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تقدير نشاط بعض 
اإلنزيمات الميكروبية  

فى التربة



تقدیر نشاط إنزیم الكربوكسى میثیل سلیولیز: أوًال 

: المطلوبة والمواد األدوات

.نظیفة إختبار أنابیب -١
ماصات -٢
المنظم الفوسفات محلول -٣
سلیلوز میثیل كربوكسى -٤
التربة محلول -٥
Spectrophotometer سبكتروفوتومیتر األلوان قیاس جھاز -٦
مائى حمام -٧



العمل خطوات
  فى % ٠.٥ بتركیز )سلیلوز میثیل كربوكسى( التفاعل مادة حضر -١

المنظم الفوسفات محلول
  مل ٢ + إختبار إنبوبة إلى التفاعل مادة محلول من مل ٢ ضع -٢

التربة محلول
ساعة لمدة مئویة درجة ٢٨ حرارة درجة على المخلوط حضن -٣
بالغلیان التفاعل أوقف -٤
 باإلستعانة اإلنزیمى النشاط عن المختزلة السكریات كمیة قدر -٥

Spectrophotometer بجھاز

طبق بترى ملقح بخمس میكروبات مختلفة 

فى قدرتھا على تحلیل السیلیلوز



تقدیر نشاط إنزیم الیوریاز: ثانیًا 

: المطلوبة والمواد األدوات

 مل ٢٥٠ مخروطیة دوارق -١
تربة عینة -٢
)لتر / جرام ٠.٤( معقم یوریا محلول -٣
مركزة كالسیوم كبریتات -٤
بنزالدھید أمینو میثیل داى دلیل محلول -٥
Spectrophotometer سبكتروفوتومیتر األلوان قیاس جھاز -٦
مائى حمام -٧
مركزى طرد جھاز -٨



العمل خطوات

إحداھا وعقم مخروطیة دوارق ٤ فى تربة جرام ٥٠ ضع -١
: من كل فى المعقم الیوریا محلول من مل ٥ ضع -٢

 المعقم الدورق -    
معقمة الغیر الدوارق من إثنین -    
الرابع الدورق فى المعقم الماء من مل ٥ ضع -٣
  السعة من %٦٠ إلى تصل حتى األربعة للدوارق المعقم الماء أضف -٤

  الحقلیة
ساعة ٢٤ لمدة مئویة درجة ٣٠ حرارة درجة على حضن -٥
 معقمة الغیر الدوارق من ودورق )المعقم( المقارنة دورق أخرج -٦

.الحضان فى الباقین وأترك
  حجم لیصل المركزة الكالسیوم كربونات من كمیة دورق لكل أضف -٧

 مل ١٠٠ الدورق فى السائلب



 لترسب أتركھا ثم ساعة نصف لمدة میكانیكیًا رجًا الدوارق رج -٨
 بالطرد التربة حبیبات من الخالى السائل على وأحصل التربة

المركزى
  ١٠ أضف ثم معیارى دورق فى وضعھ الراشح من ملل ١٥ خذ -٩

بنزالدھید أمینو میثیل داى دلیل من مل
  مئویة درجة ٢٥ حرارة درجة على مائى حمام فى الدوارق ضع - ١٠

 أصفر لون یتكون حتى دقائق ١٠ لمدة
  نانومتر ٤٢٠ الموجى الطول على األصفر اللون كثافة قدر - ١١

Spectrophotometer بجھاز باإلستعانة



إختبار تحلیل الیوریا
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