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 الخالصة

تويات منن ( لدراسة تأثير مسCRDاجريت تجربة عاملية في المختبر باستخدام التصميم العشوائي الكامل )       
في نشناط نننزيم الينورييز ومىتنون النتنروجين الجناهز فني تنربتين  0-.هكتارN( كغم 100110811سماد اليوريا)

مختلفة النسجة االولى من منطقة بعشيقة شمال مدينة الموصنل والثانينة منطقنة الىناو  فني مديننة الموصنل تىنت 
( يوما. اظهرت النتائج تفوقا معنويا لتربة بعشيقة  على تربنة الىناو  فني فعالينة 63041، 03031ازمنة تىضين)

زيننادد معنويننة فنني معنندل نشنناط  0-ر.هكتنناNكغننم 011.نذ اعطننى المسننتون % 83.53األنننزيم بزيننادد مقنندارها 
. اذ ازدادت فعالية األنزيم مع زيادد زمن التىضنين لغاينة %03بلغ  0-.هكتارNكغم 811األنزيم نسبة  للمستون 

يوما لوىظ بعدها ننخفاضا معنويا في الفعالية. اعطت تربة بعشيقة زيادد معنوية في مىتواهنا منن النتنروجين  31
 011معنوينا علنى المسنتون  0-هكتنارNكغنم 811لتربة الىاو . تفنو  المسنتون  نسبة %83.33الجاهز بمقدار 

. ازدادت قننيم النتننروجين الجنناهز مننع %84.62فنني مىتننون التربننة مننن النتننروجين الجنناهز بلننغ  0-.هكتننارNكغننم
يومننا مننن  41بعنندها ىصننل ننخفاضننا معنويننا عننند  ppm 33.36يومننا بلغننت  63زيننادد زمننن التىضننين ولغايننة 

 التىضين .
 كلمات داله: انزيم اليورييز،النتروجين الجاهز.

 80/0/8105وقبوله  81/4/8102تاريخ تسلم البىث 

 المقدمة
يعد عنصر النتروجين من العناصنر الغذائينة الضنرورية للتربنة نذ يضناف كسنماد معندني للتربنة فني صنور        

 Alexanderعديدد والصورد الشائعة االستخدام هو سماد اليوريا الذ  هو اىند ننواتج تىلنل االىمنان النووينة )
هننذا السننماد للتربننة يأخننذ طريقننة التىلننل الميكروبنني بواسننطة مجموعننة مننن االىينناء الدقيقننة (. نن اضننافة 0544،

المفننرزد ألنننزيم اليننورييز سننواء بكتريننا او فطريننات او اكتينومايسننيتات. نن نشنناط ننننزيم اليننوريز يننرتبط مباشننرد 
والبايولوجينة وبىالنة التربنة هنل  بفعالية ونشاط االىياء الدقيقة والتني تتنأثر بخنوال التربنة الكيميائينة والفيزيائينة

(. Miller 2004و (Duane هي مزروعة ام متروكنة نذ تنزداد فني التنرم المزروعنة والغنينة بنالمواد العضنوية
( Bremner0548(و Tabatabaiيتاثر نشاط األنزيم بمجمل عوامل منها تركيز مادد التفاعل )اليورينا( نذ وجند 

ركيز اليوريا النى ىند معنين بعندها لنن يناثر زينادد تركينز اليورينا فني نشناط نن معدل تىلل اليوريا يزداد بزيادد ت
 3( نن زيادد نشاط ننزيم الينورييز منع زينادد تركينز اليورينا النى ىند 0526) Nyeو Singhننزيم اليورييز .اما  

لزينادد  مول يوريا بعدها ىصل ننخفان في نشناط األننزيم .نن نشناط األننزيم ينزداد منع زينادد درجنات الىنرارد 
سرعة التفاعل الكيمياو  الى ىد معين بعدها ينخفن النشناط لتتىنول األنزيمنات النى صنورد خاملنة طينر نشنطة 

(Tabatabai,0556  كمنننا نن للمىتنننون الرطنننوبي فننني التربنننة تننناثيرا كبينننرا فننني نشننناط األننننزيم نذ اوضننن .)
(Alexander ،0544 نن المىتون الرطوبي االمثنل هنو )لتربنة لمسنا المناء. ونن زمنن منن قابلينة ا %43_41

( نن نننزيم الينورييز اعطنى اعلنى 8103تىضين اليوريا ياثر ايضا في نشاط ننزيم الينورييز نذ افنادت )الطنائي ،
يومنا نذ  68يوما والذ  اختلف معنوينا علنى سنائر ازمننة التىضنين االخنرن ولغاينة  06نشاط عند زمن تىضين 

د التىضنين . نن نسنجة التربنة لهنا تناثيرا فني نشناط نننزيم الينورييز نذ ننخفن نشاط األنزيم معنوينا منع زينادد مند
وجنند بننأن التننرم الثقيلننة وذات المىتننون العننالي مننن الطننين يننزداد فيهننا نشنناط األنننزيم وهننذا مننا اشننارت اليننه 

 ( بىصولها على اعلى نشاط لألنزيم في تربة جليوخان الطينية مقارنة بالتربة الماخوذد منن مىطنة8103الطائي)

 بستنة نينون .
الغرينينة عنن التنرم ( زيادد تركيز االمونيوم المتىررد في التنرم المزيجينة الطينينة 8110كما الىظت الطويل )

الرمليننة المزيجيننة. نن الدراسننات المتعلقننة بنشنناط ننننزيم اليننورييز تكنناد تكننون قليلننة جنندا فنني المنطقننة الشننمالية مننن 
العرا  ومندن تناثرف فني مىتنون التربنة منن النتنروجين الجناهز لنذلا هندف البىنث النى دراسنة  تنأثير مسنتويات 

 رييز ومعدل النتروجين الجاهز تىت ازمنة  تىضين مختلفة.مختلفة من سماد اليوريا في نشاط ننزيم اليو
 

 

  ل من رسالة ماجستير للباىث االولالبىث مست
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 مواد البحث وطرائقه
جمعت عينات التربة من الىقول الزراعية في منطقنة بعشنيقة ومنطقنة الىناو  نذ اخنذت العيننات السنطىية        
وجففنت خلطت لتكون عينة مركبة من كل منطقة اكثر تمثيال للمنطقنة.  سم ومن مواقع مختلفة  31 -1لعمق من ا

ملننم واسننتخدمت فيمننا بعنند للتجننارم المختبريننة وصنننفت هننذف التننرم ىسننم االصننول  8العينننات ونخلننت بمنخننل 
علننى  Aridisols,,Entisols( ضننمن مجموعننة التننرم العظمننى 8114)USDAالننواردد فنني دليننل مسنن  التربننة 

(. klute ،0524ة الىقلينة )التتابع .اجريت بعن التىليالت الروتينينة لعيننات التربنة شنملت نسنجة التربنة والسنع

، درجة تفاعل التربة ، كاربونات الكالسيوم ، المنادد لكيميائية شملت التوصل الكهربائيكما قدر بعن التىليالت ا
العضوية والسعة التبادلية الكاتيونية ، كما قدر كل من النتنروجين والفسنفور والبوتاسنيوم الجناهز بنالترم وىسنم 

ا بعننن التقننديرات الىيويننة شننملت االعننداد الكليننة للبكتريننا 0528واخننرون) pageماجنناء بننه  (.كمننا تضننمنت ايضننا
(.نفننذت تجربننة مختبريننة عامليننة باسننتخدام التصننميم Black)،0543والفطريننات فنني التننرم وىسننم مننا جنناء بننه 

ز ( لدراسنة تنأثير التنداخل بنين مسنتويات اليورينا ونسنجة التربنة فني نشناط نننزيم الينورييCRDالعشوائي الكامنل)
كغنم تربنة منخولنة ووضنعت فني  0ومىتون التربنة منن النتنروجين الجناهز وتىنت ازمننة تىضنين مختلفنة .اخنذ 

لكنال التنربتين, رطبنت  0-هكتنارN( كغنم8110011سنادين صغيرد اضيفت اليها اليوريا بثالث مسنتويات )صنفر،
وباسنتخدام ثنالث مكنررات من  لمندد شنهرين 8± 82التربة عند ىدود السعة الىقلية ، ىضنت على درجة ىنرارد 

يومننا, قنندر فيهننا نشنناط ننننزيم اليننورييز ومىتننون التربننة مننن النتننروجين الجنناهز.  03.اخننذت عينننات التربننة كننل 

 وعون النقل الىاصل في الرطوبة يوميا بالطريقة الوزنية.
 

 النتائج والمناقشة
نننزيم الينورييز بنين تربتني بعشنيقة ( نن هنالنا اختالفنا معنوينا فني نشناط 8تشير النتنائج الموضنىة فني الجندول )

ويعنزن  % 83.53والىاو  نذ تفوقت تربة بعشيقة معنويا على تربة الىاو  وىققت زيادد في نشاط األنزيم بلغ 

ذلا الى نن نشناط األننزيم اختلنف بناختالف التنرم المسنتخدمة نذ نن تفنو  تنرم بعشنيقة فني النشناط نسنبة لتنرم 
والنذ  بندورف يناثر فني  %88.8نسنبة لتربنة الىناو   %34عنالي منن الطنين الىاو  وقد يعزن النى المىتنون ال

(,نذ نن زيننادد المىتننون الميكروبنني يعننني زيننادد فنني االىينناء Alexander،0544المىتننون الميكروبنني للتربننة  )

ا المفرزد ألنزيم اليورييز والتي تاد  الى زيادد في نشاط األنزيم في ترم بعشيقة مقارننة منع تنرم الىناو  وهنذ
 (.0واضىا من اعداد البكتريا والفطريات في كال التربيتن والموضىة في جدول )

معنوينا فني نشناط نننزيم الينورييز لكنل  0-.هكتارNكغم011اما فيما يخل مستويات اليوريا فقد تفو  المستون   
فني معندل زينادد معنوينة  0-.هكتارNكغم011( ، نذ ىقق المستون 0-.هكتارNكغم 811من المستويات )صفر و 

( علنى التتنابع فني ىنين لننم 0-.هكتنارNكغننم 811و  1علنى المسنتويين ) %03و  % 84.42نشناط األننزيم قندرف 
(. اما فيما يخنل تنأثير زمنن التىضنين 0-.هكتارNكغم811و  1يكن هنالا فروقا معنوية في نشاط األنزيم بين )

يومنا( بعندها ىصنل ننخفاضنا معنوينا  31) فقد لوىظ نن هنالا زيادد معنوية في نشاط األنزيم عند زمنن تىضنين
يومنا( زينادد  31يومنا( ، نذ ىقنق تىضنين اليورينا لمندد) 41في نشاط األننزيم منع زينادد زمنن التىضنين ولغاينة )

 41و  63،  03مقارنننة  باالزمنننة  %68.12و %02.33،  %31.31معنويننة فنني نشنناط ننننزيم اليننورييز بنسننبة 
( فني تفنو  تربنة جليوخنان ذات المىتنون العنالي منن 8103وجدتنه )الطنائي ،يوما على التتابع وهذا يتفق مع منا 

الطين مقارنة مع الترم المأخوذد من كلية الزراعة والغابات ومىطة بستنة نيننون. كنذلا فنأن زينادد نسنبة المنادد 
كنون االىيناء  العضوية ربما كان له نثرا في زيادد النشاط األنزيمي  في تربة بعشيقة لزيادد المىتنون الميكروبني

( ، 0522واخنرون) Dick( و Kilham)   ,0554 المىللة هي من النوع معتمدد التغذية وهذا يتفق مع ما وجندف

كننون االىينناء المىللننة لليوريننا تسننتخدم المننادد العضننوية مصنندرا للكنناربون و الطاقننة وهننذف العالقننة الطرديننة بننين 
 Tabatabai(0555.)و Kloseاالىياء المىللة ونشاط األنزيم لوىظت من قبل 

اما فيما يخل تأثير التداخل الثنائي بين التربة و زمن التىضين فقد لوىظ زيادد معنوية فني معندل نشناط األننزيم 
يومننا علننى سننائر ازمنننة التىضننين االخننرن كننذلا ىققننت زيننادد معنويننة  31فنني تربننة بعشننيقة عننند زمننن تىضننين 

، كمنا لنوىظ نن هنالنا  %82.34ما نذ بلغنت نسنبة الزينادد يو 31مقارنة بتربة الىاو  عند نفس زمن التىضين 
يومنا  41،  61ننخفاضا في معدل نشاط األننزيم فني كنل منن تربتني بعشنيقة والىناو  منع زينادد زمنن التىضنين)

وذلا يعزن الى نن يكون بسبم قلة المصادر العضوية في المراىل االخيرد منن التىضنين بسنبم اسنتهالكها منن 
و  Zantuaقة بالتغذية والتي تنعكس على النشاط األنزيمي وهذف النتائج كأنت متفقة مع ما وجندف قبل االىياء الدقي

Bremner(0544 في ىصول ننخفان في النشناط األنزيمني فني المراىنل االخينرد منن التىضنين كنذلا متفقنة )
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ولنى منن التىضنين ( في زينادد النشناط األنزيمني للفتنرات اال0555واخرون ) Gagnorالنتائج مع ما ىصل اليه 
( فني AbdulKareem)،8112وننخفاضها في الفترات الالىقة من التىضين , كنذلا متفقنة منع منا ىصنل علينه 

يوما من التىضين  والذ  ىصلنا على نفس النتيجنة فني دراسنتنا. امنا فيمنا  31ننخفان في النشاط األنزيمي بعد 

ين فقد لوىظ هنالا زيادد معنوية في نشاط األنزيم منع يخل التداخل الثنائي بين مستويات اليوريا و زمن التىض
يوما ومع جميع مستويات اليوريا بعندها ىصنل ننخفنان طينر معنوينا فني نشناط  31زيادد زمن التىضين ولغاية 

و  %32.40،  %38.60يومنا بمقندار  31األنزيم ، نذ بلغت نسنبة الزينادد فني نشناط األننزيم عنند زمنن تىضنين 
يومننا لجميننع مسننتويات اليوريننا علننى التتابع.بالنسننبة للتننداخل الثنننائي بننين التربننة  03من مقارنننة بننالز 80.33%

زيننادد فنني نشنناط األنننزيم لكننال التننربتين ولكننن دون  0-.هكتننارNكغننم011ومسننتويات اليوريننا فقنند ىقننق التركيننز 
األننزيم ولكنال خفنن قنيم نشناط  0-.هكتنارNكغنم811الوصول الى ىدود المعنوية. نن زيادد مستون اليوريا الى 

التننربتين. امننا بالنسننبة للتننداخل الثالثنني بننين التربننة ومسننتويات اليوريننا و زمننن التىضننين فقنند ىققننت تربننة بعشننيقة 
 1.621يننوم اعلننى قيمننة بنشنناط ننننزيم اليننورييز نذ بلغننت  31والمىضنننة لمنندد  0-.هكتننارNكغننم011المعاملننة م 

(µmol NH4-N g-1 h-1( تشننير النتننائج فنني جنندول .)ن3 ) ن هنالننا فروقننات معنويننة فنني معنندل النتننروجين
. اما في منا يخنل  %83.33الجاهز للتربة نذ تفوقت تربة بعشيقة معنويا على تربة الىاو  وىققت زيادد بلغت 

عنند المسنتون  ppm 32.44مستويات اليوريا فقد لنوىظ زينادد فني معندل اليورينا بزينادد مسنتون اليورينا نذ بلنغ 
نذ ىقننق نسننبة زيننادد 0-.هكتننارNكغننم011فننو  هننذا المسننتون معنويننا علننى المسننتون وت 0-. هكتننارNكغننم  811

, . نن نشاط األنزيم يتأثر في مسنتون اليورينا المضنافة نذ نن زينادد اليورينا عنن ىند معنين يناد  النى % 84.62
, (Bremner(1972و  Tabatabaiتثبنيط فني نشنناط نننزيم اليننورييز فقند يكننون السنبم هنو تشننبع مواقنع األنننزيم

( في نن معندل النشناط يسنتمر بالزينادد منع زينادد تركينز اليورينا لمسنتون 8114واخرون) Maiaوماكد من قبل 
(. نذ 8100واخنرون) Bhattاشباع مادد االنزيم . نذ ال تاد  الزيادد من اليوريا الى زينادد فني النشناط األنزيمني 

مننول  1.6_1.8اليوريننا المضننافة الننى ىنند ( زيننادد فنني تركيننز االمونيننوم مننع زيننادد Al-Ansari)  ،8111نكنند 

 .ريا لم تاثر على النشاط األنزيميبأختالف التربة المستخدمة نذ الزيادد الىاصلة في اليو
. امننا تننأثير زمننن %43.4نذ بلننغ 0-.هكتننارNكغننم011وكمننا لننوىظ ايضننا فرقننا معنويننا بننين المسننتون صننفر و 

منا يو 63التىضين فقد لوىظ نن هنالا زيادد معنوية في معدل النتروجين الجاهز مع زيادد زمن التىضين ولمندد 
يومنا زينادد  63نذ ىقنق التىضنين لمندد  يومنا 41عند زمن تىضنين  (%33.36) نذ بلغ معدل النتروجين الجاهز
(. امننا مننن نذ تننأثير التننداخل الثنننائي بننين التربننة وزمننن %60.54الجنناهز بلغننت ) معنويننة فنني معنندل النتننروجين

يومنا علنى  63التىضين فقد لوىظ زيادد معنوية في معدل النتروجين الجاهز في تربة بعشيقة عند زمنن تىضنين 
يومنا نذ  63كافة ازمنة التىضين االخرن , وكذلا ىققت زيادد معنوية مقارنة بتربة الىناو  عنند زمنن تىضنين 

، كما لوىظ نن هنالا ننخفان في معدل النتنروجين الجناهز فني كنل منن تربتني الدراسنة %33.84بلغت الزيادد 
يوما.اما تأثير التداخل الثنائي بين مستويات اليوريا وزمنن النىضنين فأوضنىت النتنائج  41مع زيادد الزمن لغاية 

يومنننا مقارننننة منننع المسنننتون  63د زمنننن عنننن0-.هكتنننارNكغنننم811نن هنالنننا زينننادد معنوينننة عنننند المسنننتون 
( .اما في ما يخل التداخل بين التربة ومستويات اليوريا فقد ىقنق %84.3نذ بلغت النسبة ) 0-.هكتارNكغم011

نذ 0-.هكتنارNكغنم011اعلنى زينادد معنوينة فني كنال التنربتين مقارننة بالمسنتون و 0-.هكتنارNكغم811المستون 
(. امنا بالنسنبة للتنداخل %30.5( ، وفني تربنة الىناو  نذ بلغنت النسنبة )%83.5)بلغت النسنبة فني تربنة بعشنيقة 

 0-.هكتنارNكغنم811الثالثي بين التربة ومستويات اليوريا وزمن التىضين فقد ىققت تربة بعشيقة عند المسنتون 
 (، ppm 42.6يوما اعلى قيمة لمعدل النتروجين الجاهز نذ بلغت ) 63والمىضنة لمدد 

( في ننخفان نشاط األننزيم عنند التراكينز العالينة منن اليورينا El-Shora) ،8110تفقة مع ما وجدف  نن النتائج م
( في زيادد معدل التىلنل وتىنرر االمونينوم فني التربنة منع زينادد اليورينا 8108وكذلا متفقة مع ما وجدف )ىمود,

عند ىد معين سيعمل على خفن نشناط  يكون بسببي تواجد االىياء المىللة وبالتالي فـأن زيادد مستون االمونيوم
( في ننخفان معدل االمونيوم الناتجة من التىلل فني التراكينز العالينة 0553واخرون ) Lalاألنزيم وهذا ما اكدف 

من اليوريا , نذ نن التراكيز العالية من اليوريا قد تعمل على تغيير في طبيعة البروتينات كون االنزيم  عبارد عنن 
 ياد  الى خفن النشاط. بروتين وبالتالي
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 بعن الخصائل الفيزيائية والكيميائية والىيوية لترم الدراسة (0الجدول)

 نوع التىليل
 

 الوىدد measureالقياس    
 

 تربة بعشيقة
 

 تربة الىاو 
 

  sand 033 681رمل      
 silt 653 332طرين      0-طم.كغم

 clay 341 888طين

 نوع النسجة
 

مزيجية طينية 
 طرينية

 

 رملية مزيجية
 

 

 السعة الىقلية
 

83.3 02.3 % 

 المادد العضوية
 

 0-طم.كغم 04.4 05

 كاربونات الكالسيوم
CaCo3 

861 801 

  4.53 4.33 (pHالهيدروجيني)الرقم 

(EC) 0-دسي سيمنز.م 8.6 0.22 االيصالية الكهربائية 

 0-سنتي مول.كغم 88.8 81.0 (CECالسعة التبادلية الكاتيونية)

 النتروجين الجاهز
 

32.3 31.3  
 0-ملغم.كغم

 الفسفور الجاهز
 

3.4 8.33 

 البوتاسيوم الجاهز
 

821 381 

وىدد تكوين  3.43 4.3 401 ×اعداد البكتريا الكلية 
 المستعمرد

CFUتربة 0-.طم 
 8.0 3.8 401× اعداد الفطريات الكلية 
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 (. h 1-N g-4µmol NH-1زيم اليورييز في تربتي الدراسة)أنتأثير مستويات اليوريا وازمنة التحضين في نشاط  (8جدول )

 
 الترب

 

 مستويات اليوريا

 (0-.هكتارN)كغم

 التربة زمن التحضين )يوم(

 مستويات اليوريا× 

 

 تأثير التربة

 

 تأثير مستويات اليوريا

 15 30 45 60 

 بعشيقة

 

0 0.287 0.383 0.300 0.223 0.298 0.340  

100 0.350 0.480 0.413 0.320 0.391 

200 0.320 0.380 0.413 0.270 0.330 

 الحاوي

Al-Haweii 

0 0.220 0.287 0.253 0.210 0.243 0.270  

100 0.257 0.360 0.300 0.280 0.299 

200 0.257 0.320 0.250 0.250 0.269 

   0.271 0.354 0.414 0.319 بعشيقة التربة× زمن التحضين 

 الحاوي

 

0.244 0.322 0.268 0.247  

زمن × مستويات اليوريا 

 التحضين

 

0 0.253 0.335 0.277 0.217   0.270 

100 0.303 0.420 0.357 0.300 0.345 

200 0.288 0.350 0.300 0.260 0.300 

 تأثير زمن  التحضين

 

 0.282 0.368 0.311 0.259    

L.S.D :)زمن × مستويات اليوريا × )التربة 1.120الزمن(:× )ايوريا  0.066زمن التحضين(:× )التربة 1.134 مستويات اليوريا(:× )التربة  0.047)زمن التحضين(: 0.041)اليوريا(: 0.033)التربة

 0.155التحضين(:
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 (.ppm)تأثير مستويات اليوريا وازمنة التحضين في معدل النتروجين الجاهز في تربتي الدراسة (3جدول)
 

 
 
 
 

 الترب

 

 مستويات اليوريا

 (0-.هكتارN)كغم 

 التربة           زمن التحضين )يوم(

 مستويات اليوريا×  

 

 تأثير التربة

 

 تأثير مستويات اليوريا

 15 30 45 60 

 بعشيقة

 

0 22.87 38.4 33.53 85.6 31.8 

62.68  100 35.8 33.33 42.3 68.64 30.32 

200 38.04 40.24 42.63 38.84 43.42 

 الحاوي

 

0 03.14 88.23 38.44  88.24 88.24 

35.05 

 

100 38.44 38.84 68.64 33.53 61.23 

200 68.64 42.3 48.14 68.64 33.22 

 التربة× زمن التحضين 

 

 بعشيقة 

 
32.12 33.84 41.56 60.32  

 
 الحاوي

 
85.6 64.24 63.43 33.44  

زمن × مستويات اليوريا 

 التحضين

 

0 04.54 84.48 36.3 84.03 

  

84.33 

100 33.53 33.2 33.62 35.8 64.0 

200 64.38 41.02 41.83 64.34 32.44 

 التحضينتأثير زمن 

 
 33.46 31.34 33.36 34.34    

L.S.D :)08.66زمن التحضين(:× مستويات اليوريا × )التربة  2.452الزمن(:× )اليوريا 4.02(:زمن التحضين× )التربة  4.88مستويات اليوريا(:× )التربة  3.12)زمن التحضين(:  4.399)اليوريا(: 3.358)التربة 
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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 Al-

hawi 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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