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21/6/2015تاریخ قبول النشر : 10/6/2015تاریخ استالم البحث : 

الخالصة
) االریلسلفاتیزوالتربة الخارجیة ( االمیدیز ، الفوسفاتیز القاعدي بھدف دراسة فعالیة إنزیمات 

) سم ، نفذت تجربة اصص في الظلة العائدة 10-5و 5-0في اتجاھات تطور الجذور االفقیة والعمودیة (
، تم زراعتھا بنباتي الطماطة  2013الى كلیة الزراعة / جامعة القادسیة للموسم الزراعي الربیعي 

Lycopersion esculentum Mail والفاصولیا الخضراءLPhseolus vulgarisخدام تربة باست
) 10ٍو6،8رملیة مزیجة تحت تاثیر مستویات التملیح (بدون تملیح "ملوحة التربة الطبیعیة" ، 

وتداخالتھما وقد نفذت التجربة ضمن 1-) طن.ھكتار20، 10، 0ومستویات الكمبوست (1- دیسیسمنز.م
على L.S.Dمكررات وقورنت المتوسطات حسب اختبارثالثة) وبCRDالتصمیم التام التعشیة (

% ، كما نفذت تجربة مختبریة قدرت فیھا فعالیة االنزیمات المذكورة اعاله ولجمیع 5مستوى احتمال 
.المعامالت 

وتلخصت النتائج باالتي :
المستخدمة بالدراسة جمیعھا  مع زیادة المستویات الملحیة انخفاض للفعالیة االنزیمیة و لالنزیمات-1

قیم فعالیة ھذه االنزیمات وكانت ترتیب 1-دیسیسمنز.م10وكانت ادناھا عند مستوى الملوحة 
:كاالتي

االریلسلفاتیزاالمیدیز الفوسفاتیز القاعدي 
المضاف وكانت اعلى القیم عند مستوى زیادة الفعالیة االنزیمیة مع زیادة كمیات الكمبوست-2

وتداخالتھ مع مستویات الملوحة والذي كان لھ دورا ایجابیا في التقلیل 1-طن.ھكتار20الكمبوست 
.عامالت التي ادت الى موت النباتمن التأثیر السلبي للملوحة وقد ادى الى زیادة الفعالیة حتى في الم

تباینت الفعالیة االنزیمیة في اتجاھات تطور الرایزوسفیر واختلف النباتان في موقع الفعالیة األكبر -3
في الرایزوسفیر ، وكانت الفعالیة االنزیمیة باتجاه تطور الجذور األفقي اعلى منھا في االتجاه 

العمودي.
ات الفاصولیا الخضراء في  تفوق الفعالیة االنزیمیة لرایزوسفیر نبات الطماطة على رایزوسفیر نب-4

االنزیمات جمیعھا  قید الدراسة ما عدا انزیم الفوسفاتیز القاعدي الذي تفوقت فیھ فعالیة االنزیم في 
رایزوسفیر الفاصولیا الخضراء وفي جمیع االتجاھات االفقیة والعمودیة للرایزوسفیر .

الكمبوست ، الملوحة ، الطماطة ، یلسلفاتیز ، ، االراالمیدیز ، الفوسفاتیز القاعدي الكلمات المفتاحیة : 
.الفاصولیا الخضراء 

املقدمة
تقوم منطقة التربة المتأثرة بالنشاطات الحیویة 
لجذور النباتات والتي تعرف بالرایزوسفیر 

Rhizosphere بدور مھم في نمو النبات
وخصوبة التربة ، اذ أن الصفات الفیزیائیة 
والكیمیائیة والحیویة فیھا تختلف عن المنطقة 

ة التفاعل كدرجBulk soilغیر المتأثرة بھا 
CO2مثال اذ تنخفض قیمتھ نتیجة لزیادة انتاج 

بسبب  تنفس االحیاء المجھریة وجذور النباتات 
) .1987(الراشدي ، 

بینت الدراسات الحدیثة بان ھذه المنطقة ھي 
مكان لحدوث أكثر التفاعالت البایولوجیة ما بین 
االحیاء المجھریة ونظام التربة البیئي 

)Hinsinger، تحتوي 2006واخرون . (
منطقة الرایزوسفیر على افرازات الجذور والتي 

دكتوراه للباحث االول * البحث مستل من اطروحة 
.
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تشجع نمو المجتمعات االحیائیة المجھریة اذ 
تكون مصدرا للطاقة والكاربون الالزم لنموھا ، 
ومن بین ھذه االفرازات ھي الحوامض 
العضویة والحوامض االمینیة والكاربوھیدرات 

CO2وبعض المركبات الالعضویة مثل 

واالیونات الالعضویة كما تحتوي افرازات 
الجذور على االنزیمات والتي تطلق الى منطقة

) .Varma, 2011و Shulka(الرایزوسفیر
وجدت كثیر من االبحاث والدراسات عالقة بین 

الفعالیة االنزیمیة في التربة والحالة الزراعیة لھا            
)(1975, Colletیة في منطقة ، الفعالیة االنزیم

الجذور ھي لیست فقط المساھمة من قبل جذور 
النباتات ولكن یكون للمجامیع االحیائیة في ھذه 
المنطقة دور في ھذه الفعالیة . إذ تفرز ھذه 
االحیاء بعض االنزیمات خارج خالیاھا الى بیئة 
التربة وتسمى باالنزیمات الخارجیة 

)Extracellular enzymes ومن أھم ھذه (
زیمات ھي انزیمات التحلل المائي االن

(Hydrolysis enzymes) اذ یكون لھذه
االنزیمات دور مھم في التحوالت الحیویة 
للعناصر في التربة مثل الكبریت ، الكاربون ، 

.النتروجین والفسفور 
تتضمن تحوالت العناصر الغذائیة في التربة 
تفاعالت كیموحیویة وفیزوكیمیائیة مختلفة وتتم 

عالت الكیموحیویة بواسطة االحیاء التفا
المجھریة وجذور النباتات وحیوانات التربة ، 
وان جمیع التفاعالت الكیموحیویة تنجز بمساعدة 

.Tabatabai ,1994)انزیمات التربة (
ان االنزیمات المنطلقة الى التربة اما ان تكون 
مرتبطة بالخالیا الحیة (انزیمات داخلیة) او 

فرز الى محلول التربة او انزیمات خارجیة ت
تنطلق في اثناء تحلل الخالیا الحیة بالتربة 
(وتمثل معظم انزیمات التربة) وتبقى االنزیمات 
نشطة لفترة قصیرة ثم تتحلل وتفقد طبیعتھا ، 
وان بعضھا یثبت في التربة عن طریق االمتزاز 
على أسطح الطین او بین الطبقات وتبقى نشطة 

ادة العضویة او تكون او تكون معقدات مع الم
بولیمرات مشتركة في أثناء تكوین الدبال وان 
طبیعة ھذا االرتباط تؤثر على نشاط انزیمات 

1998وMortland,1990و Boydالتربة (
,Dick(.

تؤثر االمالح في فعالیة االنزیمات في التربة 
بخفض فعالیتھا ویختلف فعل االمالح على 
االنزیم حسب نوع االنزیم وطبیعة وكمیة 

االمالح المضافة ، اما تأثیر االمالح على 
االحیاء المجھریة في التربة فیأتي بصورة 
رئیسیة من خالل زیادة الجھد األزموزي والذي 

یاء الحساسة جینیا ویغیر من یؤدي الى قتل  االح
التركیب والفعالیة للمجتمع االحیائي ،  فضال 
عن  أن االحیاء سوف یتحدد نشاطھا من خالل 
انخفاض المواد الجاھزة لھا من قبل النبات 
لضعف نموه بسبب تاثیر الملوحة علیھ 

)Wichern، كما تقلل 2006واخرون ، (
ئي الملوحة الكتلة الحیویة والتنوع االحیا

(Mandeel, 2006)وغزارتھ 
ان اضافة المادة العضویة من مصادرھا 
المختلفة تؤثر تأثیرا كبیرا في خواص التربة 
الكیمیائیة والفیزیائیة اذ ان نواتج تحللھا من 

CO2 وبعض االحماض العضویة تزید من
جاھزیة المغذیات وكذلك تعمل كمنظم ضد 
التغیرات في درجة تفاعل التربة فضال عن 
حفظھا للعناصر الغذائیة من الفقد الى االسفل 
بعیدا عن منطقة الجذور وذلك لقدرتھا على 
مسك االیونات على سطحھا لكبر المساحة 

ان ). 1997واخرون ،Tisdaleالسطحیة لھا (
فعالیة االنزیمات في التربة ترتبط معنویا مع 
محتوى المادة العضویة الموجودة في التربة 

)Frankenberger1981و , Tabatabai (
ونتیجة للعالقة القویة بین االنزیمات من جھة 
ومحتوى ونوعیة مادة التربة العضویة من جھة 
اخرى فان ھذه االنزیمات تعتبر مؤشرات 
حساسة للتغیرات الحاصلة في صفات التربة 
والتي تحدثھا االدارة لھذه التربة 

)Masciandaro ، 2004واخرون. (
رایزوسفیر في نمو النبات وألھمیة منطقة ال

وخصوبة التربة وخصائص التربة الحیویة بما 
تحویھ من افرازات تحفز نمو االحیاء وفعالیة 
االنزیمات الخارجیة فیھا والتي لھا دور في 
التحوالت البایوكیمیائیة للعناصر الغذائیة في 

تقدیر فعالیة انزیمات التربة ھدفت الدراسة الى
االمیدیز ، الفوسفاتیز القاعدي التربة الخارجیة (

االریلسلفاتیز) التي لھا دور في التحوالت و
البایوكیمیائیة للعناصر الغذائیة للنبات مثل 
الكبریت ، الفسفور والنتروجین تحت تأثیر 
مستویات مختلفة من الملوحة والمادة العضویة 
(الكمبوست) وتداخالتھما  . ولالتجاھین االفقي 

تي الفاصولیا الخضراء اوالعمودي لجذور نب
.والطماطة
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املواد وطرائق العمل
تحضیر التربة للزراعة . - 

تم أخذ عینة التربة المستخدمة في ھذه الدراسة 
جامعة -من أحد الحقول التابعة لكلیة الزراعة 

القادسیة التي كانت ذات نسجة رملیة مزیجة . 
تم تحضیر األصص البالستیكیة الخاصة 

ة مكانھا في الظلة (مكان تنفیذ بالتجربة،  وتھیئ

التجربة) لحین تعبئتھا بالتربة وزراعة النباتات 
فیھا . أخذت عینات عشوائیة من ھذه التربة 

سم جففت ھوائیا ثم طحنت 30-0وعلى عمق 
ملم ومزجت جیدا 2خلت بمنخل قطر فتحاتھ نو

للحصول على التجانس ، ثم أجري علیھا بعض 
والفیزیائیة والمبینة في جدول التحالیل الكیمیائیة 

)1.(

) بعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة لتربة الدراسة1جدول (
القیمةالوحدةالصفة

pH-7.38

ECedS.m-11.20

االیونات الذائبة

Ca+2

Cmol+.kg-1soil

1.10

Mg+20.82

Na+10.91

K+10.13

Cl-11.43

HCO3
-0.64

CO3
-2Nill

CaCO3g.kg-1soil296.2

g.kg-1soil6.80المادة العضویة

Nالكليg.kg-1soil0.25

Pالجاھزmg.kg-1soil4.90

Sالجاھزmg.kg-1soil13.30

CECCmol+.kg-1soil14.32

مفصوالت التربة

الرمل

g.kg-1soil

536.3

339.6الغرین

124.1الطین

رملیة مزیجة-النسجة

Mg.m-31.38الكثافة الظاھریة

تملیح التربة - 
لغرض الحصول على مستویات ملحیة مختلفة 
وبأكبر نسبة من االمالح السائدة في الترب 

المتأثرة بالملوحة ، فقد تم تملیح تربة الدراسة 
صناعیا باستعمال  میاه مالحة اخذت من مبزل 

محافظة القادسیة ، بلغت -في ناحیة سومر 
، خففت 1-دیسیسمنز .م13.37ملوحتھا 
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باستعمال میاه الحنفیة للحصول على المستویات 
)10و 8، 6(الملحیة المطلوبة للتربة وھي

وترك المستوى الرابع  بدون 1-مدیسیسمنز .
) بعض صفات 2تملیح (مقارنة) ویبین جدول (

ماء البزل المستعمل  في التملیح.
جرت عملیة تملیح التربة بفرش التربة على 
نایلون من البولي اثیلین وتم اضافة المیاه ذات 
المستویات الملحیة المذكورة في أعاله الى 

ع تقلیب التربة التربة وتركت الى الیوم التالي م
، بعدھا یتم قیاس اإلیصالیة الكھربائیة لھا 
وتستمر ھذه الطریقة في التملیح إلى أن نصل 
الى قیمة االیصالیة الكھربائیة المطلوبة للتربة 

التوازن الدینامیكي .والوصول إلى
بعد ذلك یتم تجفیف التربة ھوائیا وطحنھا 
ومزجھا جیدا لحصول التجانس في عینة التربة

، بعدھا تعبأ في السنادین لحین الزراعة .

) الصفات الكیمیائیة لماء البزل المستخدم بالدراسة2جدول (
القیمة الوحدة الصفة 

pH-8.24

ECdS.m-113.37

االیونات الذائبة

Ca+2

Cmol+.L
-1

0.48

Mg+24.78

Na+116.07

K+11.26

Cl-120.46

HCO-
37.12

CO3
-20.01

NaCl%57.74

Compostإضافة السمادة العضوي الـ - 
(تبن Compostاستعمل  السماد العضوي 

الحنطة) الذي تم الحصول علیھ من مركز 
الزراعة العضویة التابع لوزارة الزراعة . 

)20و 10(بالمستویات اضیف الكمبوست

وترك المستوى الثالث بدون اضافة 1-طن.ھكتار
(مقارنة) مزج مع التربة المعبئة بالسنادین مزجا 
جیدا لتھیئتھا للزراعة . اخذت عینات من السماد 

ْم لغرض 60نفسھ وجففت عند درجة حرارة 
.) 3استعمالھا في التحالیل المختبریة (جدول

Compost) الصفات الكیمیائیة للسماد العضوي الـ 3جدول (
القیمةالوحدةالصفة

pH 7.38-)1 :5(مستخلص

EC1 :5(مستخلص(dS.m-12.83

النتروجین الكلي

g.Kg-1

32.80

3.22الفسفور الكلي

28.70البوتاسیوم الكلي

480.3الكاربون العضوي

C / N-14.64
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التجربة الحقلیة - 
نفذت التجربة الحقلیة في اصص بالستیكیة في 

جامعة القادسیة -الظلة التابعة لكلیة الزراعة 
لغرض دراسة تأثیر ملوحة التربة والسماد 

في الفعالیة االنزیمیة Compostالعضوي الـ 
الفوسفاتیز القاعدي االمیدیز ، إلنزیم

االریلسلفاتیز في منطقة الرایزوسفیر لنباتي و
Lycopersicon esculentumالطماطة 

Mill والفاصولیا الخضراءPhaseolus
vulgaris L بعد تعبئة االصص البالستیكیة

كغم تربة / اصیص وبواقع 10بالتربة وبمعدل 
اصیص لكل نبات ، سمدت تربة ھذه 72

) ، سماد N 46%وریا (االصص بسماد الی
P2O5)سوبر فوسفات الكالسیوم الثالثي 

% 50وسماد كبریتات البوتاسیوم ((46%
K2Oكغم 120(مستویاتل) باN ،70 كغم
P2O5 ،100 كغمK2Oلنبات 1-). ھكتار

الطماطة وبالنسبة لنبات الفاصولیا كانت 
N ،40كغم 40االسمدة المضافة (مستویات

.1-).ھكتارKكغم P ،70كغم 
زرعت بذور الفاصولیا الخضراء صنف 

pramira 3-7انتاج شركة فرنسیة بتاریخ-
نقعت البذور لمدة نصف ساعة، من أجل  2013

بذور / اصیص 6اإلسراع في االنبات وبمعدل 
بادرات بعد االنبات ، اما نبات 3خفت الى 

الطماطة فقد استعمل  صنف یاسمین ھجین 
، تم زراعة بذور انتاج شركة سویسریة

تم 2013-2-5الطماطة في اطباق الشتل بتاریخ 
اضافة البتموس في االطباق وزرعت البذور 

بذرات. نقلت الشتالت الى تربة 3بواقع 
45وھي بعمر 2013-3-20االصص بتاریخ 

) ، تم 2شتالت / اصیص (ملحق 3یوم وبواقع 
الحفاظ على مستوى رطوبة التربة للتجربة 

بار وذلك بتعویض الماء 3/1الشد ضمن حدود 
المفقود یومیا وبالطریقة الوزنیة باستعمال میاه 

% كمتطلبات غسل 15حنفیة ، مع اضافة 
للحفاظ على المستویات الملحیة للتربة.

)  یوما من اإلنبات بالنسبة لنبات 60وبعد (
الفاصولیا ومن الشتل بالنسبة للطماطة تم اخذت 

الرایزوسفیر للنباتین لالتجاه عینات من تربة 
-0) سم واألفقي  (10-5و (سم)5-0العمودي (

)سم وبواقع ثالث مكررات لكل 10-5)سم و (5
معاملة من معامالت التجربة ولكال النباتین، 

، في تقدیر الفعالیة االنزیمیةلغرض استعمالھا

حفظت العینات في علب بالستیكیة ونقلت الى 
المختبر .

ختبریة :التجارب الم- 
تحالیل التربة :- 

اجریت بعض التحالیل الكیمیائیة والفیزیائیة 
لتربة الدراسة وشملت االتي :

التوزیع الحجمي لمفصوالت التربة :- 
قدر التوزیع الحجمي لمفصوالت التربة وفق 
طریقة الماصة الدولیة الموصوفة من قبل 

Alexander Kilmer (1954)الواردة في
USDA. Hand Book No.60

الكثافة الظاھریة :- 
قدرت الكثافة الظاھریة بطریقة تغلیف المدرة 

بشمع البرافین على وفق الطریقة الواردة في 
Black(1965a).
pHدرجة تفاعل التربة - 

قدر في مستخلص عجینة التربة المشبعة 
وفق الطریقة pH meterباستخدام جھاز 

.USDA.Hand Book  No.60الواردة في 
(1954).

Eceالتوصیل الكھربائي - 
قدر في مستخلص عجینة التربة المشبعة 

Ecباستخدام جھاز  –meter على وفق الطریقة
USDA.Hand Book (1954)الواردة في 

No.60..
CECالسعة التبادلیة الكاتیونیة - 

قدرت بتشبیع التربة بمحلول كلورید الكالسیوم 
ثم pH=7عیاري عند درجة تفاعل 1.0

عیار 1.0بمحلول نترات الصودیوم االزاحة 
.papanicolaou (1976)یوفق طریقة 

CaCO3كاربونات الكالسیوم - 

بمعاملة التربة CO2قدرت بحساب الفقد في 
عیاري وفق 3.0بحامض الھیدروكلوریك 

USDA.Hand (1954)الطریقة الواردة في 
Book  No.60..

االیونات الذائبة الموجبة والسالبة :- 
مستخلص عجینة التربة المشبعة وفق قدرت في

USDA.Hand (1954)الطرق الواردة في 
Book  No.60.: وكاالتي

 الصودیومNa+ والبوتاسیومK+

Flameاستخدام جھاز اللھب الضوئي 
photometer
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 الكالسیومCa+2 والمغنیسیومMg+2

EDTAالتسحیح مع محلول الفرسنیت 
 الكاربوناتCO3

والبیكاربونات2-
HCO3

-

عیاري 0.01التسحیح مع حامض الكبریتیك 
 الكلوریدCl-

عیاري 0.005التسحیح مع نترات الفضة 
المادة العضویة - 

قدرت المادة العضویة بطریقة االكسدة بمحلول 
عیاري بوجود 1.0دایكترومات البوتاسیوم 

حامض الكبریتیك المركز والتسحیح مع 
ستخدام كاشف كبریتات الحدیدوز االمونیاكیة با

Diphenyl amine وفق طریقةWalkley –
Black الواردة في(1965b) Black.
النتروجین الكلي - 

قدر النتروجین الكلي عن طریق ھضم عینة 
التربة بحامض الكبریتیك المركز وفق طریقة 

(1971) Hesse واستعمال جھاز التقطیر
في التقدیر وفقا Micro-kjeldahlالتجاري 
الواردة في Bremner (1965)لطریقة 

(1965b) Black.
الكبریت الجاھز- 

استخلص بخالت االمونیوم وتم تقدیره بجھاز 
Spectrophotometerالمطیاف الضوئي 

) .1982وآخرین (Pageحسب طریقة 
الفسفور الجاھز - 

استخلص فسفور التربة الجاھز بمحلول 
عیاري NaHCO30.5بیكاربونات الصودیوم 

ون بمولبیدات االمونیوم وحامض وطور الل
االسكوربیك وتم التقدیر باستعمال جھاز 

وفقا Spectrophotometerالمطیاف الضوئي 
.(1982)واخرون pageلما ورد في 

تقدیر الفعالیة االنزیمیة - 
، Amidaseقدرت فعالیة انزیمات االمیدیز 

Alkaline phosphataseالفوسفاتیز القاعدي
في تربة Arylsulphatase، االریلسلفاتیز

الرایزوسفیر لنباتي الطماطة والفاصولیا 
وللمعامالت السابقة الذكر وحسب الطرق االتیة:

Amidaseفعالیة انزیم االمیدیز - 
قدرت فعالیة انزیم االمیدیز وفق طریقة 

Frankenberger (1980)و Tabatabai ،
مل من 0.2غم تربة مع 5وذلك بتحضین 

THAM bufferمن محلول مل9التلوین و 
مل 1و pH=8.5موالري و 0.1ذي تركیز 

موالري على 0.5من محلول الفورم اماید 
35ْم لمدة ساعتین ، ثم یضاف 37درجة حرارة 

- موالري2.5مل من محلول كلورید البوتاسیوم 
-KClموالري 0.005خالت الیورانیوم 

UO2(C2H3O2)2. 2H2O كمثبط لفعالیة
مل بالمحلول 50یكمل الحجم الى االنزیم ، ثم 

الناتج من فعالیة نفسھ ویقدر نتروجین االمونیوم 
االنزیم الستعمال جھاز التقطیر البخاري حسب 

) الواردة في Bremner)1965طریقة 
(1965b) Black وباستعمال اوكسید

.المغنیسیوم وحامض البوریك 
فعالیة انزیم الفوسفاتیز القاعدي - 

Alkalin phosphatase
تم تقدیر فعالیة انزیم الفوسفاتیز القاعدي حسب 

بوضع Tabatabai (1997)و Eivaziطریقة 
مل 50غم تربة في دورق حجمي سعة 1

مل من 4مل من التلوین و 0.2اضیف لھ 
Modified Universalالمحلول المنظم

Buffer(MUB) ، حامض البوریك)
الصودیوم و الستریك ، المالك ، ھیدروكسید 

(THAM ذوpH=11 مل من 1ثم اضیف لھ
كمادة p-Nitrophenyl phosphateمحلول 

خاضعة لإلنزیم ، بعد ذلك تحضن التربة على 
ْم لمدة ساعة واحدة ، بعد 37درجة حرارة 

مل من محلول كلورید 1التحضین یضاف 
مل من 4موالري و 0.5البوتاسیوم 

یرشح موالري .0.5ھیدروكسید الصودیوم 
-Pمعلق التربة وتقدر فعالیة االنزیم بكمیة 

Nitrophenol المتحررة ویتم القیاس بجھاز
Spectrophotometerالمطیاف الضوئي 

نانومیتر وتحسب فعالیة 420على طول موجي 
انزیم الفوسفاتیز من المعادلة االتیة :
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P-Nitrophenol (g.g-1 dwt .h-1) =
اذ ان :

C تركیز =p-Nitrophenol(g.m-1)
dwt غرام تربة رطبة .1= الوزن الجاف لـ
Sw(غم) وزن نموذج التربة المستخدم =

t زمن التحضین =

االریلسلفاتیز فعالیة انزیم - 
Arylsulphatase

Tabatabaiقدرت فعالیة االنزیم حسب طریقة 
غم تربة 1، بتحضین Bremner (1970a)و 

مل من المحلول 4مل من التلوین و 0.25مع 
0.5وتركیز pH=5.8المنظم الخالت ذو 

-Pمل من محلول 1موالري ویضاف لھ 
nitrophenyl sulphate یحضن النموذج .

) ساعة بعدھا 1ْم لمدة (37على درجة حرارة 
مل من 4مل من كلورید الكالسیوم و 1یضاف 

فعالیة االنزیم قدرھیدروكسید الصودیوم ثم ت
باستخدام جھاز المطیاف الضوئي كما ذكر في 

انزیم الفوسفاتیز القاعدي .

التحلیل اإلحصائي - 
طبقت باستخدام التصمیم نفذت تجربة عاملیة

Completely randomizeالتام التعشیة 
Design(CRD) بالنسبة لتجربة االصص

SASوالتجارب المختبریة واستخدم البرنامج 
) في التحلیل اإلحصائي .2005(

النتائج واملناقشة
انزیم االمیدیز - 

) فعالیة 5و 4تبین النتائج الواردة في الجدولین (
االمیدیز في رایزوسفیر نباتي الفاصولیا انزیم 

الخضراء والطماطة تحت تأثیر مستویات 
-) دیسیسمنز.م8،10، 6التملیح (بدون تملیح ، 

10، ومستویات الكمبوست  ( بدون اضافة ، 1
، وتداخالتھما ولالتجاھات 1-) طن.ھكتار20، 

) سم 10-5و5-0االفقیة للرایزوسفیر (
سم وقد یالحظ من )10-5و 5- 0والعمودیة (

نتائج الجدولین وجود تباین بالفعالیة االنزیمیة 
لالمیدیز في منطقة الرایزوسفیر ، أن زیادة 

ت الى خفض الفعالیة  مستویات الملوحة قد أدَّ
ت زیادة المستویات المضافة  االنزیمیة بینما أدَّ
من الكمبوست إلى زیادة الفعالیة االنزیمیة لكال 

ینت فعالیة انزیم االمیدیز في النباتین بینما تبا
االتجاھات االفقیة والعمودیة لرایزوسفیر 
الجذور ضمن المستوى الملحي أو مستوى 

الكمبوست المضاف.
) الى ان 4تشیر النتائج الواردة في الجدول (

اعلى قیم لفعالیة انزیم االمیدیز في رایزوسفیر 
نبات الفاصولیا الخضراء عند مستوى 

افة وللمستویات الملحیة الكمبوست بدون اض
كانت 1-) دیسیسمنز.م8،10، 6(بدون تملیح ، 

123.6)سم اذ بلغت (5- 0عند االتجاه االفقي (
) مایكروغرام نتروجین 114.6،69.6،37.2، 

واقل القیم عند 1-ساعة1.2-االمونیوم غم تربة
102.7)سم اذ بلغت (10-5االتجاه العمودي (

یكروغرام نتروجین ) ما25.1، 41.3، 93.4،
للمستویات 1-ساعة1.2-األمونیوم.غم تربة

الملحیة اعاله على التوالي وكانت الفروق 
معنویة وھذا یعود الى ان االمالح تؤثر في 
التفاعالت االنزیمیة من خالل تغییر حالة 
التوازن ألي خطوة من خطوات التفاعل ، بین 

Alberty)1956 الى حصول تغییرات في (
لفعالیة للمواد المتفاعلة وكذلك في درجة ثابت ا

تأین المجامیع الحامضیة والقاعدیة في جزیئة 
البروتین االنزیمي بوجود االمالح وھذه 
التأثیرات تؤدي الى تسریع او تثبیط الفعالیة 
التحفیزیة لألنزیم ، وھذا یتفق مع ما وجدتھ 

) من ان زیادة مستویات ملوحة 2001الطویل (
لى خفض فعالیة انزیم االمیدیز في التربة تؤدي ا

النباتات البقولیة ومنھا نبات الباقالء.
تظھر نتائج الجدول دور المادة العضویة في 
زیادة فعالیة االنزیم اذ ان زیادة مستوى 

) 20و 10الكمبوست المضاف الى (

V×C

t ×Sw ×dwt
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ادى الى زیادة معنویة في فعالیة 1-طن.ھكتار
یة االنزیم عند االنزیم ، اذ كانت اعلى القیم لفعال

وعند االتجاه 1-طن .ه20مستوى الكمبوست 
182.1،170.2) سم اذ بلغت (5-0االفقي (

) مایكروغرام نتروجین 61.2، 107.2،
، واقلھا عند 1-ساعة1.2-االمونیوم .غم تربة
167.4) سم اذ بلغت (10-5االتجاه العمودي (

) مایكروغرام 36.2، 87.9، 145.4،
1-ساعة1.2-ونیوم .غم تربةنتروجین االم

) 10، 8، 6للمستویات الملحیة (بدون تملیح ، 
على التوالي وھذا یشیر الى دور 1-دیسیسمنز .م

المادة العضویة في التقلیل من تأثیر االمالح 
Gomahعلى االنزیم  وھذا یتفق مع ما وجده 

واخرون Gracia) . كما بین 1990واخرون (
ادة الفعالیة االنزیمیة ) ان السبب في زی1994(

عند االضافات العضویة ھو اضافة خالیا 
احیائیة او انزیمات والتي تستطیع ان تقلل من 

التأثیر السمي لبعض المركبات ومنھا االمالح .
) فعالیة انزیم 5تبین النتائج الواردة في الجدول (

وتحت االمیدیز في رایزوسفیر نبات الطماطة
المستویات الملحیة والعضویة ، فعند مستوى 
الكمبوست بدون اضافة والمستویات الملحیة 

1-) دیسیسمنز .م10، 8، 6(بدون تملیح ، 

-5كانت اعلى قیم الفعالیة عند االتجاه االفقي (
، 131.3، 193.2، 212.4)سم اذ بلغت (10

) مایكروغرام نتروجین االمونیوم .غم 104.2
واقلھا عند االتجاه العمودي 1-ساعة1.2-تربة

159.4،141.5،82.4)سم اذ بلغت (5-10(

) مایكروغرام نتروجین االمونیوم .غم 47.1،
، للمستویات الملحیة اعاله 1-ساعة1.2-تربة

على التوالي وھذا یتفق مع ما وجدتھ الطویل 
) من ان زیادة 2010) والجابري (2001(

فعالیة لھذا االنزیم في التملیح تؤدي إلى خفض ال
ترب ذات نسجات ومواقع مختلفة من العراق .

وازدادت قیم الفعالیة االنزیمیة مع زیادة 
20مستویات الكمبوست المضاف الى 

، اذ كانت اعلى القیم لفعالیة 1-طن.ھكتار
)سم اذ بلغت 10-5االنزیم عند االتجاه االفقي (

)231.5،225.6 ،144.8 ،123.6 (
1.2-رام نتروجین االمونیوم .غم تربةمایكروغ

) سم 10-5واقلھا عند االتجاه العمودي (1-ساعة
) 110.6،71.2، 155.6، 181.2اذ بلغت (

1.2-مایكروغرام نتروجین االمونیوم .غم تربة
، وكانت الفروق معنویة  ومن ھذه 1-ساعة

النتائج تبین الدور الكبیر للكمبوست في زیادة 
زیمیة والتقلیل من تأثیر الملوحة الفعالیة االن

واخرون Gomahوھذا یتفق مع ما وجده (
،1990. (

ان زیادة المادة العضویة تعمل على تغلیف 
االنزیم وحمایتھ من المؤثرات الخارجیة التي 
تحد من فعالیتھ وبذلك تقلل المادة العضویة من 

.1972a,b ,Burns)التأثیر السمي لألمالح (
انزیم االمیدیز لالتجاھات االفقیة ان قیم فعالیة 

والعمودیة لرایزوسفیر نبات الفاصولیا الخضراء 
عند جمیع مستویات الملوحة والكمبوست قد 

اخذت الترتیب التالي :
االتجاه العمودياالتجاه األفقي  االتجاه العمودي االتجاه األفقي 

)سم10-5)سم          (10- 5)سم             (5-0()سم     0-5(
وقد كانت الفروق معنویة بین قیم الفعالیة عند 
االتجاھات ، كما ان زیادة المستویات الملحیة قد 
اثرت بشكل واضح في خفض فعالیة االنزیم 

) دیسیسمنز.10و8وخاصة عند المستویین (
ادت الى موت نبات الفاصولیا والتي1-م

الخضراء لكون النبات حساس للملوحة وغیر 
متحمل للملوحة العالیة .

كما ان زیادة المستویات المضافة من الكمبوست 
قد زادت من الفعالیة االنزیمیة حتى في 
المعامالت التي مات النبات فیھا نتیجة زیادة 
الملوحة وھذا قد یرجع الى زیادة نمو وفعالیة 
االحیاء المجھریة المتحملة للملوحة والموجودة 

في منطقة الرایزوسفیر .
اما بالنسبة لالتجاھات االفقیة والعمودیة في 
رایزوسفیر نبات الطماطة فقد اخذت الترتیب 

التالي :
االتجاه العمودياالتجاه العمودي   االتجاه االفقي  االتجاه االفقي   

)سم10-5)سم          (5-0)سم             (5-0)سم            (5-10(

وكان ھذا الترتیب في القیم عند جمیع المعامالت 
من مستویات ملحیة وكمبوست وادت زیادة 

الى 1-) دیسیسمنز.م10، 8المستویات الملحیة (
عاملة بدون اضافة كمبوست موت النبات في م
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1-طن.ھكتار10اضافة الى معاملة الكمبوست 

1-دیسیسمنز.م10وتداخلھ مع مستوى الملوحة 

وان ذلك یعود الى كون النبات غیر متحمل 
، 1-دیسیسمنز.م7للمستوى الملحي االعلى من 

فیما لم یمت النبات عند تداخل المستویات 
. 1-ھكتارطن.20الملحیة مع مستوى الكمبوست 

وان زیادة مستویات الكمبوست المضاف قد 
) 10و8قللت من تأثیر المستوى الملحي العالي (

، وبالتالي ادت الى زیادة تحمل 1- دیسیسمنز.م
.)2011(زكي ،النبات لھا

التجاه تطور رایزوسفیر نبات NH4.g soil-1.2h-1gN–)  فعالیة انزیم االمیدیز 4جدول (
الفاصولیا الخضراء

مستویات الملوحة
ds.m-1

اتجاه 
الرایزوسفیر(سم)

1-مستویات الكمبوست طن.ھـ 

1020(بدون اضافة)0

بدون تملیح (ملوحة 
التربة االصلیة 

1.20(

االتجاه االفقي
0-5

123.6153.3182.1

االتجاه االفقي
5-10

114.2140.1174.3

االتجاه العمودي
0-5

116.7142.8175.2

االتجاه العمودي
5-10

102.7137.6167.4

6

االتجاه االفقي
0-5

114.6131.4170.2

االتجاه االفقي
5-10

110.8122.6164.2

االتجاه العمودي
0-5

111.2124.2166.3

االتجاه العمودي
5-10

93.4113.6145.4

8

االتجاه االفقي
0-5

69.671.2107.2

االتجاه االفقي
5-10

62.265.393.6

االتجاه العمودي
0-5

64.567.6101.4

االتجاه العمودي
5-10

41.351.687.9

10

االتجاه االفقي
0-5

37.246.861.2

االتجاه االفقي
5-10

30.140.258.2

االتجاه العمودي
0-5

32.741.659.4

االتجاه العمودي
5-10

25.125.436.2

L.S.D
0.05

الملوحة 0.61 الكمبوست×الملوحة 6.65
الكمبوست 0.53 الملوحة×االتجاھات 19.33
االتجاھات 0.61 االتجاھات×الكمبوست  6.65
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نبات الطماطةالتجاه تطور رایزوسفیرNH4.g soil-1.2h-1gN–)  فعالیة انزیم االمیدیز 5جدول (
مستویات الملوحة

ds.m-1
اتجاه 

الرایزوسفیر(سم)
1-مستویات الكمبوست طن.ھـ 

1020(بدون اضافة)0

بدون تملیح (ملوحة 
التربة االصلیة 

1.20(

االتجاه االفقي
0-5

176.2185.4202.6

االتجاه االفقي
5-10

212.4224.2231.5

االتجاه العمودي
0-5

171.5182.2198.4

االتجاه العمودي
5-10

159.4174.8181.2

6

االتجاه االفقي
0-5

170.3184.0200.1

االتجاه االفقي
5-10

193.2201.3225.6

االتجاه العمودي
0-5

168.1173.2183.2

االتجاه العمودي
5-10

141.5149.1155.6

8

االتجاه االفقي
0-5

123.2139.2141.6

االتجاه االفقي
5-10

131.3142.4144.8

االتجاه العمودي
0-5

128.4131.9139.4

االتجاه العمودي
5-10

82.4102.3110.6

10

االتجاه االفقي
0-5

101.2105.3116.2

االتجاه االفقي
5-10

104.2109.5123.6

االتجاه العمودي
0-5

102.4108.2111.5

االتجاه العمودي
5-10

47.159.171.2

L.S.D
0.05

الملوحة 69.33 الكمبوست×الملوحة 120.44
الكمبوست 60.04 الملوحة×االتجاھات 138.86
االتجاھات 69.33 االتجاھات×الكمبوست  120.44

انزیم الفوسفاتیز القاعدي- 
) فعالیة 7و 6تبین النتائج الواردة في الجدولین (

انزیم الفوسفاتیز القاعدي في رایزوسفیر نباتي 
الفاصولیا الخضراء والطماطة تحت تأثیر 

) 8،10، 6مستویات التملیح (بدون تملیح ، 
، ومستویات الكمبوست (بدون 1- دیسیسمنز.م

، وتداخالتھما 1-) طن.ھكتار20، 10اضافة ، 
) 10-5و5-0ولالتجاھات االفقیة للرایزوسفیر (

) سم وقد اظھرت 10-5و 5-0م والعمودیة (س
النتائج تباین في فعالیة انزیم الفوسفاتیز القاعدي 
في منطقة الرایزوسفیر واشارت النتائج ان 
زیادة مستویات الملوحة ادت الى خفض الفعالیة 
االنزیمیة بینما ادت زیادة مستویات الكمبوست 



2016لسنة 1العدد /6المجلد /مجلة القادسیة للعلوم الزراعیة 

47

ینما الى زیادة الفعالیة االنزیمیة لكال النباتین ب
تباینت الفعالیة في االتجاھات األفقیة و العمودیة 
لرایزوسفیر الجذور ضمن المستوى الملحي او 

مستوى الكمبوست المضاف.
) فعالیة 6بینت النتائج الواردة في الجدول (

انزیم الفوسفاتیز القاعدي في نبات الفاصولیا 
الخضراء بتأثیر مستویات الملوحة والكمبوست، 

یم لفعالیة االنزیم عند االتجاه كانت اعلى الق
1005.6، 1165.8)سم اذ بلغت (5-0االفقي (

) مایكروغرام بارا 141.8، 234.7،
واقلھا عند 1-ساعة1.1-نیتروفینول غم تربة

، 394.7)سم اذ بلغت (10-5االتجاه العمودي (
) مایكروغرام بارا 90.6،89.3، 383.2

ان ھذا وك1-ساعة1.1-نیتروفینول.غم تربة
االنخفاض مع زیادة المستویات الملحیة وعند 
المعاملة بدون اضافة الكمبوست وكانت الفروق 
معنویة وھذا یتفق مع ما وجدتھ الطویل 

) في دراستھا لفعالیة االنزیم في تربتین 2007(
احدھما رملیة مزیجة والثانیة مزیجة طینیة 

8غرینیة ، إذ أن زیادة الملوحة الى 
ت الى تثبیط فعالیة انزیم 1- دیسیسمنز.م أدَّ

الفوسفاتیز القاعدي .
وازدادت قیم الفعالیة االنزیمیة مع زیادة 

ولكل 1-طن .ھكتار20مستویات الكمبوست الى 
مستوى ملحي ، اذ كانت اعلى القیم لفعالیة 

)سم اذ بلغت 5-0االنزیم عند االتجاه االفقي (
)1260.1،1170.3 ،242.7 ،189.2 (

1.1-رام بارا نیتروفینول.غم تربةمایكروغ
) 10-5، واقلھا عند االتجاه العمودي (1-ساعة

) 420.1،418.5،116.1،99.7سم اذ بلغت (
1.1-مایكروغرام بارا نیتروفینول.غم تربة

20وقد تفوق معنویا المستوى 1-ساعة
1-طن .ھكتار10على المستوى 1-طن.ھكتار

یتفق مع ما وجده في زیادة فعالیة االنزیم ، وھذا
Ultra وJavier)2013 اللذان وجدا ان (

فعالیة الفوسفاتیز القاعدي تزداد بإضافة انواع 
و Dodorمختلفة من الكمبوست . كما اشار 

Tabatabai)2003 الى وجود ارتباط معنوي (
بین فعالیة الفوسفاتیز القاعدي والمادة العصویة 

بالتربة . 

) فقد بینت 7الجدول (اما النتائج الواردة في 
فعالیة انزیم الفوسفاتیز القاعدي في رایزوسفیر 
نبات الطماطة وتحت المستویات المذكورة في 

فقد كانت أعلى القیم لفعالیة االنزیم عند عاله أ
)سم ولمستویات الملوحة 10- 5االتجاه االفقي (
1-) دیسیسمنز.م10و 8، 6(بدون تملیح ، 

فة اذ بلغت ومستوى الكمبوست بدون اضا
)301.6 ،286.3،146.3 ،102.3 (

1.1-مایكروغرام بارا نیتروفینول.غم تربة
)سم 10-5وأقلھا عند االتجاه العمودي (1-ساعة

) 27.3، 203.4،52.5، 211.6اذ بلغت (
1.1-مایكروغرام بارا نیتروفینول.غم تربة

،للمستویات الملحیة اعاله على التوالي 1-ساعة
وق معنویة ، وھذا یبین تأثیر وكانت الفر

االمالح السلبي في خفض فعالیة االنزیم ویتفق 
و Frankenbergerھذا مع ما وجده 

Bingham)1982 و (Al-Ansari)1999 (
الذین بینوا انخفاض فعالیة الفوسفاتیز القاعدي 

و 12، 6الى 3عند زیادة ملوحة التربة من (
.1-) دیسیسمنز.م24

فعالیة االنزیمیة مع زیادة وازدادت قیم ال
20مستویات الكمبوست المضاف الى 

، اذ كانت اعلى القیم لفعالیة 1-طن.ھكتار
)سم اذ بلغت 10-5االنزیم عند االتجاه االفقي (

)390.6،359.3 ،156.3،116.6 (
1.1-مایكروغرام بارا نیتروفینول.غم تربة

) سم 10-5واقلھا عند االتجاه العمودي (1-ساعة
) 36.3، 65.4، 224.1، 269.4ذ بلغت (ا

1.1-مایكروغرام بارا نیتروفینول.غم تربة
وكان الفرق في قیم الفعالیة عند 1-ساعة

-Elاالتجاھین معنوي وھذا ما اشار الیھ 
Shakweer) من ان اضافة 1998واخرون (

المادة العضویة تزید الكتلة الحیویة وفعالیة انزیم 
Lakhdarما بین الفوسفاتیز القاعدي. ك

) زیادة فعالیة انزیم الفوسفاتیز 2010واخرون (
القاعدي في تربة ملحیة معاملة بالكمبوست 
مقارنة بمعاملة المقارنة ، وھذا یشیر الى دور 
الكمبوست في تقلیل التأثیر السمي لالمالح على 

االنزیم .
أما بالنسبة لالتجاھات األفقیة والعمودیة لنبات 

راء فقد اخذت الترتیب اآلتي :الفاصولیا الخض
االتجاه العمودياالتجاه االفقي  االتجاه العمودي  االتجاه االفقي   

)سم10-5)سم          (10-5)سم             (5-0)سم            (0-5(
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التجاه تطور gp-nitrophenol.g soil-1.1h-1)  فعالیة انزیم الفوسفاتیز القاعدي 6جدول (
رایزوسفیر نبات الفاصولیا الخضراء

مستویات الملوحة
ds.m-1

اتجاه 
الرایزوسفیر(سم)

1-مستویات الكمبوست طن.ھـ 

1020(بدون اضافة)0

بدون تملیح (ملوحة 
التربة االصلیة 

1.20(

االتجاه االفقي
0-5

1165.81213.21260.1

االفقياالتجاه
5-10

463.1498.3531.2

االتجاه العمودي
0-5

578.1621.5652.3

االتجاه العمودي
5-10

394.7411.2420.1

6

االتجاه االفقي
0-5

1005.61130.71170.3

االتجاه االفقي
5-10

446.3477.1489.2

االتجاه العمودي
0-5

460.1501.2583.2

االتجاه العمودي
5-10

383.2405.3418.5

8

االتجاه االفقي
0-5

234.7239.4242.7

االتجاه االفقي
5-10

196.2201.5211.2

االتجاه العمودي
0-5

211.2225.1231.8

االتجاه العمودي
5-10

90.6109.2116.1

10

االتجاه االفقي
0-5

141.8151.7189.2

االتجاه االفقي
5-10

1.6.5106.9150.6

االتجاه العمودي
0-5

122.4125.3168.1

االتجاه العمودي
5-10

89.390.299.7

L.S.D
0.05

الملوحة 217.89 الكمبوست×الملوحة 412.44
الكمبوست 188.70 الملوحة×االتجاھات 435.70
االتجاھات 217.89 االتجاھات×الكمبوست  412.44
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التجاه تطور gp-nitrophenol.g soil-1.1h-1)  فعالیة انزیم الفوسفاتیز القاعدي 7جدول (
رایزوسفیر نبات الطماطة

مستویات الملوحة
ds.m-1

اتجاه 
الرایزوسفیر(سم)

1-مستویات الكمبوست طن.ھـ 

1020(بدون اضافة)0

بدون تملیح (ملوحة 
التربة االصلیة 

1.20(

االتجاه االفقي
0-5

287.6300.2320.6

االتجاه االفقي
5-10

301.6365.1390.6

االتجاه العمودي
0-5

231.7251.2269.1

االتجاه العمودي
5-10

211.6241.3269.4

6

االتجاه االفقي
0-5

263.2281.4295.2

االتجاه االفقي
5-10

286.3313.7359.3

االتجاه العمودي
0-5

216.1241.2252.3

االتجاه العمودي
5-10

203.4214.3224.1

8

االتجاه االفقي
0-5

93.398.8102.6

االتجاه االفقي
5-10

146.3151.7156.3

االتجاه العمودي
0-5

131.4132.0141.1

االتجاه العمودي
5-10

52.561.365.4

10

االتجاه االفقي
0-5

68.771.176.4

االفقياالتجاه 
5-10

102.3105.1116.6

االتجاه العمودي
0-5

79.680.489.3

االتجاه العمودي
5-10

27.333.536.3

L.S.D
0.05

الملوحة 2.83 الكمبوست×الملوحة 30.34
الكمبوست 2.45 الملوحة×االتجاھات 18.89
االتجاھات 2.83 االتجاھات×الكمبوست  30.34

في معامالت الملوحة جمیعھا ومستویات 
الكمبوست وتداخالتھما ، كما ان زیادة 
المستویات الملحیة قد اثرت معنویا في فعالیة 
االنزیم في رایزوسفیر نبات الفاصولیا الخضراء 
وادت الى خفضھا بصورة واضحة عند 

1-نز.م) دیسیسم10و 8المستویین الملحیین (

ت الى موت النبات لكون النبات حساس  التي أدَّ
للملوحة وھذا یتفق مع ما وجدتھ االدارة 

) . كما 2003المركزیة لإلرشاد الزراعي (
لوحظ ان زیادة مستویات الكمبوست زادت من 
الفعالیة االنزیمیة حتى في المعامالت التي ادت 
الى موت النبات وھذا قد یرجع الى زیادة نمو 
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وفعالیة االحیاء المجھریة الموجودة في منطقة 
الرایزوسفیر لتوفر مصدر غذاء وطاقة لھا من 
المادة العضویة وربما تكون ھذه االحیاء من 

المتحملة للملوحة.

اما بالنسبة لالتجاھات االفقیة والعمودیة في 
نبات الطماطة فقد اخذت الترتیب التالي :

االتجاه العمودياالتجاه العمودي   االتجاه االفقي  االتجاه االفقي   
)سم10-5)سم          (5-0)سم             (5-0)سم           (5-10(

في جمیع معامالت الملوحة ومستویات 
، واختلف ھذا الترتیب عما وجد في الكمبوست

الفاصولیا الخضراء، وھذا ما اشار الیھ 
Tarafdar وJungk)1987 في دراستھما (

لفعالیة الفوسفاتیز القاعدي في رایزوسفیر عدد 
من النباتات من ان فعالیة االنزیم كانت عالیة في 
منطقة الرایزوسفیر واختلفت حسب نوع النبات 

وعمره.
) 10، 8المستویات الملحیة (ادت زیادة 

في معاملة بدون اضافة كمبوست 1- دیسیسمنز.م
الى موت نبات الطماطة اضافة الى تداخل 

-طن ھكتار10و 1-دیسیسمنز.م10المستوى (

) فیما لم یمت النبات عند التداخل الملحي 1
طن 20للمستویات اعاله مع مستوى الكمبوست 

كمبوست ، وان زیادة مستویات ال1-.ھكتار
المضاف قد قللت من تأثیر المستوى الملحي 

، وبالتالي ادت 1-) دیسیسمنز.م10و8العالي (
الى زیادة تحمل النبات لھا . كما بقیت الفعالیة 
االنزیمیة عالیة حتى في المعامالت مات النبات 
فیھا بسبب الملوحة العالیة وھذا ناتج عن دور 

.ح السلبيیة في خفض تأثیر االمالالمادة العضو

انزیم االریلسلفاتیز- 
) فعالیة 9و 8تبین النتائج الواردة في الجدولین (

انزیم االریلسلفاتیز في رایزوسفیر نباتي 
الفاصولیا الخضراء والطماطة تحت تأثیر 

) 8،10، 6مستویات التملیح (بدون تملیح ، 
(بدون ، ومستویات الكمبوست1- دیسیسمنز.م

، وتداخالتھما 1-) طن.ھكتار20، 10اضافة ، 
) 10-5و5-0ولالتجاھات االفقیة للرایزوسفیر (

) سم 10- 5و 5-0سم واتجاھات الرایزوسفیر (
وقد اظھرت النتائج ظھور تباین بالفعالیة 
االنزیمیة لالریلسلفاتیز في منطقة الرایزوسفیر 
اذ اظھرت النتائج ان زیادة مستویات الملوحة
ادت الى خفض الفعالیة االنزیمیة بینما ادت 
زیادة مستویات الكمبوست الى زیادة الفعالیة 
االنزیمیة لكال النباتین بینما تباینت الفعالیة في 

االتجاھات األفقیة و العمودیة لرایزوسفیر 
الجذور ضمن المستوى الملحي او مستوى 

الكمبوست المضاف او تداخلھما .
) فعالیة 8دة في الجدول (بینت النتائج الوار

انزیم االریلسلفاتیز في نبات الفاصولیا الخضراء 
بتأثیر مستویات الملوحة والكمبوست ،یالحظ 
من النتائج ان اعلى القیم لفعالیة االنزیم عند 
مستوى الكمبسوت بدون اضافة ومستویات 

) 10و8، 6الملوحة (بدون تملیح ،
-0قي (كانت عند االتجاه االف1- دیسیسمنز.م

، 22.1، 44.6،43.2)سم، اذ بلغت (5
1-) مایكروغرام بارا نیتروفینول.غم تربة18.1

-5واقلھا عند االتجاه العمودي (1-ساعة1.
، 15.2، 29.7، 31.5)سم اذ بلغت (10

1-) مایكروغرام بارا نیتروفینول.غم تربة11.3

وكانت الفروق معنویة بین قیم 1- ساعة1.
یشیر الى التأثیر السلبي لزیادة الفعالیة وھذا 

المستویات الملحیة وھذا یتفق مع ما وجده 
Frankenberger وBingham)1982.(

تظھر نتائج الجدول انھ بزیادة مستویات 
قد 1-) طن.ھكتار20الى 10الكمبوست من (

ازدادت قیم الفعالیة االنزیمیة ولكل مستوى 
م عند ملحي إذ كانت أعلى القیم لفعالیة االنزی

، 60.6)سم اذ بلغت (5-0االتجاه االفقي (
) مایكروغرام بارا 26.1، 27.3، 57.2

، واقلھا عند 1-ساعة1.1-نیتروفینول.غم تربة
، 54.1) سم اذ بلغت (10-5االتجاه العمودي (

) مایكروغرام بارا 20.1، 23.4، 53.8
لمستوى 1-ساعة1.1-نیتروفینول.غم تربة

وقد تفوق ھذا 1-كتارطن.ھ20الكمبوست 
1-طن.ھكتار10المستوى معنویا على المستوى 

) 2010واخرون (Lakhdarوھذا ما اشار الیھ 
عن اھمیة المادة العضویة في زیادة الفعالیة 
االنزیمیة وتقلیل تأثیر االمالح علیھا ، اما 

) فقد بینت فعالیة 9النتائج الواردة في الجدول (
ایزوسفیر نبات انزیم االریلسلفاتیز في ر

الطماطة ، فقد كانت اعلى القیم لفعالیة االنزیم 
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483.1)سم اذ بلغت (10-5عند االتجاه االفقي (
) مایكروغرام بارا 191.6،109.1، 361.4،

واقلھا عند 1-ساعة1.1-نیتروفینول.غم تربة
، 266.3)سم اذ بلغت (10-5االتجاه العمودي (

ام بارا ) مایكروغر71.2، 113.1، 249.1
، عند مستوى 1-ساعة1.1-نیتروفینول.غم تربة

الكمبوست بدون اضافة والمستویات الملحیة 
وقد 1-) دیسیسمنز.م10و8، 6(بدون تملیح ، 

كانت الفروق بینھما معنویة وھذا یتفق مع ما 
Binghamو Frankenbergerوجده 

). وازدادت قیم الفعالیة االنزیمیة مع 1982(
20زیادة مستویات الكمبوست المضاف الى 

، اذ كانت اعلى القیم لفعالیة 1-طن.ھكتار
)سم اذ بلغت 10-5االنزیم عند االتجاه االفقي (

)512.7 ،410.3 ،211.4 ،164.1 (
1.1-مایكروغرام بارا نیتروفینول.غم تربة

) سم 10-5تجاه العمودي (واقلھا عند اال1-ساعة
) 151.2،74.0، 291.2، 299.5اذ بلغت (

1.1-مایكروغرام بارا نیتروفینول.غم تربة
، وكانت ھناك فروق معنویة بین 1-ساعة

مستویات الكمبوست المضافة وھذا یتفق مع ما 
اللذان وجدا Javier(2013)و Ultraوجده 

ان استخدام انواع مختلفة من الكمبوست قد 
ادت من فعالیة ھذا االنزیم.ز

) ان السبب Mohammadi)2011كما بین 
في زیادة الفعالیة االنزیمیة مع اضافة الكمبوست 
یعود الى احتوائھ على كاربوھیدرات التي تكون 

في الماء لالحیاء الذائبمصدر للكاربون
المفرزة لالنزیم.

ان فعالیة انزیم االریلسلفاتیز لالتجاھات االفقیة 
عمودیة لنبات الفاصولیا الخضراء اخذت وال

الترتیب التالي :

االتجاه العمودياالتجاه االفقي  االتجاه العمودي  االتجاه االفقي   
)سم10-5)سم          (10-5)سم             (5-0)سم            (0-5(

في جمیع معامالت الملوحة ومستویات 
الكمبوست وتداخالتھما ، ان التقارب في قیم 

)سم 5-0الفعالیة االنزیمیة في االتجاه االفقي (
)سم یرجع ذلك إلى 5- 0واالتجاه العمودي (

طبیعة توزیع الجذور وكثافتھا في ھاتین 
فق مع ما وجده المسافتین المتداخلتین وھذا یت

Kotkova) الذین بینوا ان 2008واخرون (

فعالیة االنزیم تزداد كلما كانت المسافة اقرب 
الى جذر النبات، كما ان زیادة المستویات 
الملحیة قد اثرت ایضا في ھذه الفعالیة وادت الى 
خفضھا بصورة واضحة عند المستویین 

ت إل1-) دیسیسمنز.م10و 8الملحیین ( ى التي أدَّ
موت نبات الفاصولیا الخضراء .
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التجاه تطور رایزوسفیر gp-nitrophenol.g soil-1.1h-1)  فعالیة انزیم االریلسلفاتیز 8جدول (
نبات الفاصولیا الخضراء

مستویات الملوحة
ds.m-1

اتجاه 
الرایزوسفیر(سم)

1-طن.ھـ مستویات الكمبوست 

1020(بدون اضافة)0

بدون تملیح (ملوحة 
التربة االصلیة 

1.20(

االتجاه االفقي
0-5

44.653.260.6

االتجاه االفقي
5-10

34.250.156.3

االتجاه العمودي
0-5

38.650.358.2

االتجاه العمودي
5-10

31.545.254.1

6

االتجاه االفقي
0-5

43.252.257.2

االتجاه االفقي
5-10

30.849.755.3

االتجاه العمودي
0-5

32.350.156.5

االتجاه العمودي
5-10

29.742.353.8

8

االتجاه االفقي
0-5

22.124.227.3

االتجاه االفقي
5-10

20.921.724.6

االتجاه العمودي
0-5

20.722.325.3

االتجاه العمودي
5-10

15.219.623.4

10

االتجاه االفقي
0-5

18.118.926.1

االتجاه االفقي
5-10

17.217.923.3

االتجاه العمودي
0-5

16.617.224.8

االتجاه العمودي
5-10

11.312.120.1

L.S.D
0.05

الملوحة 7.75 الكمبوست×الملوحة 13.39
الكمبوست 6.72 الملوحة×االتجاھات 17.25
االتجاھات 7.75 االتجاھات×الكمبوست  13.39
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التجاه تطور رایزوسفیر gp-nitrophenol.g soil-1.1h-1)  فعالیة انزیم االریلسلفاتیز 9جدول (
نبات الطماطة

مستویات الملوحة
ds.m-1

اتجاه 
الرایزوسفیر(سم)

1-مستویات الكمبوست طن.ھـ 

1020(بدون اضافة)0

بدون تملیح (ملوحة 
التربة االصلیة 

1.20(

االتجاه االفقي
0-5

334.2368.3376.1

االتجاه االفقي
5-10

483.1499.1512.7

االتجاه العمودي
0-5

317.4351.2369.7

االتجاه العمودي
5-10

266.3281.6299.5

6

االتجاه االفقي
0-5

321.3350.2361.2

االتجاه االفقي
5-10

361.4362.1410.3

االتجاه العمودي
0-5

310.5341.3352.7

االتجاه العمودي
5-10

249.1269.2291.2

8

االتجاه االفقي
0-5

180.4191.2195.1

االتجاه االفقي
5-10

191.6203.2211.4

االتجاه العمودي
0-5

178.2184.1199.5

االتجاه العمودي
5-10

113.1133.4151.2

10

االتجاه االفقي
0-5

101.2111.7119.2

االتجاه االفقي
5-10

109.1115.4164.1

االتجاه العمودي
0-5

89.692.499.2

االتجاه العمودي
5-10

71.272.074.0

L.S.D
0.05

الملوحة 0.48 الكمبوست×الملوحة 40.12
الكمبوست 0.42 الملوحة×االتجاھات 14.99
االتجاھات 0.48 االتجاھات×الكمبوست  40.12

ان زیادة مستویات الكمبوست زادت من الفعالیة 
االنزیمیة حتى في المعامالت التي ادت الى 
موت النبات وھذا قد یعود الى زیادة االحیاء عند 
ضافة الكمبوست وبالتالي زیادة الفعالیة 

و Dengا ذكره االنزیمیة وھذا یتفق مع م

Tabatabai)1988 من وجود ارتباط بین (
فعالیة االنزیم والمادة العضویة.

اما بالنسبة لالتجاھات االفقیة والعمودیة في 
نبات الطماطة فقد اخذت الترتیب التالي :
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االتجاه العمودياالتجاه العمودي   االتجاه االفقي  االتجاه االفقي   
)سم10-5)سم          (5-0)سم             (5-0)سم            (5-10(

في معامالت الملوحة جمیعھا ومستویات 
الكمبوست وتداخالتھما . ادت زیادة المستویات 

الى موت 1-) دیسیسمنز.م10، 8الملحیة (
النبات فیھما عند معاملة المقارنة اضافة الى 

ومستوى 1-دیسیسمنز.م10المستوى الملحي (
) ، فیما لم یمت 1-طن ھكتار10الكمبوست 

النبات عند تداخل المستویین الملحیین اعاله مع 
، وان ذلك 1-طن .ھكتار20مستوى الكمبوست 

یادة یعود الى كون النبات یتأثر نموه كثیرا عند ز
1-دیسیسمنز.م7الملوحة الى مستوى اعلى من 

).2011وھذا یتفق مع ما وجده زكي (
ان زیادة مستویات الكمبوست المضاف قد قللت 

) 10و8من تأثیر المستوى الملحي العالي (
، وبالتالي زادت قدرة النبات على 1- دیسیسمنز.م

تحمل الملوحة العالیة ، وكانت الفعالیة االنزیمیة 
یة حتى في المعامالت الملحیة العالیة التي عال

ادت الى موت النبات.

املصادر
. الفعالیة )2010(الجابري ، میعاد مھدي . 

والمقاییس الحركیة والثرمودینامیكیة 
في amidohydrolasesالنزیمات الـ 

بعض ترب االھوار وترب جنوبي 
قسم علوم -العراق . اطروحة دكتوراه 
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Effect of Salinity and Compost on Some Enzymes Activity in
Rizhosphere of Bean and Tomato Plants .

Luma .S.J.Al-Taweel*
College of Agriculture

University of Al-Qadissiya

Radi . K.Al-Rashidi
University of Baghdad
College of Agriculture

Abstract
The aim of this study is to discover the activity of extracellular enzymes

(amidase , alkaline phosphatase and Arylsulphatase) in vertical and horizontal
developing directions of rhizosphere (0-5 and 5-10) cm . The plot experiment is
performed in college of Agriculture / Al-Qadissiya University for the spring
season 2013 ,the loamy sand soil was used to cultivate Tomato (Lycopersicon
Esculentum mill) and Bean (Phaseolus Vulgaris L.) plants under salinity levels
(without salted the natural salinity) , 6 , 8 and 10 ds.m-1 and compost levels (0,10
,20)T.h-1 , and their interactions randomized complete design (RCD) is used
with three replicates used with L.S.D test 5% level .The laboratory experiment is
performed to determine the all enzymes activity above for all treatments .

The results are summarized as :
1- Enzyme activity decreases with increasing the salinity levels for all

enzymes used in this study and the salinity level 10 ds.m-1 is the lowest.
The arrangement of activity values as

Alkaline Phosphatase  Amidase  Arylsulphatase
2- The enzyme activity increased with increasing the added compost level

20Ton.h-1 and its interactions with salinity levels , and it has positive role
to reduce the negative effect of salinity and it increases the activity in all
treatments as well as the dead plant treatments .

3- The enzymes activity varied in rhizosphere developing directions and the
plants are different in the site of highest activity , the enzyme activity in
horizontal rhizosphere developing direction is highest than the vertical
direction .

4- The enzyme activity in Tomato rhizosphere is the higher than Bean
rhizosphere in all enzymes without the alkaline phosphatase in all
rhizosphere vertical and horizontal directions .

Keywords : Amidase , Alkaline Phosphatase , Arylsulphatase , Compost ,
Salinity , Tomato , Bean.


