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تقدير نشاط أنزيم اليورييز عند مستويات من سماد اليوريا وأزمنة تحضين مختلفة
مازن فيصل سعيد
علياء عبد اللطيف جاسم االطراقجي
قسم علوم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة والغابات /جامعة الموصل
E-mail:alyaaa9@yahoo.com
الخالصة
اجريت تجربة ع املية في المختبر باستخدام التصميم العشوائي الكامل ( ) CRDلدراسة تأثير مستويات من
سماد اليوريا(  )100110811كغم .Nهكتار  0-فيي ششياط زشيزيم الييورييز وم تيوت الشتيروجين الجياهز فيي تيربتين
مختلفة الشسجة االولى من مشطقة بعشيقة شيمال مديشية الموصيل والثاشيية مشطقية ال ياو فيي مديشية الموصيل ت يت
ازمشة ت ضين(  ) 63041 ، 03031يوما .اظهرت الشتائج تفوقا معشويا لتربة بعشيقة عليى تربية ال ياو فيي فعاليية
األشييزيم بزيييادد مقييدارها .% 83.73زذ اعطييى المسييتوت  011كغييم.Nهكتييار  0-زيييادد معشوييية فييي معييدل ششيياط
األشزيم شسبة للمستوت  811كغم.Nهكتار  0-بلغ  .%03اذ ازدادت فعالية األشزيم مع زيادد زمن الت ضين لغاية
 31يوما لو ظ بعدها زشخفاضا معشويا في الفعالية .اعطت تربة بعشيقة زيادد معشوية فيي م تواهيا مين الشتيروجين
الجاهز بمقدار  %83.33شسبة لتربة ال او  .تفوق المسيتوت  811كغيمNهكتيار  0-معشوييا عليى المسيتوت 011
كغيم.Nهكتيار  0-في ي م تيوت التربيية مين الشتيروجين الجياهز بلييغ  .% 85.66ازدادت قييم الشتيروجين الجياهز مييع
زيييادد زميين الت ضييين ولغاييية  63يومييا بلغييت  ppm 33.36بعييدها صييل زشخفاضييا معشويييا عشييد  41يومييا ميين
الت ضين .
كلمات داله :اشزيم اليورييز،الشتروجين الجاهز.
تاريخ تسلم الب ث  8106/4/81وقبوله 8107/0/80

المقدمة
يعيد عشصير الشتيروجين مين العشاصير الغذائيية الضيرورية للتربية زذ يضياف كسيماد معيدشي للتربية فيي صيور
عديدد والصورد الشائعة االستخدام هو سماد اليوريا الذ هو ا د شواتج ت ليل اال مياا الشوويية (،Alexander
 .) 0755زن اضييافة هييذا السييماد للتربيية يأخييذ طريق ي ة الت لييل الميكروبييي بواسييطة مجموعيية ميين اال ييياء الدقيقيية
المفييرزد ألشييزيم اليييورييز سييواء بكتريييا او فطريييات او اكتيشومايسيييتات .زن ششيياط زشييزيم اليييوريز يييرتبط مباشييرد
بفعاليية وششياط اال يياء الدقيقية والتيي تتيأثر بخيواة التربية الكيميائيية والفيزيائيية والبايولوجيية وب الية التربية هيل
هي مزروعية ام متروكية زذ تيزداد فيي التيرز المزروعية والغشيية بيالمواد العضيوية ) Duaneو .)2004 Miller
يتاثر ششاط األشزيم بمجمل عوامل مشها تركيز ميادد التفاعيل (اليورييا) زذ وجيد  Tabatabaiو)0758 )Bremner
زن معدل ت لل اليوريا يزداد بزيادد تركيز اليوريا اليى يد معيين بعي دها لين ييرثر زييادد تركييز اليورييا فيي ششياط
زشزيم اليورييز .اما  Singhو ) 0766 ( Nyeزن زيادد ششاط زشزيم الييورييز ميع زييادد تركييز اليورييا اليى يد 3
مول يوريا بعدها صل زشخفاا فيي ششياط األشيزيم .زن ششياط األشيزيم ييزداد ميع زييادد درجيات ال يرارد لزييادد
سرعة التفاعل الكيمي او الى د معين بعدها ييشخفا الششياط لتت يول األشزيميات اليى صيورد خاملية ةيير ششيطة
( .) 0776 ،Tabatabaiكميييا زن للم تيييوت الرطييييوبي فيييي التربيييية تييياثيرا كبيييييرا فيييي ششيييياط األشيييزيم زذ اوضيييي
( ) 0755 ، Alexanderزن الم توت الرطوبي االمثيل هيو  % 53 _41مين قابليية التربية لمسيم المياء .وزن زمين
ت ضين اليوريا يرثر ايضا في ششاط زشزيم الييورييز زذ افيادت (الطيائي  ) 8103 ،زن زشيزيم الييورييز اعطيى اعليى
ششاط عشد زمن ت ضين  06يوما والذ اختليف معشوييا عليى سيائر ازمشية الت ضيين االخيرت ولغايية  68يوميا زذ
زشخفا ششاط األشيزيم معشوييا ميع زييادد ميدد الت ضيين  .زن شسيجة التربية لهيا تياثيرا فيي ششياط زشيزيم الييورييز زذ
وجييد بييأن التييرز الثقيليية وذات الم تييوت العييالي ميين الطييين يييزداد فيهييا ششيياط األشييزيم وهييذا مييا اشييارت الييييه
الطائي(  ) 8103ب صولها على اعلى ششاط لألشزيم في تربة جليوخان الطيشية مقارشة بالتربة الماخوذد مين م طية
بستشة شيشوت .
كما ال ظت الطويل (  ) 8110زيادد تركيز االموشيوم المت ررد في التيرز المزيجيية الطيشيية الغريشيية عين التيرز
الرمليية المزيجيية .زن الدراسيات المتعلقية بششيياط زشيزيم الييورييز تكياد تكيون قليليية جيدا فيي المشطقية الشيمالية ميين
العيراق وميدت تياثري فيي م تيوت التربية مين الشتييروجين الجياهز ليذلم هيدف الب يث اليى دراسية تيأثير مسييتويات
مختلفة من سماد اليوريا في ششاط زشزيم اليورييز ومعدل الشتروجين الجاهز ت ت ازمشة ت ضين مختلفة.
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مواد البحث وطرائقه
جمعت عيشات التربة من ال قول الزراعية في مشطقية بعشييقة ومشطقية ال ياو زذ اخيذت العيشيات السيط ية
من ا لعمق  31 - 1سم ومن مواقع مختلفة خلطت لتكون عيشة مركبة من كل مشطقة اكثر تمثيي للمشطقية .وجففيت
العيشييات وشخلييت بمشخييل  8ملييم واسييتخدمت فيمييا بعييد للتجييارز المختبرييية وصييشفت هييذي التييرز سييز االصييول
اليواردد فيي دليييل مسي التربيية  ) 8114 (USDAضيمن مجموعية التييرز العظميى  Entisols ،Aridisols,علييى
التتابع .اجريت بعا الت لي ت الروتيشيية لعيشيات التربية شيملت شسيجة التربية والسيعة ال قليية ( .)0764 ، klute
كما قدر بعا الت لي ت ا لكيميائية شملت التوصل الكهربائي ،درجة تفاعل التربة  ،كاربوشات الكالسيوم  ،المادد
العضوية والسعة التبادلية الكاتيوشية  ،كما قدر كيل مين الشتيروجين والفسيفور والبوتاسييوم الجياهز بيالترز و سيز
ماجياء بيه  pageواخييرون( .) 0768كميا تضييمشت ايضيا ض بعييا التقيديرات ال يوييية شيملت االعييداد الكليية للبكتريييا
والفطريييات فييي التييرز و سييز مييا جيياء بييه ).) 0743 ،Blackشفييذت تجربيية مختبرييية عاملييية باسييتخدام التصييميم
العشيوائي الكاميل( ) CRDلدراسية تيأثير التييداخل بيين مسيتويات اليورييا وشسيجة التربيية فيي ششياط زشيزيم اليييورييز
وم تيوت التربية ميين الشتيروجين الجيياهز وت يت ازمشيية ت ضيين مختلفيية .اخيذ  0كغييم تربية مشخوليية ووضيعت فييي
سشادين صغيرد اضيفت اليها اليورييا بيث ث مسيتويات (صيفر )8110011 ،كغيمNهكتيار  0-لكي التيربتين ،رطبيت
التربة عشد دود السعة ال قلية  ،ضشت على درجة يرارد  8± 86مي لميدد شيهرين وباسيتخدام ثي ث مكيررات
.اخييذت عيشييات التربيية كييل  03يومييا ،قييدر فيهييا ششيياط زشييزيم اليييورييز وم تييوت التربيية ميين الشتييروجين الجيياهز.
وعوا الشقة ال اصل في الرطوبة يوميا بالطريقة الوزشية.
النتائج والمناقشة
تشيير الشتيائج الموضي ة فييي الجيدول ( ) 8زن هشاليم اخت فيا معشويييا فيي ششياط زشيزيم اليييورييز بيين تربتيي بعشيييقة
وال او زذ تفوقت تربة بعشيقة معشويا على تربة ال او و ققت زيادد في ششاط األشيزيم بليغ  % 83.73ويعيزت
ذليم اليى زن ششياط األشيزيم اختليف بياخت ف التيرز المسيت خدمة زذ زن تفيوق تيرز بعشييقة فيي الششياط شسيبة لتييرز
ال او وقد يعزت الى الم تيوت العيالي مين الطيين  %35شسيبة لتربية ال ياو  %88.8واليذ بيدوري ييرثر فيي
الم تيوت الميكروبييي للتربيية (،) 0755 ،Alexanderزذ زن زيييادد الم تييوت الميكروبييي يعشييي زيييادد فييي اال ييياء
المفرزد ألشزيم اليوريي ز والتي ترد الى زيادد في ششاط األشزيم في تيرز بعشييقة مقارشية ميع تيرز ال ياو وهيذا
واض ا من اعداد البكتريا والفطريات في ك التربيتن والموض ة في جدول ( .)0
اما فيما يخة مستويات اليوريا فقد تفوق المستوت 011كغم.Nهكتار  0-معشوييا فيي ششياط زشيزيم الييورييز لكيل
من المستويات (صفر و  811كغم.Nهكتار  ،)0-زذ قق المستوت 011كغم.Nهكتيار  0-زييادد معشويية فيي معيدل
ششاط األشزيم قيدري  % 85.56و  %03عليى المسيتويين (  1و  811كغيم.Nهكتيار  ) 0-عليى التتيابع فيي يين ليم
يكن هشالم فروقا معشوية في ششاط األشزيم بين ( 1و 811كغم.Nهكتار  .) 0-اما فيما يخة تيأثير زمين الت ضيين
فقد لو ظ زن هشالم زيادد معشوية في ششاط األشزيم عشيد زمين ت ضيين (  31يوميا) بعيدها صيل زشخفاضيا معشوييا
في ششاط األشيزيم ميع زييادد زمين الت ضيين ولغايية (  41يوميا)  ،زذ قيق ت ضيين اليورييا لميدد(  31يوميا) زييادد
معشوييية فييي ششيياط زشييزيم اليييورييز بشسييبة  %06... ، %31.31و  %68.16مقارشيية باالزمشيية  63 ، 03و 41
يوما على التتابع وهذا يتفق مع ميا وجدتيه (الطيائي  ) 8103 ،فيي تفيوق تربية جليوخيان ذات الم تيوت العيالي مين
الطين مقارشة مع الترز المأخوذد من كلية الزراعة والغابات وم طة بستشة شيشيوت .كيذلم فيأن زييادد شسيبة الميادد
العضوية ربما ك ان له زثرا في زيادد الششاط األشزيمي في تربة بعشيقة لزييادد الم تيوت الميكروبيي كيون اال يياء
الم للة هي من الشوع معتمدد التغذية وهذا يتفق مع ما وجدي ) )0774 ، Kilhamو  Dickواخيرون( ، )0766
كيون اال ييياء الم لليية لليورييا تسييتخدم المييادد العضييوية مصيدرا للكيياربون و الطاق ية وهيذي الع قيية الطردييية بييين
اال ياء الم للة وششاط األشزيم لو ظت من قبل  Kloseو.)0777 (Tabatabai
اما فيما يخة تأثير التداخل الثشائي بين التربة و زمن الت ضين فقد لو ظ زيادد معشوية في معيدل ششياط األشيزيم
فيي تربيية بعشيييقة عشييد زمين ت ضييين  31يومييا علييى سيائر ازمشيية الت ضييين االخييرت كيذلم ققييت زيييادد معشوييية
مقارشة بتربة ال او عشد شفس زمن الت ضين  31يوميا زذ بلغيت شسيبة الزييادد  ، %86.35كميا ليو ظ زن هشاليم
زشخفاضا في معدل ششياط األشيزيم فيي كيل مين تربتيي بعشييقة وال ياو ميع زييادد زمين الت ضيين(  41 ، 61يوميا
وذلم يعزت الى زن يكون بسبز قلة المصا در العضوية في المرا ل االخيرد من الت ضيين بسيبز اسيته كها مين
قبل اال ياء الدقيقة بالتغذية والتي تشعكس على الششاط األشزيمي وهذي الشتائج كأشت متفقة مع ميا وجيدي  Zantuaو
 ) 0754 (Bremnerفي صول زشخفاا في الششياط األشزيميي فيي المرا يل االخييرد مين الت ضيين كيذلم متفقية
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الشتائج مع ما صل اليه  Gagnorواخرون (  ) 0777في زييادد الششياط األشزيميي للفتيرات االوليى مين الت ضيين
وزشخفاضها في الفترات ال قة مين الت ضيين  ،كيذلم متفقية ميع ميا صيل علييه ) )8116 ،AbdulKareemفيي
زشخفاا في الششاط األشزيمي بعد  31يوما من الت ضين والذ صلشا على شفس الشتيجة فيي دراسيتشا .اميا فيميا
يخة التداخل الثشائي بين مستويات اليوريا و زمن الت ضين فقد لو ظ هشالم زيادد معشوية في ششاط األشزيم ميع
زيادد زمن الت ضين ولغاية  31يوما ومع جميع مستويات اليورييا بعيدها صيل زشخفياا ةيير معشوييا فيي ششياط
األشيزيم ،زذ بلغيت شسيبة الزيييادد فيي ششياط األشيزيم عشييد زمين ت ضيين  31يوميا بمقييدار  %36.40 ، %38.60و
 %80.33مقارشيية بييالزمن  03يومييا لجميييع مسييتويات اليوريييا علييى التتابع.بالشسييبة للتييداخل الثشييائي بييين التربيية
ومسييتويات اليوريييا فقييد قييق التركيييز 011كغييم.Nهكتييار  0-زيييادد فييي ششيياط األشييزيم لك ي التييربتين ولكيين دون
الوصول الى دود المعشوية .زن زيادد مستوت اليوريا الى 811كغيم.Nهكتيار  0-خفيا قييم ششياط األشيزيم ولكي
التيربتين .امييا بالشسييبة للتيداخل الث ثييي بييين التربية ومسييتويات اليوريييا و زمين الت ضييين فقييد ققيت تربيية بعشيييقة
المعاملية ز 011كغيم.Nهكتييار  0-والم ضيشة لمييدد  31ييوم اعليى قيميية بششياط زش يزيم الييورييز زذ بلغييت 1.661
(  .) µmol NH4-N g-1 h-1تشيير الشتييائج فيي جييدول ( ) 3زن هشاليم فروقييات معشويية فييي معيدل الشتييروجين
الجاهز للتربة زذ تفوقت تربة بعشيقة معشويا على تربة ال او و ققت زيادد بلغت  . %83.33اما فيي ميا يخية
مستويات اليوريا فقيد ليو ظ زييادد فيي معيدل اليورييا بزييادد مسيتوت اليورييا زذ بليغ  ppm 36.55عشيد المسيتوت
 811كغيم  .Nهكتييار  0-وتفييوق هييذا المسيتوت معشويييا علييى المسييتوت 011كغيم.Nهكتييار  0-زذ قييق شسييبة زيييادد
 . ،% 85.66زن ششاط األشزيم يتأثر في مستوت اليورييا المضيافة زذ زن زييادد اليورييا عين يد معيين ييرد اليى
تثبييط فييي ششياط ز شييزيم اليييورييز فقيد يكييون السييبز هيو تشييبع مواقييع األشيزيم  Tabatabaiو ،)1972)Bremner
ومركد من قبل  Maiaواخرون(  ) 8115في زن معيدل الششياط يسيتمر بالزييادد ميع زييادد تركييز اليورييا لمسيتوت
اشباع مادد االشزيم  .زذ ال ترد الزيادد من اليوريا الى زيادد في الششياط األشزيميي  Bhattواخيرون(  .)8100زذ
زكييد ) ) 8111 ، Al-Ansariزيييادد فييي تركيييز االموشيييوم مييع زيييادد اليوريييا المضييافة الييى ييد  1.6 _1.8مييول
بأخت ف التربة المستخدمة زذ الزيادد ال اصلة في اليوريا لم ترثر على الششاط األشزيمي.
وكمييا لييو ظ ايضييا فرقييا معشويييا بييين المسييتوت صييفر و 011كغييم.Nهكتييار 0-زذ بلييغ  .%53.5امييا تييأثير زميين
الت ضين فقد لو ظ زن هشالم زيادد معشوية في معدل الشتروجين الجاهز مع زيادد زمن الت ضين ولمدد  63يوما
زذ بلغ معدل الشتروجين الجاهز (  )%33.36عشد زمن ت ضين  41يوما زذ قيق الت ضيين لميدد  63يوميا زييادد
معشوييية فييي معييدل الشتييروجين الجيياهز بلغييت (  .)% 60.75امييا ميين زذ تييأثير التييداخل الثشييائي بييين التربيية وزميين
الت ضين فقد لو ظ زيادد معشوية في معدل الشتروجين الجاهز في تربة بعشيقة عشيد زمين ت ضيين  63يوميا عليى
كافة ازمشة الت ضين االخرت  ،وكذلم ققت زيادد معشوية مقارشية بتربية ال ياو عشيد زمين ت ضيين  63يوميا زذ
بلغت الزيادد  ،% 33.84كما لو ظ زن هشالم زشخفاا في معدل الشتروجين الجياهز فيي كيل مين تربتيي الدراسية
مع زيادد الزمن لغاية  41يوما.اما تأثير التداخل الثشائي بين مستويات اليوريا وزمن الش ضيين فأوضي ت الشتيائج
زن هشاليييم زيييييادد معشويييية عشييييد المسيييتوت 811كغييييم.Nهكتيييار 0-عشييييد زمييين  63يومييييا مقارشييية مييييع المسييييتوت
011كغم.Nهكتار  0-زذ بلغت الشسبة ( . )% 84.3اما في ما يخة التداخل بين التربة ومستويات اليوريا فقد قق
المستوت 811كغم.Nهكتيار  0-اعليى زييادد معشويية فيي كي التيربتين مقارشية بالمسيتوت و 011كغيم.Nهكتيار 0-زذ
بلغيت الشسيبة فيي تربية بعشييقة (  ، )%83.7وفيي تربية ال ياو زذ بلغيت الشسيبة (  .)%30.7اميا بالشسيبة للتيداخل
الث ثي بين التربة ومستويات اليوريا وزمن الت ضين فقد ققت تربة بعشييقة عشيد المسيتوت 811كغيم.Nهكتيار 0-
والم ضشة لمدد  63يوما اعلى قيمة لمعدل الشتروجين الجاهز زذ بلغت ( ،) ppm 56.6
زن الشتائج متفقة مع ما وجدي ) ) 8110 ، El-Shoraفي زشخفاا ششاط األشيزيم عشيد التراكييز العاليية مين اليورييا
وكذلم متفقة مع ما وجدي ( مود ) 8108 ،في زيادد معدل الت ليل وت يرر االموشييوم فيي التربية ميع زييادد اليورييا
يكون بسببي تواجد اال ياء الم للة وبالتالي فـأن زيادد مستوت االموشيوم عشد د معين سيعمل على خفا ششياط
األشزيم وهذا ما اكدي  Lalواخرون (  ) 0773في زشخفاا معدل االموشيوم الشاتجة من الت لل في التراكيز العاليية
من اليوريا  ،زذ زن التراكيز العالية من اليوريا قد تعمل على تغيير في طبيعة البروتيشات كون االشزيم عبارد عن
بروتين وبالتالي يرد الى خفا الششاط.
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الجدول( )0بعض الخصائص الفيسيائية والكيميائية والحيوية لترب الدراسة
Table(1) The characteristics of physical, chemical and biology for study soils
الو دد
شوع الت ليل
القياس measure
unit
Type of analysis
تربة ال او
تربة بعشيقة
sand
رمل
silt
ةرين
طينclay
شوع الشسجة
Type of texture
السعة ال قلية
Capacity field
المادد العضوية
Organic matter
كاربوشات الكالسيوم
CaCo 3
الرقم الهيدروجيشي()pH
االيصالية الكهربائية)(EC
السعة التبادلية الكاتيوشية()CEC
الشتروجين الجاهز
N available
الفسفور الجاهز
P available
البوتاسيوم الجاهز
K available
اعداد البكتريا الكلية × 01
اعداد الفطريات الكلية × 01
5
4

Al-Haweii soil
681
336
888
رملية مزيجية
Sandy loam

Bashiqa'a soil
033
673
351
مزيجية طيشية
ةريشية
Clay loam
83.3

06.3

%

07

05.4

ةم.كغم 0-

861

801

5.73
0.66
88.8
36.3

5.33
8.6
81.0
31.3

3.4

8.33

861

381

4.3

3.43

ةم.كغم

0-

0-

دسي سيمشز.م
سشتي مول.كغم
ملغم.كغم

8.0

3.8
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المستعمرد
.CFUةم  0-تربة

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
المجلد ( )64العدد (8106 )6

)ISSN: 2224 - 9796 (Online
)ISSN: 1815 - 316 X (Print

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (64) No. (4) 8106

جدول ( )8تأثير مستويات اليوريا وازمنة التحضين في نشاط أنسيم اليورييس في تربتي الدراسة(.)µmol NH4-N g-1 h-1
Table(2) Effect of levels urea and incubation times in urease enzyme activity in Bashiqa'a and Al-Haweii soi\-op.l ( µmol
) NH4-N g-1 h-1
التربة
زمن الت ضين (يوم))time (dat
مستويات اليوريا
تأثير مستويات اليوريا
تأثير التربة
× مستويات اليوريا
الترز
Levels urea
Effect of levels urea Effect of soil
Soil × levels
Soils
60
45
30
15
(كغم.Nهكتار )0-
urea
0.298
0.223
0.300
0.383
0.287
0
بعشيقة
0.340
0.391
0.320
0.413
0.480
0.350
100
Bashiqa'a
0.330
0.270
0.413
0.380
0.320
200
0.243
0.210
0.253
0.287
0.220
0
ال او
0.270
0.299
0.280
0.300
0.360
0.257
100
Al-Haweii
0.269
0.250
0.250
0.320
0.257
200
بعشيقة
زمن الت ضين ×
0.271
0.354
0.414
0.319
Bashiqa'a
التربة
ال او
Time × soil
0.247
0.268
0.322
0.244
Al-Haweii
0.270
0.217
0.277
0.335
0.253
0
مستويات اليوريا ×
زمن الت ضين
0.345
0.300
0.357
0.420
0.303
100
Levels urea
0.300
0.260
0.300
0.350
0.288
200
×time
تأثير زمن الت ضين
0.259
0.311
0.368
0.282
Effect of time
( L.S.Dالتربة)( 0.033 :اليوريا)( 0.041 :زمن التحضين)( 0.047 :التربة × مستويات اليوريا)(1.135 :التربة × زمن التحضين)( 0.066:ايوريا × الزمن)(1.160:التربة × مستويات اليوريا × زمن التحضين)0.155:
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جدول( )3تأثير مستويات اليوريا وازمنة التحضين في معدل النتروجين الجاهس في تربتي الدراسة()ppm
)Table(3) Effect of levels urea and incubation times in available Nitrogen in Bashiqa'a and Al-Haweii soil)ppm
الترز
Soils
بعشيقة
Bashiqa'a
ال او
Al-Haweii
زمن الت ضين × التربة
Time × soil
مستويات اليوريا × زمن
الت ضين
Levels of urea×time
تأثير زمن الت ضين
Effect of time

زمن الت ضين (يوم))time (day

التربة
× مستويات اليوريا
Soil × levels urea
31.8
30.36
43.46
88.64
61.63
33.66

مستويات اليوريا
Levels urea
(كغم.Nهكتار )0-
0
100
200
0
100
200
بعشيقة
Bashiqa'a
ال او
Al-Haweii
0

15

30

45

60

22.87
37.8
38.05
03.15
38.6.
68.65

38.4
33.33
50.65
88.63
38.85
46.3

33.73
46.3
56.63
38.45
68.65
48.15

87.6
68.65
38.85
88.65
33.73
68.65

36.16

33.85

41.76

60.36

87.6

65.65

63.53

33.54

05.75

85.58

36.3

84.03

84.33

100

33.73

33.6

33.66

37.8

64.0

200

65.38

51.06

51.83

65.35

36.55

33.56

31.35

33.36

35.35

تأثير مستويات اليوريا
تأثير التربة
Effect of levels urea Effect of soil
66.68

37.07

( L.S.Dالتربة)( 3.378:اليوريا)( 4.399 :زمن الت ضين)( 3.16:التربة × مستويات اليوريا)( 4.88:التربة × زمن الت ضين)(5.06:اليوريا × الزمن)( 6.576:التربة × مستويات اليوريا × زمن الت ضين)08.66:
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MEASURMENT OF EFFECT LEVELS ON UREASE ENZYME
ACTIVITY IN SOILS UNDER DIFFERENT INCUBATION TIMES
Alyaa Abdulateef Jassim AL- Atrkgee
Mazin Faisal Said
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College of Agriculture and Forestry\ University of Mosul
E.mail: alyaaa9@yahoo.com
ABSTRACT
A factorial experiment was conducted in laboratory using complete randomize
design (CRD) to study the effect of urea fertilizer levels on urease enzyme activity and
available nitrogen in Bashika and Al-hawi soils under different incubation times.
Results showed a significant increases in enzyme activity in Bashika soil as
compared with Al-hawi soil of 25.93%. 100kgN.h-1 gave a significant increasing in
enzyme activity as compared with 200 kgN.h-1 of 15%. Enzymes activity was
increased with increasing incubation time till to 30 days, then after a significant
depression in enzyme activity was noticed.
Bashika soil gave a significant increases in available nitrogen as compared with Alhawi soil of 23.55%. 200 kgN.h-1 gave a significant increases in available nitrogen
as compared with 100 kgN.h-1 of 27.48%. Available nitrogen was increased with
increasing incubation time till 45 days, which gave 53.34 ppm. However a significant
decreases was noticed at 60 days of incubation.
Key words: Urease enzyme, Available nitrogen.
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