ساعة.1-لتر.NH3ملغم8.08ْم أذ بلغ 25تالهما معدل النشاط عند درجة حرارة 

4.85ثم أنخفض لیصل 1-ساعة.1-لتر.NH3ملغم4.79ْم لیصل 15النشاط عند أستعمال درجة حرارة 

الیوریا مع استعمال ْم وتوقف نشاط العزالت عن تحلیل مركب50عند درجة حرارة 1-ساعة.1-لتر.NH3ملغم

  .مْ 60درجة الحرارة 

  .تأثیر درجات الحرارة المختلفة على نشاط العزالت البكتیریة المستعملة في تحلل الیوریا.2شكل
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لعزالت المستعملة ودرجات الحرارةالتداخل بین  أنواع ا)  1(أظهر التحلیل االحصائي للبیانات في جدول 

ْم بینما لم تبدي ) 35(درجات الحرارةعند حضنها فيلیوریا لتحلل اان جمیع العزالت حققت أفضل نشاط 

E.cloacaeالعزلتین RW47  وBacillus KS4   ْم ) 15(اي نشاط في تحلل الیوریا عند درجة حرارة

وانخفاض فعالیة بقیة العزالت عند هذه الدرجة ، ویعود السبب في انخفاض انتاجیة البكتریا من األنزیم عند 

E.cloacaeوتمیزت العزالت ، )7(الحرارة المنخفظة الى بطىء نموها وتأخر تخلیق االنزیم درجات RW47  

R. planticolaو WR43   ْم  ویعلل ذلك أن درجة الحرارة العالیة تؤثر 50بفقدان نشاطها عند درجة حرارة

امل المساعدة لنمو العزالت في سرعة التفاعالت االنزیمیة داخل الخلیة ، فضال عن تأتیرها في بعض العو 

بینما توقف نشاط جمیع العزالت عن تحلل . )7( البكتیریة كانخفاض نسبة األوكسجین الذائب وتثبیط البروتین 

  .مْ 60مركب الیوریا مع استعمال درجة حرارة 

  ساعة 24درجات الحرارة على نشاط العزالت المستعملة في تحلل الیوریا خالل تأثیر.1جدول

  العزالتقامأر
  

  1-ساعة.1- لتر.NH3معدل تحلل الیوریا ملغم

  )مْ (درجات الحرارة
  المعدل   60  50  40  35  25  15

Bacillus KS40.00  7.85  8.26  8.25  8.08  0.00  5.40  

O. anthropi RM30  7.88  8.05  8.25  8.24  7.96  0.00  6.73  

R. planticola WR43  7.87  8.25  8.26  8.27  0.00  0.00  5.44  

E.cloacae RW47  0.00  8.05  8.06  7.88  0.00  0.00  3.99  

P.mirabilis U 708.22  8.24  8.26  8.27  8.25  0.00  6.87  

    0  4.85  8.18  8.21  8.08  4.79  المعدل
L.S.D  P =0.05; Iso=0.178,Tem =0.138 ,Iso .Tem=0.138

  

یة في فعالیة انزیم الیوریز في التربة مع أذ وجدو زیادة بعالقة خط)13(إلیةمع ما توصل النتائجتتفق 

الـذي ذكـر بـان فعالیـة انـزیم الیـوریز تسـتمر بالزیـادة )9(ْم  ، كمـا تتفـق مـع 45-15ازدیـاد درجـة الحـرارة بـین 

وهــذا  ، )15(درجــة ســیلیزیة40-35أن فعالیــة انــزیم الیــوریز تكــون علــى أقصــاها بمــدى مــن و .  مْ 37فــوق درجــة 

و تزیــد مــن تكــوین األســاسدة درجــة الحــرارة ادت الــى زیــادة فــي الطاقــة الحركیــة لالنــزیم والمــادة یشــیر الــى أن زیــا

أن زیـادة سـرعة التفـاعالت كمـا.)23(وسـرعتهوبذلـك یـزید مـن تحفیـز التفاعـل األساسمعقد ارتباط االنزیم بالمـادة 

الناجمة عـن األساسبین جزیئات االنزیم والمادة االنزیمیة المرافقة الرتفاع درجات الحرارة  یعود لكثرة التصادمات

زیادة الطاقة الحركیة للجزیئات المتفاعلة ، بعدها تبدأ الفعالیة االنزیمیة بـالهبوط بسـبب مایحـدث لالنـزیم مـن مسـخ 

(denaturation)وجــد یتوافــق هــذا مــع مــا.نتیجــة لتــأثیر الحــرارة فــي تركیــب االنــزیم ممــا یــؤدي الــى فقــدان فعالیتــه

، بینمـا )21(و) 22(ألنزیم الیـوریزوٕانتاجهاتوقف نشاط جمیع العزالت عن تحلل مركب الیوریا مْ 60د درجة حرارة عن

الحرارة في التركیب الثالثي للبروتین، وتغیر تركیـب تأثیرسبب االنخفاض الى حصول مسخ للبروتین نتیجة یعود

  .)21(األساستباط والتفاعل مع المادة الموقع الفعال لالنزیم مما یؤدي الى عدم مالئمته لالر 
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  تاثیر الجبس و الرقم الهیدروجیني للوسط على نشاط العزالت المستعملة في تحلل الیوریا  

تباین قدرة العزالت المستعملة في تحلل الیوریا بدون تعدیل الرقم الهیـدروجیني للوسـط أو ) 3(یوضح شكل   

P.mirabilisةسـب مختلفـة مـن الجـبس فـي الوسـط وأظهـرت العزلـبعد تعدیل  الرقم الهیـدروجیني تحـت ن U 70,  

E.cloacaeعلــى التتــابع، تلتهمــا عزلــة رقــم 1-ســاعة.1-لتــر.NH3ملغــم8.21اعلــى معــدل تحلــل بلــغ  RW47  

  .1-ساعة.1-لتر.NH3ملغم7.31بمعدل تحلل بلغ

R. planticolaو  O. anthropi RM30تـانبینمـا أنخفـض معـدل التحلـل للعزل WR43  2.37لحـد

الـذي تغیـر بفعـل أضـافة مركـب الجـبس (، كذلك كان لعملیة تعـدیل الـرقم الهیـدروجیني   1-ساعة.1-لتر.NH3ملغم

  5.18فـــي نشـــاط العـــزالت بتحلـــل مركـــب الیوریـــا أذ بلـــغ اعلـــى معـــدل للتحلـــل ) p=0.05(تـــأثیر معنـــوي ) للوســـط

-لتـــر.NH3ملغـــم3.24بینمـــا بلـــغ  6.8ي للوســـط الـــى عنـــد تعـــدیل الـــرقم الهیـــدروجین1-ســـاعة.1-لتـــر.NH3ملغـــم

P.mirabilisحققــت العــزلتین، ) 4.3(، وعنــد بقــاء الــرقم الهیــدروجیني بــدون تعــدیل 1-ســاعة.1 U70   و

E.cloacae RW47   ملغــــم8.16و8.25معــــدل تحلــــل بلــــغNH3.عنــــد تعــــدیل الــــرقم   1-ســــاعة.1-لتــــر

P.mirabilisةالعزلـالهیدروجیني للوسط علـى التتـابع كمـا حققـت U70  ملغـم8.18معـدل تحلـل بلـغNH3.لتـر-

E.cloacaeعنــد عــم تعــدیل الــرقم الهیــدروجیني للوســط وانخفــض معــد التحلــل للعزلــة 1-ســاعة.1 RW47 لیصــل

  .1-ساعة.1-لتر.NH3ملغم6.47
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  نشاط العزالت في تحلل الیوریا تعدیل الرقم الهیدروجیني للوسطمعدل.3شكل

  

الــى خفــض فعالیــة ونشــاط العــزالت فــي )  4(نســب متزایــدة مــن الجــبس كمــا یتضــح مــن الشــكلأدى اســتعمال

وانخفـض تــدریجیا %) 1(عنـد نســبة 1-سـاعة.1-لتــر.NH3ملغـم 8.09تحلـل مركـب الیوریــا أذ بلـغ معـدل التحلــل 

وذلـك % 5عنـد اسـتعمال نسـبة الجـبس 1-سـاعة.1-لتـر.NH3ملغم3.24مع زیادة نسبة الجبس في الوسط لیصل 

مــع تعــدیل الــرقم الهیــدروجیني للوســط  ، أمــا مــع عــدم تعــدیل الــرقم الهیــدروجیني للوســط  فقــد أدى اســتعمال نســب 

4.87الجـــبس الـــى خفـــض فعالیـــة ونشـــاط العـــزالت فـــي تحلـــل مركـــب الیوریـــا و بلـــغ معـــدل التحلـــل متزایـــدة مـــن

فـي الوسـط % 5إلـىنسـبة الجـبسوانخفض تـدریجیا مـع زیـادة%)   1(عند نسبة جبس1-ساعة.1-لتر.NH3ملغم

وان تفاعل الجبس مع الماء ممتص للحرارة األمر الذي یؤثر على تحلـل . 1-ساعة.1-لتر.NH3ملغم1.61لیصل 
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سـرعة وأكثـر تركیـز وحاصـل األذابـة وهـذا الیوریا ونشاط أنزیم الیوریز بالتنافس على الحـرارة حیـث المركـب األكثـر

  .كس على أذابة مركب الیوریاما یتمیز بة مركب الجبس مما ینع
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  .نسب الجبس وتعدیل الرقم الهیدروجیني على تحلل الیوریاتأثیر.4شكل

  

التـــداخل الثنـــائي لتـــأثیر نســـب الجـــبس وتعـــدیل الـــرقم الهیـــدروجیني علـــى نشـــاط العـــزالت ) 2(أظهـــر الجـــدول 

ةقـــق عنـــد اســـتعمال العزلـــتح(p=0.05 )المختلفـــة فـــي تحلـــل الیوریـــا وتبـــین أن أفضـــل معـــدل تحلـــل معنـــوي  

P.mirabilis, U70 عند جمیع نسب الجبس المستعملة ، ومع تعدیل الرقم الهیـدروجیني أو بـدون تعـدیل وتـراوح

،أمــا بقیــة العــزالت  فقــد شــهدت انخفــاض حــاد فــي قابلیتهــا علــى 1-ســاعة.1-لتــر.NH3ملغــم8.25الــى8.18بــین 

تعملة ، ومـع تعـدیل الـرقم الهیـدروجیني أو بـدون تعـدیل بینمـا لـم تحلل الیوریا مـع اسـتمرار تزایـد نسـب الجـبس المسـ

R. planticolaو     Bacillus KS4تسـتطیع العزلتـي  WR43  مـن تحقیـق أي زیـادة معنویـة لمعـدل التحلـل

تاثیر في نشاط العزالت  أذ )الذي تغیر عند اضافة مركب الجبس للوسط (وكان لتعدیل الرقم الهیدروجیني للوسط 

E.cloacaeت العـزالت تمیـز  RW47 وP.mirabilis, U70 بأفضـل معـدل تحلـل معنـوي ،)p=0.05 ( فـي

جمیع نسب الجبس المستعملة، بینما تمیزت جمیع العزالت بالقدرة على تحلل الیوریا مـع تعـدیل الـرقم الهیـدروجیني 

ع زیـادة نسـب الجـبس ا تـدریجیا مـ،أما بقیة العزالت فقدت قابلیتها علـى تحلـل الیوریـ%) 1(للوسط عند نسبة جبس 

  %.5لحد نسبة 

تاثیر الجبس وتعدیل الرقم الهیدروجیني على نشاط العزالت في تحلیل الیوریا.2جدول 

  
  ارقام العزالت

  

  1-ساعة.1- لتر.NH3معدل تحلل الیوریا ملغم

المعدل 
  العام

(%)  pH4.3الجبس  عند    (%)   pH6.8الجبس عند 

1%  2%  3%  4%  5%  1%  2%  3%  4%  5%  

BacillusKS47.87  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.78  

O. anthropi RM30  8.05  7.87  0.00  0.00  0.00  7.88  0.00  0.00  0.00  0.00  2.37  

R. planticolaWR43  8.05  7.89  7.84  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2.37  

E.cloacae RW47  8.24  8.26  8.25  8.05  8.01  8.24  8.22  8.05  7.87  0.00  7.31  

P.mirabilis U70  8.28  8.28  8.26  8.24  8.19  8.25  8.22  8.20  8.17  8.08  8.21  

  Ph  5.18  3.24معدل عام 
L.S.DP=0.05 Is =0.20, CaSO4 =0.14, pH= 0.19 , pH. Is = 0.02  CaSO4 .Is =0.45, pH , CaSO4=0.28 , pH. Is CaSO4=0.64  
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االیونـات فـي تركیـب االنـزیم او فـي الموقـع الفعـال، هذا االنخفاض في فعالیة إنزیم الیوریز الى تأثیر)5(فسر   

األساسارتباط االنزیم بالمادة إعاقةاذ یمكنها أن تنافس ایونات النیكل في هذا الموقع وتكوین معقدات تؤدي الى 

ان تثبیط و عدن یحل محل ایون النیكل سیؤدي ال خفض او تثبیط نشاط االنزیم،الى ان أي م)19(كما أشار .

وتعمـل ) الیوریا(األساسعمل انزیم الیوریز بالمثبطات الفعالة مثل المركبات الكیمیائیة التي تتداخل اما مع المادة 

النباتـات فـي قـدرةتقلـل مـن فضـةالمنخعلى غلق ایوني النیكل في الموقع الفعال لالنزیم، وان فعالیة إنـزیم الیـوریز 

  .سمادكاستخدام النتروجین عند استخدام الیوریا 

  

  تأثیر الكلس على نشاط العزالت المستعملة في تحلل مركب الیوریا

تباین قدرة العزالت المستعملة لتحلیل مركب الیوریا وقد اختلف معدل الفعالیة في تحلـل ) 5(یبین الشكل 

E.cloacaeو  P.mirabilisU70الكلـس المسـتعملة اذ تمیـزت قـدرت العـزالت الیوریا بغض النظر عـن نسـب 

RW47 ملغـــم8.26و8.28بأفضـــل معـــدل تـــراوح بـــینNH3.بینمـــا ســـجلت العزلتـــان   1-ســـاعة.1-لتـــر ،O. 

anthropi RM30  وR. planticola WR43 ملغـم6.35و6.12معـدل نشـاط مـنخفض بلـغNH3.لتـر-

زیادة معدل نشـاط العـزالت بزیـادة نسـبة ) 6(یبین الشكل. تماما  Bacillus KS4وتوقف نشاط العزلة 1-ساعة.1

مـع اسـتعمال 1-سـاعة.1-لتـر.NH3ملغـم6.53و6.45في الوسـط وبلـغ اعلـى معـدل % 5الى % 1الكلس من 

% 3و% 2و% 1وانخفــــض معــــدل نشــــاط العــــزالت  مــــع أســــتعمال نســــب الكلــــس  % 4و% 5نســــب الكلــــس 

  .1-ساعة.1-لتر.NH3ملغم6.43و3.29لیتراوح بین  
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  تباین نشاط العزالت البكتیریة في تحلل الیوریا  بنسب كلس مختلفة.5شكل
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  تاثیر نسب كلس على معدل نشاط العزالت البكتیریة في تحلل الیوریا.6شكل 

  

العــزالت تـداخل الثنــائي لنســب الكلـس والعــزالت المســتعملة علـى معــدل نشــاط التــأثیر ) 3(الجــدول أظهـر

E.cloacaeمعـدل للتحلـل تحقـق مـن اسـتعمال العـزالتأفضـلفـي تحلـل الیوریـا وأن  RW47  P.mirabilis, 

U70, فعالیة لها مـع اسـتعمال نسـبة كلـس أقصىأذ ازدادت فعالیتها مع ازدیاد نسبة  الكلس في الوسط وبلغت

بینمــــا انخفضــــت الفعالیــــة باســــتعمال ،1-ســــاعة.1-لتــــر.NH3ملغــــم8.28و8.26أذ تراوحــــت فعالیتهــــا بــــین% 5

R. planticolaو  O. anthropi RM30العزلتین  WR43    دت اوز % 3و%2و% 1عنـد نسـب الكلـس

تمامـا فـي جمیـع نسـب الكلـس    Bacillus KS4توقـف نشـاط العزلـة .فعالیتهـا قلـیال مـع زیـادة نسـب الكلـس

  . االنزیم إنتاجیةانخفاضالیا البكتریا وبالتالي نتیجة حصول تأثیر عكسي أي تثبیط نمو لخ. المستعملة

  

  .ساعة24تاثیر نسب الكلس المختلفة على نشاط العزالت في تحلل الیوریا لمدة .3جدول

  ارقام
  العزالت

  1-ساعة.1-لتر.NH3معدل تحلل الیوریا ملغم

  %  caco3نسب الكلس 
  المعدل  5%  4%  3%  2%  1%

Bacillus KS40.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

O. anthropi RM30  0.00  7.07  7.80  7.87  7.89  6.12  

R. planticola WR43  0.00  7.80  7.85  7.87  8.25  6.35  

E.cloacae RW47  8.20  8.24  8.25  8.25  8.26  8.24  

P.mirabilis U 708.23  8.26  8.27  8.27  8.28  8.26  

    6.55  6.45  6.43  6.27  3.29  المعدل

L.S.D ISOLATE 0.05= 0.38 ,L.S.D CaCO3 0.05=0.27 ,L.S.D ISOLATE.CaCO3 0.05= 0.86

  

إلى)2(علل ذلك وادى الى زیادة معدل تحلل الیوریاوجد ان اضافة كاربونات الكالسیوم الى التربة المسمدة     

مونیوم مؤدیا إلى زیادة التربة مع زیادة نسب الكلس في التربة والذي زاد من سرعة تحلل كاربونات االpHارتفاع 

یتفق ذلك مع النتائج التي حصلنا علیها اذ زادت قابلیة العزالت البكتریة المستعملة على . المتكونة NH3كمیة 

أن اضافة كاربونات الكالسیوم الى التربة بنسب . تحلل الیوریا وانتاج انزیم الیوریز مع االضافات المتزایدة للكلس
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ان زیادة نسبة كاربونات الكالسیوم في التربة ) 8(وبینیة انزیم الیوریز الى حد كبیر،یقلل من فعال% 8تزید عن

  %.23.3إلى % 1.6أدت إلى زیادة النسبة المئویة لتحرر األمونیا من % 4.1إلى   2.9من 

  

  نزیم الیوریزتأثیر النیكل على نشاط العزالت المحللة للیوریا والمنتجة إل 

ر التــداخل الثنــائي لنســب النیكــل والعــزالت المســتعملة علــى معــدل نشــاط العــزالت تــأثی)4(أظهــر الجــدول 

P.mirabilisفــي تحلــل الیوریــا أذ تمیــزت العزلــة   U 70 ملغــم9.93بمعــدل نشــاطNH3.بینمــا 1-ســاعة.1-لتــر

 لـنفس مـن النیكـل بینمـا أنخفضـت الفعالیـة قلـیالً %  0.01شهدت العزالت البقیة زیادة طفیفة  مع أسـتعمال نسـبة 

ثـــم أســـتمرت الفعالیـــة باألنخفـــاض مـــع زیـــادة نســـب النیكـــل لجمیـــع العـــزالت % 0.02العزلـــة مـــع أســـتعمال النســـبة 

E.cloacaeو   Bacillus KS4و   O. anthropi RM30وتوقف نشـاط العـزالت  RW47   مـع اسـتعمال

  %. 0.04نسبة 

  

  مركب الیوریا لمدةتأثیر النیكل على نشاط العزالت في تحلل الیوریا.4جدول 
  أرقام

  العزالت
  1-ساعة. 1-لتر.معدل تحلل الیوریا ملغم

Niالنیكل 

Control0.01%  0.02%  0.03%  0.04%  المعدل  

Bacillus KS48.10  8.54  7.23  5.12  0  5.79  
O. anthropi RM30  8.06  8.11  7.87  0  0  4.80  
E.cloacae RW47  7.75  7.97  7.87  0  0  4.71  

R. planticola WR43  8.05  8.23  6.23  5.23  0  5.54  

P.mirabilis U70  8.26  9.93  8.22  8.12  5.66  8.03  

    1.13  3.69  7.48  8.55  8.04  المعدل

L.S.D ( P= 0.05) =Iso =0.089, Iso.Ni = 0.089 , Iso. Cons .Ni 0.20

  

اطه فـي معظـم انـواع البكتریـا اذ نشـوٕاظهـارأشار عدد من الباحثین الـى أهمیـة النیكـل فـي بنـاء الیـورییز 

لیشـكل بـذلك انزیمـًا كـامًال وفعـاًال (Apoenzyme)وجد ان النیكل یرتبط بالموقع الفعال اثناء مرحلـة بنـاء االنـزیم 

(Holoenzyme))18( الیــورییز، إلنتــاجایونــات النیكــل الــى الوســط الزرعــي الخــاص إضــافةأن هنــاك ضــرورة و

نشــاطه فـــي أنـــواع إلظهـــارالیــورییز بإنتـــاجالزرعیــة الخاصـــة األوســـاطمضـــافة الــى وقــد اختلفـــت تراكیــز النیكـــل ال

مـــــن النیكـــــل الــــى وســـــط زرع بكتریـــــا % 0.011البكتریــــا المختلفـــــة فمــــثًال ، اســـــتعاد االنـــــزیم نشــــاطه بعـــــد اضــــافة 

P.mirabilis في حین بلغ تركیز النیكـل المضـاف الـى وسـط زرع بكتریـا ،K.aerogenes0.023 % وقـد بلـغ

  .)Staphylococcus saprophyticus  )14لتنشیط الیورییز في بكتریا % 0.01تركیزه 
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