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االميديز يف بعض الرتبإلنزيمطاقة التنشيط ومعامل درجة احلرارةحساب 
راضي كاظم

جامعة بغداد/كلیة الزراعة
لمى صالح* 

جامعة القادسیة/ كلیة الزراعة

الخالصة 
عشر ترب من مواقع جغرافیة مختلفة من العراق ومتباینة في بعض صفاتھا الكیمیائیة اختیرت

والسلیمانیة والكوت والناصریة ) تربتین(والجادریة ودیالى ) ثالث ترب(ابو غریب ھيووالفیزیائیة 
حضنت .ألنزیم االمیدیز فیھا ) طاقة التنشیط ومعامل درجة الحرارة (والدیوانیة لتقدیر القیم الحركیة 

یم وقدرت فعالیة انزیم االمیدیز عند كل درجة حرارة لحساب الق° م60-10درجات حرارة فيالترب 
في اظھرت النتائج ان.لترب المدروسة طاقة التنشیط في اEaمعامل درجة الحرارة وQ10الحركیة 

Q10وبینت النتائج ان قیم ،) فعالیة انزیم االمیدیز (سرعة تحلل الفورم اماید تزدادزیادة درجة الحرارة 
.1-مول.ول كیلوج86.61-59.17فقد تراوحت بین Eaاما قیم .2.37-1.83تراوحت بین 

الكلمات المفتاحیة
.، معامل درجة الحرارة ، انزیم االمیدیز طاقة التنشیط ، الترب 

املقدمة

(Fran
Kenberger and Tabatabai,1980a)

: حسب المعادلة االتیة 
R.CONH2+H2O -------- NH3 +R.COOH

بالنتروجین وھو بذلك یقوم بتجھیز التربة
ا ان تربنا تمتاز بقلة خصوص،بصورة امونیوم 

نخفاض إروجین ومحتواھا من عنصر النت
واقعھا الخصوبي لقلة محتواھا من المادة 

یقع ضمن المناطق العراقالعضویة لكون 
رتفاع درجات اجافة التي تمتاز بالشبة الجافة و

ان فعالیة التفاعل الكیمیائي تزداد .الحرارة 
بزیادة درجة الحرارة وتتضاعف تقریبا بارتفاع 

اما معدل التفاعل المحفز °م10درجة الحرارة 
ًانزیمیا فیزداد كلما ارتفعت درجة وعند 
الوصول الى بعض درجات الحرارة العالیة یبدأ 

ان ،ذ یصبح االنزیم غیر فعال باالنخفاض ا
التفاعالت المحفزة انزیماً  تكون اقل حساسیة 

غیر مقارنة بالتفاعالت لتغیر درجات الحرارة 
) .Tabatabai,1994(ًانزیمیا ةمحفزال

تعتمد سرعة التفاعل على نظریة التصادم بین 
المواد المتفاعلة ویعتمد مدى التصادم على 

لسرعة التي تتم فیھا تركیز المواد المتفاعلة وا
الطاقة وتعتمد ) الطاقة الحركیة(ھذه العملیة 

الحركیة على درجة الحرارة والطاقة المطلوبة 
بأقل كمیة الجراء اي تفاعل تمثل طاقة التنشیط 

)Sege L,1976 Ea(.بین طاقة ان العالقة
بمعادلة التنشیط ودرجة الحرارة یمكن وصفھا

Arrheniusه سنة والتي اشتقت اول مر
1889)Tabatabai,1994(

K= Aexp
(-Ea/RT)

)Q10 (

،
معدل سرعة التفاعل 

) .Tabatabai,1994(° م10
Dixon and Webb,1964

ً
1-2

ً
Frankenberger and Tabatabai,

(1980b)

ن
تراوحت،° م60-10حرارة 

-55.5,22.2 -49.8،43.2-43.3ن 
29.8.-1

-1.62وتراوحت قیم معامل درجة الحرارة بین

البحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني *
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1.79 ،1.66- 1.79,1.63-1.49
.التوالي 

املواد وطرائق العمل
المستخدمة في ھذه عینات التربجرى جمع 

مواقع جغرافیة مختلفة من ةالدراسة من سبع
شمال ووسط وجنوب العراق للحصول على 
تباین في بعض الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة 

سم 30 -0أخذت العینات من الطبقة السطحیة 
ًجففت ھوائیا وطحنت ثم نخلت بمنخل ،ًعشوائیا 

في اواني بالستیكیة وحفظتملم 2قطر فتحاتھ 
واجري لھا بعض التحالیل الكیمائیة والفیزیائیة 

Hand Book Noحسب الطرق الواردة  60
,1954 U.S.D.A) 1جدول(

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

Kilmer and Alexander,1949قبل 
قدر في ):pH(درجة تفاعل التربة -

ستخدام امستخلص عجینة التربة المشبعة ب
.pH-meterجھاز 

قدر في ): ECe(التوصیل الكھربائي -
ستخدام امستخلص عجینة التربة المشبعة ب

.جھاز التوصیل الكھربائي 
قدرت الكثافة الظاھریة بطریقة تغلیف كما 

افین الواردة في بشمع البرالمدره
Black,1965a.

اما المادة العضویة فقدرت وفق طریقة 
Walkley-Black, الواردة في

Black,1965b

.بعض الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة لترب الدراسة ) 1(جدول

gm.Kg-1

النسجةالسلسلةالموقع
الطینالغرینالرمل

ECe
ds.m-1pH

ضویة
المادة الع

gm
.Kg

-1

الكثافة الظاھریة
میكاغرام

م. -3

كلیة الزراعة–ابوغریب 
كلیة الزراعة–ابوغریب 

الجادریة
المقدادیة-دیالى
المقدادیة-دیالى
سید صادق–السلیمانیة 
الصویرة-الكوت

الشطرة–الناصریة 
السنیة–الدیوانیة 

محطة ابحاث –ابوغریب 
الرائد

TM947
TW943
DW55
MM12
MW2

CCW1222
ME1
MM7

DW97
DW95

مزیجیة
مزیجة طینیة غرینیة

مزیجة رملیة
طینیة

رملیة مزیجة
طینیة
رملیة

مزیجة طینیة
مزیجة غرینیة

مزیجة طینیة غرینیة

330.00
160.00
570.00
70.00

830.00
110.00
890.00
326.00
50.00
87.00

430.00
470.00
330.00
360.00
80.00
370.00
60.00
302.00
700.00
515.00

240.00
370.00
100.00
570.00
90.00

520.00
50.00

372.00
250.00
398.00

4.25
3.10
5.19
2.20
2.30
0.81
1.30
4.58
5.59
1.40

7.73
7.30
7.93
7.98
7.80
8.55
7.24
8.10
8.20
7.51

16.00
12.00
6.90

22.00
3.11

40.20
8.00
7.00

11.80
14.70

1.37
1.43
1.46
1.32
1.51
1.23
1.56
1.43
1.41
1.42

ومعامل درجة Eaقدرت قیم طاقة التنشیط 
من خالل دراسة تأثیر االختالف Q10الحرارة 

في درجة حرارة التحضین في فعالیة انزیم 
FranKenbergerاالمیدیز التي قدرت بطریقة 

and Tabatabai, 1980a مع اختالف ان
°م60 -10درجة حرارة التحضین كانت من 

موالري 0.5ند وقدرت فعالیة انزیم االمیدیز ع
ثم قدر نتروجین ،من محلول الفورم اماید 

االمونیوم المتحرر وفق طریقة 
Bremner,1965 الواردة فيBlack

,(1965b)، استخدمت معادلةArrhenius
equation حیث ان:

K = ثابت سرعة التفاعلRate constant

A = عامل الترددFrequency factor
Ea = طاقة التنشیطActivation energy

1-مول.كیلوجول 

K = ثابت الغازاتGas constant8.314
1-مول.1-درجة.جول

T = درجة الحرارةTemperature
degree كلفن

:وعند كتابة المعادلة بالصیغة اللوغارتمیة 
Log K=-Ea/2.303 RT+ Log A

المعادلة تصبح وبعد أخذ لوغاریتم طرفي 
Logرسم العالقة بین بصیغتھا الخطیة وعند

K لوغاریتم الفعالیة مایكروغرام نتروجین
وبین مقلوب 1-ساعة.1-غم تربة.االمونیوم 
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Log Aتم استخراج قیم T/1درجة الحرارة 
–التي تمثل قیمة القاطع والمیل الذي یمثل قیمة 

Ea/2.303 R. اما قیم معامل درجة الحرارة
Q10 فقد حسبت تبعا(Dick and

Tabatabai,1978):

النتائج واملناقشة
Q10قیم معامل درجة الحرارة ) 2(یبین جدول 

النزیم االمیدیز التي تم حسابھا من تأثیر درجة 
الحرارة في معدل تحلل الفورم اماید ولدرجات 

لترب الدراسة Q10ان قیم ،°م60 -10حرارة 
وقد ) 2(جدول 2.37-1.83قد تراوحت بین 

Franken berger andتوصل 

Tabatabai,(1980b) الى نتائج مشابھة لذلك
في دراسة النزیم االمیدیز ان معامل درجة 

للتفاعالت سواء كانت تفاعالت الحرارة مؤشر 
انزیمیة او كیمیائیة كما انھ العامل الذي یزید من 

درجة الحرارة بارتفاعمعدل سرعة التفاعل 
ة الطاقة الحركیة وكذلك یعكس كمی،°م10

ویزداد معدل التفاعالت .المطلوبة لسیر التفاعل 
الكیمیائیة عادة مع درجة الحرارة ویتضاعف 

وعلیھ تكون قیم ،تقریبا لكل عشر درجات مئویة 
Q10 في 2لللتفاعل الكیمیائي اكبر او مساویة

حین ان التفاعالت االنزیمیة تكون اقل حساسیة 
Q10ك تكون قیم لتغیر درجات الحرارة وبذل

Zeffren and(2للتفاعل االنزیمي اقل من 
Hall,1973. (

ألنزیم االمیدیز في ترب الدراسة Q10ومعامل درجة الحرارة Eaقیم طاقة التنشیط ) 2(جدول

°م10عند كل Q10معامل درجة الحرارة 
Eaطاقة التنشیط الترب

1-مول.كیلوجول

المتوسط2030405060

TM94778.211.381.622.182.011.911.83
TW94379.041.521.822.002.001.911.85
DW5559.172.082.812.521.981.782.15
MM1278.841.461.962.172.161.911.93
MW267.811.762.292.572.092.092.16

CCW122286.611.701.961.981.931.941.95
ME163.881.622.062.182.001.911.90
MM768.881.952.392.512.332.212.28
DM9768.081.742.432.582.502.202.29
DM9572.682.162.462.572.452.212.37

بین الترب قد یعود Q10ان السبب في تباین قیم 
الى تباین ھذه الترب في بعض صفاتھا 

وتبین النتائج في جدول ،لفیزیائیة الكیمیائیة وا
النزیم االمیدیز كانت منخفضة Q10ان قیم ) 2(

نخفاض الطاقة الحركیة إًنسبیا وھذا یعني 
المطلوبة للتفاعل المحفز بواسطة ھذا االنزیم في 

النزیم Eaطاقة التنشیط حددت قیم .الترب 
معادلة باستخداماالمیدیز في الترب المدروسة 

Arrhenius1ن العالقة الخطیة بین وم/T
سرعة تحلل الفورم اماید Kاذ تمثل ،Log Kو
مایكروغرام نتروجین ) فعالیة انزیم االمیدیز(

والمبینة في الشكل 1-مول.1-غم تربة.االمونیوم 
یوضح الشكل ان رسم معادلة .1،2،3

Arrhenius لقیم فعالیة انزیم االمیدیز من
جات الحرارة العالقة اعاله كانت خطیة ولدر

وقد حددت قیم طاقة التنشیط من °م10-60
قیم طاقة ) 2(میل الخط المستقیم یبین جدول 

لترب الدراسة والمستخرجة من التنشیط 
ان قیم طاقة التنشیط تراوحت ،العالقات السابقة 

لترب 1-مول.كیلوجول86.61-59.17بین 
وقد تقاربت ھذه النتائج مع ) 2جدول (الدراسة 

Q10=
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Frankenberger and)ه وجدما
Tabatabai, 1980b). ان قیم طاقة التنشیط

تعكس لنا تأثیر درجات الحرارة في تحلل الفورم 
ویالحظ من التنائج ان قیم طاقة التنشیط ،اماید 

النزیم االمیدیز في ترب الدراسة كانت منخفضة 
نزیم االاذ ان وجود العامل المساعد مثل 

ة التنشیط وھذه یخفض من قیم طاق)االمیدیز(
عند مقارنة .تزید من معدل تحلل الفورم اماید 

جدول (قیم طاقة التنشیط لترب الدراسة المختلفة 
ل قیمة لطاقة التنشیط لالنزیم كانت قنجد ان ا) 2

1-مول.كیلوجولDW5559.17في التربة 

وھي اقل الترب تأثرا بالحرارة وبذلك فان ھذه 
بقیة الترب لبدء التربة تحتاج الى طاقة اقل من

، عملیة تحلل الفورم اماید تحت ظروف التجربة 
في حین نجد ان اعلى قیمة لطاقة التنشیط كانت 

CCW122281.61في التربة 
وھي اكثر الترب تأثرا 1-مول.كیلوجول

بالحرارة وبذلك فھي تحتاج الى طاقة اعلى من 
.بقیة الترب لبدء عملیة تحلل الفورم اماید 
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Calculate of Activation Energy and Temperature Coefficient of
Amidase in Some Soils .

Radhi Kadhum
College of Agriculture
University of Baghdad

Luma Salih *
College of Agriculture
University of Qadisiya

Abstract
Ten soils are chosen from different geographic sites from Iraq :Abu
Ghraib(Three soils) ,Al-Jadriya ,Dyala (Tow soils) , AL-Sulaimaniya,Al-Kut
,Al-Nasriya , Al-Dewniya they differ  in their chemical and physical properties ,
to determine  Kinetic values (activation energy and  temperature coefficient ) of
amidase enzyme in soils . The ten soils are incubated at 10-60 C° of incubation
temperatures ,and  amidase activity is determined at each degree to calculate
kinetic values temperature coefficient (Q10) and activation energy (Ea) in soils
.Results have shown that the increasing of temperature cause increasing
hydrolysis of  formamide (Amidase activity ) ,and the results have shown  Q10
values of soils are between 1.83-2.37 ,where as   Ea values are between 59.17-
86.61 K Jol.mol-1 .
Key words : Soils  , Activation Energy  , Values Temperature Coefficient ,
Amidase .
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