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على نمو وحاصل نبات الحنطة في تربة كلسيه فوسفاتي بمستويات وأعماق ومسافاتتأثير إضافة السماد ال
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 الخالصة

لدراسذذة تذذ طير طذذرق   ذذافة  RCBDنفذذ ت تحربذذة ح ليذذة باسذذتيدام تصذذميم ال طاعذذات العلذذوائية الكاملذذة 
  ذافة وتذم  ةكلسذي( في تربذة 6 –وأعماق ومستويات على نبات الحنطة )صنف لام  السماد الفوسفاتي بمستويات

 سم عن سطح التربذة 20و 10ب عماق ( و/ هكتار Pكغم  96و 64و 32)سماد السوبر فوسفات الطالطي بمستويات 
ومن يالل التذدايل الطالطذي  بين مو ع سماد وأير على طول يط الزراعة (سم 40و 30و 20و 10)بمسافات و

نفذ ت ( ومكررات)بطالطة قطاعات و معاملة 24امالت المسافات والمستويات للسماد يكون عدد المعو بين األعماق
( ملغم/كغذم) 10التحربة في ألواح تحريبية فذي احذد ح ذول محافنذة نينذوت فذي تربذة طينيذة الفسذفور الحذاهز في ذا 

/ هكتذار كذان في ذا  Pكغذم  96أو حت نتائج الدراسة ان المعامالت التي أ يف ل ا السماد الفوسذفاتي بمسذتوت و

محتوت الب ور من الفسفور اكطر من ب ية المعذامالت باض ذافة الذى ان المعذامالت و دد السنابلعو حاصل الحبوب
سذم اعطذت اعلذى حاصذل عنذد حميذع مسذتويات اض ذافة  40المسذافة و سذم 20التي كذان في ذا السذماد علذى عمذق 

 ،سذم 20عمذق  ،سذم 40مسذافة )التي أ يف في ذا السذماد علذى و T24كانت المعاملة و م ارنة مع ب ية المعامالت
قذد تفوقذت معنويذا عذن بذاقي المعذامالت لذبعت الصذفات المدروسذة )حاصذل  (/ هكتذار Pكغم  96مستوت السماد 

 (.عدد السنابلو محتوت الحبوب من الفسفورو الحبوب

 .تربة كلسية، الحنطة ،مسافاتو أعماق ،السماد الفوسفاتي :دالةالكلمات ال

 .6/5/2013: وقبوله ،15/1/2013 :تاريخ تسلم البحث

 المقذمة

ونيفتذه للنبذات ضيمكذن ضن عنصذر ايذر ان و لنمذو النبذات من العناصر الغ ائية ال روريةيعتبر الفسفور 
يصذنف الفسذفور  ذمن . وان الكميات المناسبة للفسفور مطلوبة للحصول علذى نمذو وانتذاث مطذالي للنبذاتو يؤدي ا

 .% 0.5 - 0.1الفسذفور بمعنذذم المحاصذذيل الزراعيذة تتذذراوح بذذين تركيذذز و العناصذر ال ذذرورية الكبذرت للنبذذات

ضنذه يذديل فذي تركيذب مركبذات ن ذل الطاقذة  .يلعب الفسفور دور حيذون م ذم فذي عمليذات ن ذل الطاقذة فذي النبذات
 ،Doyleو Adenosine Triphospha (ATP )(Sultenfussو Adenosine Diphosphate (ADP)مطذل

و  لذ  لمذا لذه مذن دور م ذم فذي ونذائف ) White، 1980صذطلح مفتذاح الحيذا  )و.يطلق عليه اسذم او م (1999

يديل الفسذفور فذي تركيذب األغلذية الحيويذة مطذل غلذا  . وغيرهاو عديد  في النبات مطل عملية التركيب ال وئي
كمذذا يلذذار   .(Kirkby، 1982و Mengelوغلذذا  الفحذذو  )  البالزمذذا والمايتوكونذذدريا والبالسذذتيدات الي ذذرا 

 Ribo Nucieic Acidو Decoxyribo Nucleic Acid (DNA)الفسفور في تكوين األحمات النوويذة مطذل 
(RNAالحاملذذة للصذذفات الوراطيذذة والم مذذة فذذي عمليذذة تكذذوين البذذروتين ) (Tisdale 1997 ،وآيذذرون).  وينفذذرد

( Phytin)  فذذايتينالرئيسذذي فذذي البذذ ور كمصذذدر للطاقذذة الميزونذذة علذذى هيئذذة مركذذب ال الفسذذفور بكونذذه المركذذب
(. 1997 ،وآيذذرون Tisdale)و (Kirkby، 1982 و Mengal) والذذ ن يذذؤدن دورام م مذذام فذذي عمليذذة اضنبذذات

فذي  الكلذييوحد الفسفور في التربةعلى صورتين هما الفسفور المعدني والفسفور الع ون وتيتلف كمية الفسذفور 
  يصذائ  مذاد  اضصذلو المذاد  الع ذوية التربذة مذنمحتذوت  تبعذا لعذد  عوامذل مطذل التربة مذن تربذة الذى ايذرت

  المحتذذذوت الرطذذذوبي للتربذذذةو درحذذذة الحذذذرار و محتذذذوت التربذذذة مذذذن كاربونذذذات الكالسذذذيومو  التربذذذة نسذذذحةو
(Tisdale التذرب الكلسذية1997 ،وآيرون.) التذي تحتذون علذى كاربونذات الكالسذيوم الحذر  تسذود فذي المنذاطق و

الفسذذفور .8.5ربمذذا قذذد يصذذل الذذى و 7تفاعذذل التذذرب الكلسذذية يكذذون عذذاد  فذذوق الحافذذة ولذذبه الحافذذة. وان درحذذة 

الم ذذاف للتربذذة الكلسذذية يمذذر بعذذد  تفذذاعالت تذذؤدن الذذى تحولذذه الذذى صذذور اقذذل حاهزيذذة و وبانيذذة ضنذذه يتعذذرت 
الفسذفور يتفاعذل و لعمليات تطبيت عن طريق ادمصا  الفسذفور علذى سذطح معذادن الطذين وكاربونذات الكالسذيوم

ا ا لذم منذه قليلذة النبذات  تكذون اسذتفاد الم اف ضغلب الترب الكلسذية لسماد الفوسفاتي كبير  مع الكلس. ا بصور 
علذذى كميذذات مذذن الطذذين  التذذرب العراقيذذة تحتذذون(. وDoyle، 1999و Sultenfuss)ي ذذاف بطري ذذة سذذليمة 

التذرب الكلسذية وهذ ا يعنذي  والكلس و ات تفاعل قاعذدن وب ذ ا تنطبذق علي ذا التفذاعالت التذي تحذرن للفسذفور فذي

                                              
 ماحستير للباحث األول.من رسالة البحث مستل 
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أن تحويلذه الذى صذور   ،يسار  الحز  اضكبر من الفسفور الم ذاف بعذد تحويلذه الذى صذور  غيذر حذاهز  للنبذات
كاربونيذت ابتايذت( ممذا يذؤدن الذى انيفذات فذي حاهزيذة  ،فلورابتايذت ،مست ر  )مترسبة مطذل هيدروكسذي ابتايذت

(. ان ملكلة احتحاز الفسفور في التذرب الكلسذية تكذاد تكذون 1999 ،الحبورنو 1987 ،الفسفور مع الزمن )عواد

وننذرام ضهميذة هذ ا العنصذر وقلذة الكميذة ال ائبذة منذه فذي محلذول  .من ابذرز الملذاكل الياصذة بالعناصذر الغ ائيذة
لكذذن هذذ   اضسذذمد  الم ذذافة سذذرعان مذذا و اسذذتدعي اضمذذر ا ذذافة هذذ   العنصذذر الذذى التربذذة بكميذذات كبيذذر  ،التربذذة

 % مذذذن الكميذذذات الم ذذذافة  90 – 80 والتذذذي ت ذذذدر بمذذذا ي ذذذرب مذذذن (اضمتذذذزاز)عذذذرت لملذذذكالت التطبيذذذت تت
قامذذا بدراسذذة تذذ طير طذذرق   ذذافة الفوسذذفور )حذذور ونطذذر  (Dodd، 2005و Mallarino)(.1993 ،السذذليفاني)

ت علذى كميذة سطحي( على النمو المبكر وامتصا  الفوسذفور فذي نباتذات الذ ر  الصذفرا  وكذ ل  تذ طير المعذامال
سذم وأن ذرت النتذائج أن   ذافة الفوسذفور  7.5 – 15و سذم 0 – 7.5الفوسذفور الحذاهز فذي التربذة علذى أعمذاق 

بطري ة الحور تذؤدن  لذى زيذاد  فذي اجنتذاث والفوسذفور الممذت  مذن قبذل نباتذات الذ ر  م ارنذة مذع معاملذة النطذر 
ف ذد  ي التذرب  ات المحتذوت العذالي مذن الفوسذفورالسطحي في الترب  ات المحتوت الذواط  مذن الفوسذفور أمذا فذ

ل ل  اقت ت الحاحة الى ا ذافة اضسذمد  الفوسذفاتية الذى  أن رت النتائج عدم وحود ت طير معنون لطري ة اج افة
هذدف كذان . وتغطذي حاحذة النبذاتو تزيد من حاهزيت ا في التربةو الترب الكلسية بطري ة ت لل من عمليات تطبيت ا

 السذذذذذذذذماد الفوسذذذذذذذذفاتي و تذذذذذذذذ طير الذذذذذذذذتالمس او التمذذذذذذذذاس بذذذذذذذذين التربذذذذذذذذة  ذذذذذذذذديرت هذذذذذذذذوهذذذذذذذذ   الدراسذذذذذذذذة 
Soil Fertilizer Mixing Ratio (SFMRو ) تاطيرهذا علذى امتصذا  الفسذفور(P-Uptake)  لنبذات الحنطذة

تعيذذين فيمذذا ا ا وحذذدت نسذذبة مطلذذى للتمذذاس بذذين السذذماد الفوسذذفاتي والتربذذة مذذن ح ذذة والسذذماد و .كلسذذيةفذذي تربذذة 
 الفوسفاتي وح ور النبات من ح ة ايرت و ل  بإعطا  أقصى حاصل.

 مواد البحث وطرائقه

وتذم احريت التحربة في احدت ح ول محافنة نينوت في منط ذة الكوبكليذا بذال رب مذن قريذة سذاد  وبعذويز  
أيذ ت التربذة ملم و 2أي  نمو ث ممطل للتربة من عد  أماكن من الح ل طم طحنت، وبعد  ل  تم نيل ا بمنيل قطر 

قذذدرت هذذ   و (1لغذذرت ت ذذدير بعذذت الصذذفات الكيميائيذذة والفيزيائيذذة كمذذا فذذي الحذذدول ) المنيولذذة  لذذى الميتبذذر
حيذذث قذذدرت النسذذبة المئويذذة لمفصذذوضت التربذذة بطري ذذة  (Gupta،1999الصذذفات حسذذب الطذذرق الذذوارد  فذذي )

مذوضر  0.5إسذتيدام بيكاربونذات الصذوديوم الفسفور الحاهز تم استيالصه بطري ة اولسن المعدلذة بو ال يدروميتر
البوتاسيوم الحذاهز تذم استيالصذه و نانومتر 882على طول موحي  Spectrophotometerوقدر بواسطة ح از 

قدر بح از الل ب ال وئي اما النيتروحين الحاهز فتم استيالصذه بمحلذول و موضر يالت اضمونونيوم 1بإستيدام 
Kcl 2 تذم حراطذة الح ذل حذراطتين متعامذدتين باسذتيدام المحذراث المطرحذي  .عيارن وقذدر بواسذطة ح ذاز كلذدال

لذذوح  24قسذذم الح ذذل الذذى طذذالث قطاعذذات كذذل قطذذا  يحتذذون علذذى و المحذذراث ال رصذذي لغذذرت التنعذذيمو ال ذذالب
تذم ت سذيم اللذوح الذى  عذدهاف ا لتصميم ال طاعذات العلذوائية الكاملذة وبو متر لكل لوح (x 2 1.5)بمساحة  تحريبي

طذم بعذد  لذ  ا ذيف سذماد السذوبر فوسذفات  سذم 30متر لكل يط والمسافة بين يط واير  2يمسة يطوط بطول 
كغذم  96و 64. 32)التي ا يف السذماد في ذا بطالطذة مسذتويات هذي و حسب الطري ة الياصة بكل معاملة لليطوط

P كذ   باعمذاق و بين مو ع سذماد وايذر (سم 40و 30 .20 .10)وبمسافات  بصور  سوفات فوسفات (/ هكتار
(.و بعد  ل  زرعت اليطوط اليمسة بمحصذول 2كما مو حة في الحدول رقم ) عن سطح التربة (سم 20و 10)

للحصول علذى تذوازن غذ ائي . وسم من سطح التربة 3على عمق  29/11/2011بتاريخ  6 –الحنطة صنف لام 
دفعة بعد ل رين من الزراعة قبل ن ور و الزراعة معدفعة ) ا افة سماد اليوريا على دفعتين تم NPKلعناصر 

  البوتاسذيوم  كبريتذات سذماد  أ ذيف  كذ ل و  المعذامالت لكل  نيتروحين / هكتار     كغم 160السنابل( بمستوت 
ننذام الذرن و .يطذوط الزراعذةنطذرام علذى  السمادينأ يف و ولكل المعامالت هكتار بوتاسيوم / كغم 120 بمعدل

ا  تذم رن  المعتمد بالتحربة هو رن ديمي باضعتماد على اضمطار مذع وحذود ريذات تكميليذة عنذد انحسذار اضمطذار
لتر مذا   40 لم نستطع   افة سوتو ريات بل رن نيسان وايار 5و هي رية واحد  بعد الزراعةو ريات 6الح ل 

نيات المتوفر  في الح ذل مذن مذا  وك ربذا  وضن البئذر المسذتيدم فذي  ل  بسبب  عف اضمكاو في كل رية / لوح
تمذت عمليذة الذرن و الرن هو بئر سطحي يعطي كميذة معينذة مذن الميذا  وينفذ  طذم يعذود بذاضمتال  بعذد فتذر  معينذة

م تم توزيعه بصور  متحانسة على حميذع احذزا  اللذوح. تذو لتر ملئت بالما  طم 20بواسطة عبوات بالستيكية سعة 
قذدر الفسذفور فذذي  .بواسذطة منحذل يذدون 1/6/2012حصذاد اليطذوط الطالطذة الوسذطى لحميذع المعذامالت بتذاريخ 

فانذدات اضمونيذوم فذي  -الحبوب بطري ة تكون اللون اضصذفر فذي المحلذول بإسذتيدام محلذول مولبيذدات اضمونيذوم 
ومتر حسب الطري ة الوارد  فذي نان 410وبطول موحي  Spectrophotometerحامت النتري  بإستيدام ح از 

(Homer وParker، 1961و ) تم حساب محتذوت الحبذوب مذن الفسذفور عذن طريذق  ذرب تركيذز الفسذفور فذي

 (.كغم / هكتار)الحبوب )%( في حاصل الحبوب 
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 .الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة الح ل :(1الحدول )
Table (1): Chemical and physical properties of field soil  

 Determination    ال يم Unit   الوحد  Analysis     التحليل

  Sand  رمل
 gm/kgغم/كغم

 

160.54 
 Silt 350غرين 
 Clay 480.45طين 

 7.55 ـــــــــ pHدرحة تفاعل التربة 
 طينية ـــــــــ Textureالنسحة 

 ds/m 0.11 دسيسيمنز/م ECاضيصالية الك ربائية للتربة 

  Organic matterالماد  الع وية 
 gm/kg غم/كغم

 

17 

 Calcium Carbonate 450كربونات الكالسيوم 

  avial. Nitrogenالنتروحين الحاهز
 gm/kg ملغم/كغم

 

87.6 

 avial. Phosphorus 10.05الفسفور الحاهز

 Potassium avail. 220البوتاسيوم الحاهز 

 

 .اليا  بكل معاملةعمق سماد السوبر فوسفات و مسافةو مستوت :(2الحدول )
Table (2): Level, distance and depth of each treatment 

 (سم) المسافات
Distances (cm) 

 (سم) األعماق
Depth (cm) 

 /هكتار( Pكغم)مستوت سماد السوبر فوسفات 

Fertilizer level (kg P / ha) 

32 64 96 

 Treatmentالمعامالت

10 
10 T1 T9 T17 

20 T5 T13 T21 

20 
10 T2 T10 T18 

20 T6 T14 T22 

30 
10 T3 T11 T19 

20 T7 T15 T23 

40 
10 T4 T12 T20 

20 T8 T16 T24 

 

 النتائج والمناقشة

وحذذود فذذروق معنويذذة لتذذاطير مسذذتويات السذذماد علذذى عذذدد السذذنابل بذذالمتر ( يبذذين 3الحذذدول )ل:(2م)عدد  لسنادد /  ل ل
 المسذتوتو (86.8/ هكتار سماد السذوبر فوسذفات كذان اضكطذر معنويذا بمتوسذط ) Pكغم  96ان المستوت و المربع

( الذ ن توصذل الذى Kirkby، 1987و Mengel)ه ا يتفذق مذع و (59.0/ هكتار كان اضقل بمتوسط ) Pكغم  32

بالنسذبة لالعمذاق ف ذد و يل الحبوب التي تعاني من ن   الفسذفور ت ذل في ذا عذدد السذنابل بلذكل ملحذون.ان محاص
سم اف ل من  40و 30اما المسافات التي و ع في ا فكانت المسافة  .سم 10سم اف ل من العمق  20كان العمق 

لذى ان اعلذى متوسذط كذان للتذدايل تلير ا متوسطات التدايل الطنائي بين اضعماق والمسافات.سم 20و 10المسافة 
سذم  10سذم والعمذق  40( واقذل تذدايل كذان بذين المسذافة 78.1سذم بمتوسذط ) 20سذم مذع العمذق  30بين المسافة 
سم مذع مسذتوت السذماد  20التدايل الطنائي بين مستوت السماد واضعماق يلير الى ان العمق اما .(61.5بمتوسط )

 (92.8كانذا اضف ذل معنويذا بمتوسذط ) / هكتار Pكغم  96 ستوت السمادسم مع م 10العمق و / هكتار Pكغم  96
بمتوسذذط  / هكتذذار Pكغذذم  32سذذم ومسذذتوت السذذماد 20( علذذى التذذوالي وان اقذذل تذذدايل كذذان بذذين المسذذافة 80.8)و
 40التدايل الطنائي بين مسذتوت السذماد والمسذافات يلذيرالى ان التذدايالت اضف ذل معنويذة هذي المسذافة .(56.0)
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/ هكتذار بمتوسذطات  Pكغذم  96سذم مذع مسذتوت السذماد  30المسذافة و / هكتار Pكغم  96مع مستوت السماد  سم
/ هكتذذار  Pكغذذم  32سذذم ومسذذتوت السذذماد  40( علذذى التذذوالي وان اقذذل تذذدايل كذذان بذذين العمذذق 94.8)و (96.2)

 ،سذم 40)مسذافة T24المعاملذة اضعمذاق والمسذافات يبذين ان و الطالطذي للمسذتويات تاطير التدايل.(52.1بمتوسط )
/ هكتذذار( كانذذت اضكطذذر بالم ارنذذة مذذع المعذذامالت اضيذذرت وبلذذ  عذذدد  Pكغذذم  96مسذذتوت السذذماد  ،سذذم 20عمذذق 

( وان نسذبة الزيذاد  بذين 49.7اضقل بعدد السذنابل والتذي بلغذت في ذا ) T12( وكانت المعاملة 107.8السنابل في ا )
 .% 116.9بلغذت  T12عن المعاملة اضقل عددا من حيث عدد السنابل  T24 المعاملة اضكطر في عدد من السنابل

يعذود  لذ  الذى ان هذ   المعاملذة كذان في ذا و أعطت أعلذى عذدد مذن السذنابل T24يت ح من الحدول  ن المعاملة و

   نعكس  ل  على اضمتصا  مذن قبذل النبذات كمذا يمكذن تفسذير  لذو الفسفور الحاهز مرتفعام عن ب ية المعامالت
الى ان زياد  الفسفور الحاهز في التربة كان نتيحة ا افته بمستوت عالي باض افة الى قلة في تطبيته نتيحة و ذع 

زيذاد  علذى  لذ  كذان السذماد فذي عمذق  السماد بمسافات متباعد  أن ان تماس السماد مع التربة كان اقذل مذا يمكذن
 .تصا  الفسفور بصور  كبير للمحموعة الح رية للنبات ساعدها على ام (سم 20)مناسب 

/ هكتذار سذماد السذوبر  Pكغذم  96ان المسذتوت  ( يبذين4الحذدول ):ل(هكتد/) لكغدممد لسنسادسو)ل)لنح وبمحتوىلس

الحنطذة مذن الفسذفور  حبذوبمسذتويات السذماد الفوسذفاتي علذى محتذوت  لتذ طيرمعنويا بالنسبة  األكطرفوسفات كان 
لذذابا ) وهذذ ا يتفذذق مذع مذذا توصذذل اليذذه (1.6/ هكتذذار كذان اضقذذل بمتوسذذط ) Pكغذذم  32( والمسذذتوت 6.0بمتوسذط )
زياد  معنوية في حاهزية الفسفور فذي التربذة وامتصاصذه مذن قبذل نبذات الحنطذة حيث لاهدوا  (1986، وآيرون

 ( كغذذم120)األوراق والسذذي ان( والحبذذوب بزيذذاد  مسذذتويات   ذذافة الفسذذفور ولحذذد مسذذتوت   ذذافة )
Pهكتذذار /. 

( وبالنسذبة 3.7سذم بمتوسذط ) 20سم مع أف لية معنوية للعمذق  20و 10هنال  فروق معنوية بين العم ين  كانتو
سذم اكانذت  10المسذافة و (4.2سذم اضكطذر معنويذا بمتوسذط ) 40للمسافات التي و ع في ا السذماد فكانذت المسذافة 

 سذذم مذذع العمذذق  40بذذين ان المسذذافة ت متوسذذطات التذذدايل الطنذذائي بذذين اضعمذذاق والمسذذافات.(2.9اضقذذل بمتوسذذط )
التذدايل  (.2.2كانذت اضقذل بمتوسذط ) 10سم مع العمق  20المسافة و (4.9سم كانت اضكطر معنويا بمتوسط ) 20

سذم مذع مسذذتوت  20العمذق  الطنذائي بذين مسذتوت السذماد واضعمذاق يبذين وحذود فذروق معنويذة ا ا ان التذدايل بذين
/ هكتذار  Pكغذم  32مع مستوت السذماد  10العمق و (7.0كطر معنويا بمتوسط )/ هكتار كان اض Pكغم  96السماد 

  بذين معنويذة  فذروق وحذود  الذى التدايل الطنائي بين مستوت السذماد والمسذافات يلذير.(1.5كان اضقل بمتوسط )
 (7.9/ هكتذار بمتوسذط ) Pكغذم  96مع مستوت السذماد  سم 40 المسافة هو معنوية اضكطر التدايل انو التدايالت

كذان تذاطير  حذينفذي .(1.1/ هكتذار بمتوسذط ) Pكغذم  32مع مسذتوت السذماد  10التدايل اضقل كان بين المسافة و

الطالطذذي لالعمذذاق والمسذذتويات والمسذذافات يلذذير الذذى وحذذود فذذروق معنويذذة بذذين المعذذامالت وان المعاملذذة  التذذدايل
T24 مسذذافة(كغذذم  96 مسذذتوت السذذماد ،سذذم 20عمق ،سذذم 40P  كانذذت اضكطذذر معنويذذا بالم ارنذذة مذذع )هكتذذار /

ه ا يعني ان ه   المعاملذة و ذع في ذا السذماد ( وهكتارغم / ك 9.4) المعامالت اضيرت وبل  محتوت الفسفور في ا
كغذم /  1.0والتي بل  محتوت الفسذفور في ذا ) T5وان المعاملة اضقل هي باطري ة المالئمة المناسبة للتربة الكلسية 

والسبب في  لذ  ضن هذ   المعاملذة و ذع السذماد في ذا علذى مسذافات قريبذة فذزادت مسذاحة اضتصذال بذين  (هكتار
باض افة الذى  لذ  فذان هذ   المعاملذة ا ذيف في ذا و حبيبات السماد وحبيبات التربة وب ل  زاد تطبيت الفسفور في ا
وان نسذذبة الزيذذاد   ،امتصذذا  الفسذذفور بصذذور  كبيذذر سذذماد السذذوبر فوسذذفات بكميذذة قليلذذة لذذم تسذذاعد النبذذات علذذى 

(  ن زياد  محتوت الب ور مذن الفسذفور 4ين ر من نتائج حدول ) .% 766بلغت  T5عن المعاملة  T24للمعاملة 

كان نتيحة  ما زياد  في تركيز او زياد  وزن الحبوب او كال الصفتين ضن المحتوت هذو حاصذل  ذرب الصذفتين 
 المسذافات متباعذد و وت الفسفور في المعامالت التي كان في ا مستوت الفسفور الم اف عاليام قد ازداد محتو اعال 

 .سم وه ا بسبب زياد  امتصا  الفسفور من قبل النبات بتاطير العوامل اعال  20في العمق و

ا  ان ( وحذود فروقذات معنويذة بذين مسذتويات ا ذافة الفسذفور 5تبين مذن الحذدول ) :ح/ص لسنح وبل)كغم هكت/)(
 مذذا وحذذد  هذذ ا يتفذذق مذذعو (1279.5/ هكتذذار بمتوسذذط ) Pكغذذم  96اف ذذل متوسذذط كذذان عنذذد مسذذتوت السذذماد 

(Brandon 1981،وآيذرون) الحنطذة حبذوب  نتذاث فذي زيذاد   لذى أدت الفوسذفاتي السذماد معذدضت زيذاد   نبذ. 

 

ل

ل

ل
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عذدد السذنابل  فذي متوسذطات اوالتدايل فيما بين ذ السماد الفوسفاتيت طير مستويات وأعماق ومسافات  :(3الحدول )

 بالمتر المربع
Table (3):Effect and interactions between levels , depths and and distances of added 

super phosphate fertilizer on number of spikes /m
2 

 المسافات
 )سم(

Distances 

(cm) 

 األعماق
 )سم(

Depth 

(cm) 

 /هكتار( Pكغم)ماد سالمستوت 

Fertilizer level (kg P / ha) 
 

متوسطات التدايل بين 
 األعماق والمسافات

Averages of 

interaction between 

depths and distances 

32 64 96 

 متوسطات التدايل بين التسميد واألعماق والمسافات
Average of interaction between fertilizer, 

distances and depths 

10 
10 68.60 d - e 53.90 d e 83.30 a - d 68.60 a 

20 52.50 e 50.53 e 83.70 a - d 62.44 a 

20 
10 69.30 b - e 60.20 c d e 60.20 c d e 63.23 a 

20 52.50 e 70.00 b - e 85.63 a b c 69.37 a 

30 
10 63.00 c d e 61.60 c d e 95.20 a b 73.26 a 

20 65.10 b - e 74.90 b - e 94.50 a b 78.16 a 

40 
10 50.30 e 49.70 e 84.70 a b c 61.56 a 

20 53.90 d e 63.00 c d e 107.8 a 74.87 a 

التسميد  متوسطات
Fertilization Averages 

59.00 b 60.47 b 86.87 a  

 Depths    األعماق
 متوسطات التدايل بين التسميد واألعماق
Average of interaction between 

fertilizer And depths 

 متوسطات األعماق
Depths averages 

10 62.80 b 56.35 b 80.85 a 66.66 a 

20 56.00 b 64.60 b 92.89 a 71.16 a 

 Distances    المسافات
 متوسطات التدايل بين التسميد والمسافات
Averages of interaction between 

fertilizer And distances 

 متوسطات المسافات
Distances Averages 

10 60.55 c 52.21 c 83.50 a b 65.42 a 

20 60.90 c 65.10 b c 72.91 b c 66.30 a 

30 64.05 b c 68.25 b c 94.85 a 75.71 a 

40 52.10 c 56.35 c 96.21 a 68.22 a 
يوحذد بين ذا فروقذات معنويذة بحسذب ايتبذار دنكذن عنذد مسذتوت   أف يام ولكل حالة علذى حذدو المتوسطات التي تحمل أحرفام ميتلفة عموديام أو عموديام 

 .(0.05≥احتمال )أ
Averages with different letters vertically or vertically and horizontally and on a case by case basis between 

which there were significant differences according to Duncan test at a probability level (P ≤ 0.05)  

 

بالنسذبة لمتوسذطات و (930.5بمتوسذط ) كطذر معنويذاسذم هذي اض 40اما بالنسبة لمتوسطات المسافات فان المسافة 
 بالنسذبة للتذدايل الطنذائي لالعمذاق .(851.1سم ااضكطر معنويذا بمتوسذط ) 20اعماق السماد الفوسفاتي فكان العمق 

سم مذع  20المسافة  ( وكانت1036.6سم كانت اضكطر معنويا بمتوسط ) 40مع المسافة  20المسافات فان العمق و
اما بالنسبة للتدايل الطنائي بين مستوت السماد واضعمذاق فذان العمذق .(588.8سم كانت اضقل بمتوسط ) 10العمق 

التدايل اضقل كذان بذين و (1493.3بمتوسط ) / هكتار كانت اضف ل معنويا Pكغم  96 سم مع مستوت السماد 20
نتذائج التذدايل الطنذائي بذين مسذتوت  .(484.1)بمتوسط قدر   / هكتار Pكغم  32سم مع مستوت السماد  10العمق 

 96سذم مذع مسذتوت السذماد  40السماد والمسافات تلير الى وحود فذروق معنويذة بذين المتوسذطات ا  ان المسذافة 
/ هكتذذار كانتذذا اضكطذذر معنويذذا بمتوسذذط  Pكغذذم  96سذذم مذذع مسذذتوت السذذماد  30مسذذافة / هكتذذار وكذذ ل  ال Pكغذذم 

بمتوسذط  / هكتذار Pكغذم  32 سم مع مسذتوت السذماد 10اما التدايل اضقل معنويا فكان . (1421.6)و (1561.6)
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مذن حيذث انتذاث الحبذوب )كغذم / هكتذار( كانذت  ة(. اما بالنسبة للتدايل الطالطي فذان اف ذل معاملذة معنويذ346.6)
ا  اعطت اعلى حاصذل بم ذدار  (/ هكتار Pكغم  96مستوت السماد  ،سم 40مسافة  ،سم 20عمق ) T24المعاملة 
 T5% بالم ارنذذة مذذع المعاملذذة اضقذذل انتاحذذا للحبذذوب وهذذي  83.5كغذذم / هكتذذار وبنسذذبة زيذذاد  م ذذدارها  1840.0

كغذذم /  303والتذذي اعطذذت حاصذذل م ذذدار   (/هكتذذار Pكغذذم  32سذذتوت السذذماد م ،سذذم 20مسذذافة  ،سذذم 10عمذذق )
( نالحن بان حاصل الحبوب )كغم / هكتذار( لحميذع المعذامالت بصذور  عامذة زاد بزيذاد  5ومن الحدول ) .هكتار

( ال ن ضحن زياد  حاصل الحبوب بزيذاد  مسذتوت Eghball،1987 ) وه ا يتفق مع ماتوصل اليه مستوت السماد
زيذذاد  معنويذذة فذذي حاصذذل الحنطذذة بزيذذاد   ( الذذ ن الذذار الذذى حصذذول1983السذذلماني ) وكذذ ل  يتفذذق مذذع .مادالسذذ

 ./ هكتذذذذذذار P2O5 ( كغذذذذذم160مسذذذذذتويات السذذذذذماد الفوسذذذذذفاتي الم ذذذذذذاف  لذذذذذى التربذذذذذة ولحذذذذذذد المسذذذذذتوت )

 

 والتذذدايل فيمذذا بيذذن م فذذي متوسذذطات السذذماد الفوسذذفاتيتذذ طير مسذذتويات التسذذميد وأعمذذاق ومسذذافات  :(4الحذذدول )

 .كغم / هكتار()محتوت الحبوب من الفسفور 
Table (4): Effect and interactions between levels. depths. and distances of added super 

phosphate fertilizer on P-content of grains (kg/ha). 

 المسافات
 )سم(

Distances 

(cm) 

 األعماق
 )سم(

Depth 

(cm) 

 /هكتار( Pكغم)سماد المستوت 

Fertilizer level (kg P / ha) 
 

متوسطات التدايل بين األعماق 
 والمسافات

Averages of interaction 

between depths and 

distances 

32 64 96 

 متوسطات التدايل بين التسميد واألعماق والمسافات
Average of interaction between 

fertilizer , distances and depths 

10 
10 1.3 f g  2.1 d – g  5.1 c  2.8 c d  

20 1.0 g  1.8 d - g  5.6 b c  2.8 c d  

20 
10 1.6 d - g  2.2 d - g  3.0 d 2.2 d  

20 1.9 d - g  2.4 d - g  6.8 b  3.7 b  

30 
10 1.9 d - g  2.3 d - g  5.6 b c  3.1 b c  

20 1.4 e f g  2.3 d - g  6.3 b c  3.3 b c  

40 
10 1.7 d - g  2.6 d e f  6.4 b c  3.6 b c  

20 2.4 d - g  2.8 d e  9.4 a  4.9 a  

التسميد  متوسطات
Fertilization Averages 

1.6 c  2.3 b c  6.0 a   

 Depths األعماق
 متوسطات التدايل بين التسميد واألعماق
Average of interaction between 

fertilizer And depths 

 متوسطات األعماق
Depths averages 

10 1.5 d  2.3 c  5.0 b  2.9 b  

20 1.7 c d  2.3 c  7.0 a  3.7 a  

 Distances المسافات
 متوسطات التدايل بين التسميد والمسافات
Averages of interaction between 

fertilizer And distances 

 متوسطات المسافات
Distances Averages 

10 1.1 f  1.9 d e f  5.4 b c  2.8 b  

20 1.7 d e f  2.3 d e  4.9 c  3.0 b  

30 1.5 e f  2.3 d e  5.9 b  3.2 b  

40 2.0 d e f  2.7 d  7.9 a  4.2 a  
يوحذد بين ذا فروقذات معنويذة بحسذب ايتبذار دنكذن عنذد مسذتوت   أف يام ولكل حالة علذى حذدو المتوسطات التي تحمل أحرفام ميتلفة عموديام أو عموديام 

 (0.05≥احتمال )أ
Averages with different letters vertically or vertically and horizontally and on a case by case basis between 

which there were significant differences according to Duncan test at a probability level (P ≤ 0.05)  
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عامالت التي في ا السذماد وك ل  ازداد الحاصل بزياد  مسافة التي و ع في ا سماد السوبر فوسفات وقد اعطت الم
ه ا يتفق و سم 20و سم 10سم حاصل اعلى من المعامالت التي في ا السماد على مسافة  30و سم 40على مسافة 

ال ن قذام بدراسذة تذاطير طري ذة ا ذافة السذماد الفوسذفاتي علذى  (Sander، 1988و Eghball) مع ما توصل اليه

ة السماد من ناحية حاصل الحبوب وامتصا  الفسفور بالنبذات نبات الحنطة وتوصل الى ان اف ل طري ة ض اف
 ( الذ ن قذامEghball،1987) كذ ل  مذع. وسذم 15سذم وبعمذق بحذدود  45 – 30هو عند و ذع السذماد بمسذافات 

 سذم 47.2 بم ارنة طري تين ض افة السماد الفوسفاتي السائل على حاصل نبات الحنطة وكانذت الطذري تين بمسذافة
 .سذم اعطذت حاصذل حبذوب اعلذى 47.2التذي ا ذيف في ذا السذماد بمسذافة  ووحذد ان الطري ذة سذم 16.8بمسافة و
( فذي دراسذذة احراهذا بالبيذت الزحذاحي لدراسذة تذاطير طري ذذة 1988 ،آيذرونو Peterson)  لذ  يتفذق اي ذا مذعو

ى ان حاصذل ا افة السماد الفوسفاتي على نبات اللوفان في تربذة كلسذية  ات نسذحة غرينيذة مزيحيذة واسذتنتج الذ
حيذذث ان و ذذع السذذماد علذذى  .ملذم 48 – 1امتصذذا  اللذذوفان للفسذذفور زاد بزيذاد  مسذذافة الحذذور مذذن و اللذوفان

مسافات متباعد  يؤدن الى ت ليل الفسفور المطبت بالتربة و ل  ضن عند و ع السماد ب    المسافات المتباعذد  ادت 
السذذماد و حبيبذذات التربذذة حيذذث ان التمذذاس بذذين التربذذةو الذذى ت ليذذل ححذذم المسذذاحة المتصذذلة بذذين حبيبذذات السذذماد

فبالتالي قل الفسذفور المطبذت وزاد الفسذفور الحذاهز للنبذات وبذ ل  زاد  تكون على اقل ما يمكن SFMRالفوسفاتي 
 ،آيذذرونو Peterson)هذذ ا يتفذذق مذذع مذذا توصذذل اليذذه و امتصذذا  النبذذات للفسذذفور وبالتذذالي زاد حاصذذل الحبذذوب

زيذذاد  تالمذذس الحذذ ور مذذع السذذماد الم ذذاف بطري ذذة الحذذور بالم ارنذذة مذذع طري ذذة النطذذر الذذى الذذ ين الذذارا  (1984

 .تكون اكطر اهمية في يفت تطبيت الفسفورو السطحي

سذم ضغلذب المعذامالت  20العمذق  ان حاصل الحبوب ضغلذب المعذامالت زاد بزيذاد  عمذق السذماد ا  كذان 
سذم بالتربذة بالم ارنذة مذع  20هذ ا يلذير الذى ان كطافذة الحذ ور كانذت اكطذر عنذد العمذق و سم 10اف ل من العمق 

سذم كانذت اكطذر بالم ارنذة مذع العمذق  20سم وبالتالي فان مساحة اتصال الح ور مع السماد عند العمذق  10العمق 
الذ ن قذام بدراسذة  (singh، 1961 )سم وبالتالي زاد امتصا  النبات للفسفور وه ا يتفذق مذع ماتوصذل اليذه  10

 سذم 22.5و 15و 7.5و 0باربع باعماق  سماد السوبر فوسفاتاستمرت سنتين ولموقع واحد في ال ند ا اف في ا 

. انتذاث الحبذوب للحنطذة بزيذاد  العمذق الذ ن و ذع فيذه السذمادو وزن المذاد  الحافذة زيذاد  فذي ضحذنو الحراطة مع
نبذذات البرسذذيم عنذذد ا ذذافة سذذماد  حاصذذل  ن وحذذد انالذذ (2005،وآيذذرون Singh)ينطبذذق مذذع مذذا توصذذل اليذذه و

سذذم فذذي التذذرب  ات  7و  5سذذم كذذان اكطذذر مذذن ا ذذافته بحذذور علذذى عمذذق  15و 10الفوسذذفات بحذذور علذذى عمذذق 
بإ ذذافة السذذماد  اللذذ ان قامذذا (Mallarino، 2003و Borgesينطبذذق اي ذذام)و .المحتذذوت المذذنيفت مذذن الفسذذفور

سذم وتاطيرهذا علذى نبذات فذول الصذويا وتوصذل الذى ان  15 – 20علذى اعمذاق و الفوسذفاتي بطذري تين همذا النطذر

 طري ة ا افة الفوسفور على اعماق كان في ا الحاصل اكطر معنويام من طري ة النطر. 

 28. 14. 0بدراسة أ ذيف في ذا السذماد الفوسذفاتي بمسذتويات  (Mallarino ، 1998و Jose) قام ك ل و
سم ولنوعين من الترب  ات محتوت عذال  مذن الفوسذفور وتربذة  15 – 20و سم 0 – 5  وبعم ين -1. هكتارPكغم 

توصذذل الذذى عذذدم وحذذود فروقذذات معنويذذة و  ات محتذذوت واطذذ  مذذن الفوسذذفور علذذى محصذذول الذذ ر  الصذذفرا 
لمسذذتويات وطذذرق ا ذذافة السذذماد الفوسذذفاتي علذذى حاصذذل الذذ ر  الصذذفرا  فذذي التربذذة  ات المحتذذوت العذذالي مذذن 

 الفوسفور. 

البحذذوث تؤيذذد النتذذائج التذذي توصذذلنا الي ذذا فذذي هذذ   الدراسذذة مذذن ان التذذرب العاليذذة و ميذذع هذذ   الدراسذذاتح 
علذى اعمذاق تصذل الذى و سذم 40و 30 التطبيت للفسفور يف ل في ا ا افة السذماد الفوسذفاتي علذى مسذافات كبيذر 

بالتذالي تذزداد حاهزيذة و ز الفسذفورسم و لذ  لتذوفير بيئذة مطاليذة لنمذو النبذات مذن يذالل ت ليذل تطبيذت او امتذزا 20

وهذ ا مذا ننصذح او نوصذي بذه مذن يذالل مذا توصذلنا اليذه مذن نتذائج  امتصاصذه مذن قبذل النبذاتو الفسفور بالتربة
فذذي حذذين ان هذذ   الطري ذذة ض ذذافة السذذماد قذذد ضتذذنحح فذذي التذذرب  ات التطبيذذت الذذواط   واسذذتنتاحات فذذي دراسذذتنا

   .للفسفور

التذي بنفس تاطيرات العوامذل  ( قد  زداد4محتوت الحبوب من الفسفور كما في حدول ) ن  وقد لاهدنا اي ام 

الناتحذة مذن العوامذل اضيحابيذة للسذماد و وه   الزياد  في سبب ا زياد  حاهزية الفسفور في التربة زاد في ا الحاصل
 ى حاصذذل البذذ ورالتذذي سذذاعدت علذذى اسذذتحابة حيذذد  او ممتذذاز  للنبذذات انعكسذذت علذذو مذذن مسذذافة وعمذذق وكميذذة

بمعنذذى ان هنالذذ  ارتبذذاط معنذذون بذذين محتذذوت  المسذذت ل و هذذ ا مذذا يريذذد  المنذذتجو محتذذوت البذذ ور مذذن الفسذذفورو
 .الفسفور في الب ور وكمية الحاصل
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وزن  والتدايل فيما بين م فذي متوسذطات السماد الفوسفاتيت طير مستويات التسميد وأعماق ومسافات  :(5الحدول )

 هكتار( الحبوب )كغم / 

Table (5): Effect and interactions between levels. depths. and distances of added super 
phosphate fertilizer on grain yield (kg/ha) 

 المسافات
 )سم(

Distances 

(cm) 

 األعماق
 )سم)

Depth 

(cm) 

 /هكتار( Pكغم)سماد المستوت 

Fertilizer level (kg P / ha) 
 

متوسطات التدايل بين 
 األعماق والمسافات

Averages of interaction 

between depths and 

distances 64 

32 64 32 

 متوسطات التدايل بين التسميد واألعماق والمسافات
Average of interaction between fertilizer, 

distances and depth 

10 
10 390.0 f g 553.3 e f 990 d 644.4 d 

20 303.3 g 463.3 e f g 1303.3 b c 690.00 c d 

20 
10 503.3 e f g 603.3 e f 660 e 588.89 d 

20 536.7 e f 606.7 e f 1316.7 b c 820.00 b 

30 
10 493.3 e f g 540 e f 1330.0 b c 787.78 b c 

20 513.3 e f g 546.7 e f 1513.3 b 857.78 b 

40 
10 550.0 e f 640 e 1283.3 b 824.44 b 

20 610 e f 660 e 1840 a 1036.67 a 

التسميد  متوسطات
Fertilization Averages 

487.50 c 576.67 b 1279.58 a  

  Depths األعماق
 متوسطات التدايل بين التسميد واألعماق
Average of interaction between 

fertilizer And depths 

 متوسطات األعماق
Depths averages 

10 484.17 c 584.15 c 1065.83 b 711.39 b 

20 490.83 c 569.17 c 1493.33 a 851.11 a 

 Distances  المسافات
 متوسطات التدايل بين التسميد والمسافات
Averages of interaction between 

fertilizer And distances 

 متوسطات المسافات
Distances Averages 

10 346.67 e 508.32 d 1164.67 b 667.22 c 

20 520.00 d 605.00 d 988.33 c 704.44 c 

30 503.33 d 543.31 d 1421.67 a 882.22 b 

40 580.00 d 650.00 d 1561.67 a 930.55 a 
يوحذد بين ذا فروقذات معنويذة بحسذب ايتبذار دنكذن عنذد مسذتوت   أف يام ولكل حالة علذى حذدو المتوسطات التي تحمل أحرفام ميتلفة عموديام أو عموديام 

 .(0.05≥احتمال )أ
Averages with different letters vertically or vertically and horizontally and on a case by case basis between 

which there were significant differences according to Duncan test at a probability level (P≤ 0.05)  

 

EFFECT OF ADDING PHOSPHATE FERTILIZER LEVELS. DEPTHS AND 

DISTANCES ON THE GROWTH AND GRAIN YIELD OF WHEAT IN 

CALCAREOUS SOIL 
 

Mohammed Ahmmed Abdullah Nazar Mustafa Al-Nauimi 
Soil Science and Water Resources Dept., College of Agriculture and Forestry,  

Mosul University. Iraq 
E-mail: Mohhohmmo@yahoo.com 

 



 مـحـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
 2017( 2( العدد )45المحلد )

ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric. 

Vol. (45)   No. (2)   2017 
 

187 

ABSTRACT 

Field experiment located at Nineveh province was carried out by using 

randomized complete block design RCBD to study the effect of phosphate fertilizer 

levels (32 and 64 and 96 kg P / ha) with two depths 10 and 20 cm. and using four 

placement fertilizer distances (10. 20. 30 and 40 cm). with three replications wheat 

crop cultivar sham-6 was cultivated in a calcareous soil (clayey texture) with 10 mg p / 

kg soil. Results revealed that maximum yield. P- grain content and number of spikes 

were found in treatments received high levels of super phosphate        (96 kg p / ha). 

Beside that the treatments of depth 20 cm and distance 40 cm at all levels of P gave an 

increase in yield compared to other treatments. However T24   (96 kg p / ha. 40 cm 

distance. and 20 cm depth) was the best treatment that gave  a significant increase in 

yields. P- grain content and number of spikes. 

Keywords: phosphate fertilizer. depths and distances. wheat. calcareous soil. 
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