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 الخالصة

ل سر ور مرن ا أجريت تجربة أصص تحت ظررو  البيرت البتسرتيكد لدراسرة ترأرير أربعرة مصرادر م تل رة       

المضرا  للر   (NPا فوسر ات امموييروا الرياةيرة والسرماد المركر  )الصر ر ال وس اتداالسوبرفوسر ات الرتررد

فرد ( 1-هكترارP2O5كغرا  320ا 1-هكترار P2O5 كغرا (160التربرة  ببرل الزراعرة وبمسرتويين لكرل مصردر
اليترررروجين وال سررر ور  بعرررف صررر ات كرررل مرررن اليمرررو ال ضررررل والحاصرررل ومحترررو  البررر ور مرررن عياصرررر

أشررارت  .و لر  فررد تربرة كلسررية مرن شررمال العرراق  -4شرراا و لصري ين مررن الحيهرة همررا اا ربير  والبوتاسريوا
د الحيهرة حيرس سرببت زيراد  فرد اليتاةج لل  أن الدفعات السمادية لل س ور أدت لل  تحسن اليمو اليبراتد لصري 

ا مكويرات وكر ل  فرد بري اا عردد الت رعراتارت اع اليبات ابيا ص ات اليمو ال ضرل وهد الوزن الجا  للقش

سررببت زيرراد  فررد محتررو  البرر ور مررن و احبررةا وحاصررل الحبررو  1000ا ووزن الحاصررل وهررد عرردد السرريابل

 1-هكترارP2O5كغرا  320ت وق معاملرة التسرميد  اليتاةج واوضحتعياصر اليتروجين وال س ور والبوتاسيوا. 
رتررد علر  بقيرة المعرامتت حيرس أعهرت هر م المعاملرة أعلر  القريا فررد  والمضرافة علر  شركل سروبر فوسر ات

 الص ات المدروسة. 

 أسمد  فوس اتية..: يبات الحيهةكلمات دالة
 

 17/12/2017 وببولها 3/4/2014:تاريخ تسلا البحس

 المقدمة

         DNAيلعر  ال سرر ور دور مفرا فررد حيرا  اليبررات مررن  رتل د ولرره فرد تركيرر  اـحمراف اليوويررة  الررـ         

الحاملرة للصر ات الوراريرة ود ولره فرد تركير  ال وسر ولبيدات الترد تلعر  دور مفرا فرد بيرا  اـ شررية  RNAو

كما يلع  ال س ور دور حيول ومفا فد عمليات يقل الهابة دا ل اليبات باشتراكه  (2005 االشبييد)ال لوية  

وفررد مرافقرررات   ADPو  ATPعلرر  شررركل  رية  ات الررروابه الغييرررة بالهابررةفررد تركيرر  المركبرررات ال سرر و

يتعررف ال سر ور الموجرود فرد  .(2005 ايسريا) اا فد ت اعتت اـكسد  وام ترزالاإليزيمات التد لفا دور ه
حلول التر  القاعديرة للر  ت راعتت عديرد  ترلد  للر  اي  راف جاهزيتره ودرجرة تيسررم لليبراتا فقرد يترسر  م

عل  سهح كربويات الكالسيوا الحر  كمرا يدمص ال س ور عل  شكل فوس ات الكالسيوا الرترية  ير ال اةبة او 

ين ال سرر ور والمعرردن الهييررد أن معرادن الهررين تحررت ظ بعيصررر ال سرر ور حيررس يلعرر  الكالسرريوا دور الرررابه برر

( لل  أن كربويات الكالسيوا تلرر فد جاهزية ال سر ور مرن  رتل 2011يشير الموصلد ) .(1999ا أليعيمد)
تأريرها المباشر عل  درجة ت اعل التربة كما أيفا تعتبر مصدر للكالسيوا ال ل يتحد بشدم م  ال وس ات لضافة 

الر ل  Westerman (1992)ا ويلكرد  لر  دمصراصعلر  موابر  ام لل  لن الكربويات تيافس ال وس ات بقو 
فرد   رف جاهزيرة ال سر ور يتيجرة لسريوا تعتبرر مرن العوامرل الرةيسرة يشير لل  أن ارت راع يسربة كربويرات الكا

وآ رررون  McDowellحصرول عمليرة امترزاز لل سر ور علر  اـسررهح ال عالرة لكربويرات الكالسريوا كمرا يشرير 

ور المتحرر من السرماد ال وسر اتد المضرا  للر  الترر  الكلسرية يتعررف للر  عمليرات لل  أن ال س  (2003)
ا ويظررررا ـهميرررة محصرررول الحيهرررة  رررا   اـسرررمد  ال وسررر اتية المضرررافةامترررزاز وترسررري  ممرررا يقلرررل مرررن ك

(Triticum aestivum )   باعتبارم من المحاصيل اإلستراتيجية فرد العرالا والمحصرول الرةيسرد فرد العرراق

من المساحات المزروعة فد العراق من ه ا المحصرول  %50و اصة فد محافظة يييو  التد تغهد حوالد 

وبسب  المشاكل التد يعاييفرا ال سر ور فرد الترر  العرابيرة  اصرة فرد ترر  محافظرة يييرو    (2009 ارجبو)

ا ) 2009 اAnonymous) %35يجررة مرت ررراع يسررربة كربويررات الكالسررريوا والترررد تصررل للررر  أكررررر مرررن كيت

مما يستوج  امبتصاد فد اسرت دامفا لتحقيرق (Nisar ,1996)  ال وس اتيةباإلضافة لل  ارت اع لرمان اـسمد  
وسرر اتية الشرراةعة هرر ا البحررس لغررف دراسررة تررأرير بعررف أيرواع اـسررمد  ال  اجررر أعلر  ك ررا   اسررت داا فقرد 

 .فاتقييا ك ا   است دامفد تر  كلسية من محافظة يييو  و امست داا فد يمو وليتاج يبات الحيهة اليامد
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 مواد البحث وطرائقه
أجريت تجربة أصص تحت ظرو  البيت البتستيكد لمقارية تأرير أيواع م تل رة مرن اـسرمد  ال وسر اتية       

( فد تربة كلسية من شمال العراقا أ  ت التربة -4شاا)أا ربي   و الياعمة الحيهةفد يمو وليتاج صي ين من 

 .ملرا 2( سا حيرس ج  رت هواةيرا وترا تيعيمفرا لتمرر مرن  رتل مي رل بهرر فتحاتره 0-30من الهبقة السهحية )

( 1996) اRowellأجريت بعف التحليتت الكيمياةية وال يزياةية لتربة الدراسة وحس  الهراةق الوارد  فرد 

 .(1الجدول )
 

 اسةبعف ال صاةص ال يزياةية والكيمياةية لتربة الدر( 1الجدول )
Table (1)  Some physical and chemical characteristics of studied soils 

 الص ة
Characteristic 

 الوحد  
Unit 

 مست لص التربة : الما 
Soil : water extract (1:1) 

  pH 7.35الدالة الحامضية    

 EC 0.61 dSm-1التوصيل الكفرباةد   

 CEC 22.83 cmolckg-1   السعة التبادلية الكاتيويية

  Organic matter 9.03   الماد  العضوية 
 

gmkg-1 
 Carbonates minerals 350.00   معادن الكربويات  

 Field capacity 350.00السعة الحقلية

 Sand 299.50الرمل  

 Clay 431.50الهين    

 Silt 269.00الغرين 

  Soil texture Clay  يسجة التربة

 العياصر الجاهز 
Available  nutrients 

  P 11.00     ال س ور
mgkg-1 البوتاسيوا    K 320.00 

 N 31.00اليتروجين

 

كغا  تربة جافة هواةيا را أضري  عيصرر ال سر ور  (5)سا بـ  20سا وعمق   20عبةت أصص بتستيكية بقهر

من أربعة مصادر م تل رة  1-هكتار P2O5كغا 320 و1-هكتار P2O5كغا 160 لها م  التربة وبمستويين 

 TSP(46% ا سرماد السرروبر فوسر ات الرترررد ) RP (18.7%  P2O5لل سر ور هررد الصر ر ال وسرر اتد 

P2O5 سماد فوس ات امموييوا الرياةية )DAP (53% P2O5  والسماد المرك )NP (18% P2O5 كمرا )

كدفعرة  (2010) ااعتمرادا علر  العابردل (%46)عل  شكل يوريرا (1-هكتار Nكغا  200أضي  اليتروجين )
 (بعرد شرفر مرن الزراعرةويص  الكمية المتبقيرة عيد الزراعة  )يص  الكمية أساسية لجمي  اـصص وبدفعتين

روجين الموجررود  أصرت فرد معررامتت سرمادل فوسرر ات امموييروا الرياةيررة مر  ام ر  بيظررر امعتبرار كميررة اليتر

و لر  لضرمان مسرتو  رابرت مرن اليترروجين لجمير  المعرامتت. صرممت التجربرة وفررق  NPوالسرماد المركر  

رمران ( والتسرميد بال سر ور ب-4التصميا العشواةد الكامل كتجربة عامليه بعاملين هما اـصيا  )اا ربي  و شاا
ي ر ت التجربرة بررتس  اباإلضرافة للر  معاملرة المقاريرة (أربعة مصادر لل س ور كل مصدر بمستويين)ت معامت

 0.05ال روبرات المعيويرة برين المعرامتت باسرتعمال ابرل فررق معيرول عيرد مسرتو  معيويرة  بومرتمكرررات و

بر ور حيهرة مرن كرل صري  فرد كرل أصريص بتراريخ  10زرعت  .(1980ا )عبد العزيزاستيادا لل  الراول و

من السرعة الحقليرة هيلرة فترر   %75را وضعت اليباتات كافة تحت مستو  رهوبد واحد هو  2012/ 28/11
ا   ررت اليباتررات بعررد أسرربوعين مررن يوميررا باسررت داا الهريقررة الوزييررة التجربررة وكايررت عمليررة اإلروا  تجررر 

ا ا ارت راع اليبرات1-يفاية التجربة تا حسرا  عردد امشرها  أصريص فد .يباتات لكل أصيص (4الزراعة لل  )

القرش والسريابل )وج  ت اـجرزا  العليرا  5/5/2013بعد  ل  حصدت اليباتات بتاريخ  1-عدد السيابل اصيص

زيرت لغرررف الحصرول علر  الرروزن وو سراعة 48درجرة مةويررة لمرد   70علرر  درجرة حررار   (كرل علر  حردم
اةيررا رررا هضررمت العييرات الجافررة باسررت داا حررامف الكبريتيرر  المركررز وحررامف ا هحيررت البرر ور كفربالجرا 

ا بررردر اليترررروجين (2004) اHoubaو  Themminghoffوكمرررا أوردهررا   HClO4   ((1:4البروكلوريرر 

( وال سرر ور الكلررد لوييررا  1982وآ رررونا ) Pageالكلررد فررد البرر ور بهريقررة مايكروكلرردال حسرر  مررا  كرررم 

أمرا البوتاسريوا فقرد بردر  spectrophotometerوتا فياسه باست داا جفراز  (1999) اTandonاعتمادا عل  
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. Flame photometerوترا فياسره باسرت داا جفراز  Houba (2004 )و  Themminghoffوفقرا  لمرا  كررم 

 .(2000حس  ما ورد فد سرحانا ) Fertilization Efficiencyتا حسا  ك ا   التسميد 
 

 النتائج والمناقشة

: كان ليوع السماد ال وس اتد المضا  لل  التربة ثير نوع وكمية السماد الفوسفاتي في بعض صفات النمو الخضريتأ

لن التسرميد بال سر ور أد  للر   .(2وكميته تأريرا واضحا فد ص ات اليمو ال ضرل لصري د الحيهرة الجردول )
عردد الجرا  للقرش وارت راع اليبرات ووزن حصول زياد  فد ص ات اليمو ال ضرل لصي د الحيهة و ل  فد الر

الت رعرات مقاريرة بالمعاملررة بردون تسرميد التررد سرجلت ابررل القريا فرد صرر ات اليمرو ال ضررل كمررا يتحرظ مررن 

 kg 320ال ضررل ل  أعهر  المسرتو  ألسرمادل اليتراةج ا رتت  مسرتويد التسرميد فرد تأريرهمرا علر  اليمرو

P2O5ha-1 فوسر ات الرتررد أعلر  زيراد  فرد  سرماد السروبرا وسرجل أفضل يمو  ضررل وفرد كرت الصري ين
الوزن الجا  للقش عيد ه ا المستو  من التسميد فضت عرن تسرجيله أعلر  القريا فرد عردد الت رعرات عيرد كرت 

         المستويين من التسميد للصي ين. 

 

 الحيهةت اليمو ال ضرل لصي ين من تأرير يوع وكمية السماد ال وس اتد فد بعف ص ا( 2الجدول )
Table (2) Effect of  different phosphatic fertilizers and levels on some vegetative 

growth characters of  two wheat varieties 

 المعامتت
Treatments 

kgP2O5 ha-1 

 الوزن الجا  للقش
Straw yield (g pot-1) 

 (سا)ارت اع اليبات 
Height  (cm) 

 عدد ال روع / يبات
Tillers No. plant-1 

 اا ربي 
Um rabie 

  -4شاا

Sham- 4 
   اا ربي 

Um rabie 

  -4شاا

Sham- 4 
 اا ربي 

Um rabie 

  -4شاا

Sham- 4 

Control 13.10 9.05 72.30 70.87 12.00 10.50 

RP160 13.80 14.15 83.12 84.62 14.50 12.00 

RP320 14.55 13.75 87.50 88.50 15.00 10.50 

TSP160 16.40 15.45 78.00 80.12 15.50 15.00 

TSP320 17.85 16.85 78.50 77.62 18.50 16.50 

DAP160 13.75 16.0 5 77.62 79.12 14.50 15.50 

DAP320 17.40 15.15 85.00 71.37 16.00 15.00 

NP160 13.50 10.20 86.37 77.04 13.00 10.50 

NP 320 16.20 11.80 91.10 81.50 15.50 11.50 

L.S.D   0.05 

Treatments 4.81 7.29 4.22 

Varieties 2.26 3.43 1.99 

Va.×Tr. 6.80 10.31 5.97 

 

المعاملرة بردون تسرميد فوسر اتد أعهرت ابرل القريا فررد ارت راع اليبرات وفرد عردد الت رعرات وفرد الروزن الجررا  

ان الزياد  الحاصلة فد اليمو ال ضرل ليبات الحيهة بزياد  مستويات ال س ور المضا  ربما يعود لل   .للقش

زياد  تركيز ال سر ور الجراهز فرد التربرة والر ل يرلد  بردورم الر  زيراد  يمرو الجر ور وتكروين مجمروع جر رل 

ه ا باإلضافة لل  الدور  (1999ا أليعيمد)كبير بادر عل  امتصاص كمية كبير  من الما  والعياصر الغ اةية 
المفا ال ل يلعبه ال سر ور فرد تحسرين اليمرو مرن  رتل د ولره فرد تح يرز ليتراج السرايتوكاييين وبالترالد تشرجي  

 ATPالبرررراعا الجايبيرررة وزيررراد  عررردد اـفررررع ال ضررررية ودورم فرررد تررروفير الهابرررة و زيفرررا علررر  شررركل )

ضرررافة للرر  دورم فررد تح يررز اإليزيمررات وتكررروين عررن هريررق تحليررل الكربوهيرردرات والسرركريات باإل(ADPو  

 و Jamwalاليتاةج التد تا التوصل لليفا تت ق مر  مرا توصرل لليره  ا(2003 اوآ رون De Groot)البروتين 

(2004) Bhagat  وRenu  الر ين أشراروا للر  أن التسرميد بال سر ور   (2005) اوالعبردلد( 2005وآ ررون
يرود  للر  حصرول زيراد  فرد حاصرل القرش وعردد امشرها  وارت راع يحسرن مرن صر ات اليمرو ليبرات الحيهرة و

  .اليبات

( أن ال سر ور المضرا  الر  3يتحرظ مرن الجردول ) :الفوسفاتي في بعض مكوناات الحاصا  نوع وكمية السماد تأثير

وزن البر ور( لصري د حبرة و1000وزن بعرف صر ات الحاصرل )عردد السريابل و التربة سب  زياد  معيوية فرد
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حبرة  1000الحيهة مقارية م  يباترات المعاملرة  يرر المسرمد  الترد أعهرت ابرل القريا فرد عردد السريابل ووزن 

عل  صر ات الحاصرل فرد  ( فد تأريرم(kg P2O5ha-1 320ووزن الب ورا كما يتحظ ت وق مستو  التسميد 
فرد  يراد  فرد عردد السريابلا كما تشير اليتاةج ال  أن سماد السوبرفوسر ات الرتررد حقرق أعلر  زصي د الحيهة

( 6.5ا 7.0الصي ين ولمستويد التسميد مقارية ببقية مصادر ال س ور المسرت دمة وكران ابرل عردد للسريابل )كت 

للر  حصرول أعلر  زيراد  فرد  DAPحبة أد  است داا سماد الـ  1000ا أما باليسبة لوزن فد معاملة المقارية

وجا  سماد السوبر فوس ات راييا فد تأريرم  1-هكتار P2O5كغا  320حبة  اصة عيد المستو   1000وزن 

عل  ه م الص ة مقارية ببقية مصادر ال وس ات المست دمةا كما تأرر حاصل البر ور معيويرا بال سر ور المضرا  
مرن المصررادر الم تل ررة وفررد كررت الصرري ين وكرران اعلرد وزن للبرر ور هررو عيررد لضررافة سررماد السرروبر فوسرر ات 

ا لن زياد  بيا مكويات الحاصل بإضافة ال س ور 1-هكتار P2O5كغا  320و 160التسميد الرترد وبمستويد 

( وبالتررالد زيراد  ك را   عمليررة التركير  الضرروةد 2ربمرا تعرز  للرر  تحسرن صر ات اليمررو ال ضررل الجردول )

لليفرا تت رق مر  ا اليتاةج التد تا التوصل (1989ا ررية بالمواد الغ اةية )أبو ضاحدوزياد  تجفيز اـجزا  التكا

( (2009اوالريكرايد ((2005 اوآ ررون Glassopو Bhagat ,(2004) و  Jamwalما توصل لليه كرل مرن 
 ال ين أشاروا لل  حصول زياد  فد الحاصل ومكوياته ليبات الحيهة عيد التسميد بال س ور. 

 

 من الحيهةالحاصل لصي ين تأرير يوع وكمية السماد ال وس اتد فد بعف مكويات ( 3الجدول )
Table (3)  Effect of  different types and levels of phosphate fertilizers on some yield 

components of  two wheat varieties    

 المعامتت
Treatments 

kgP2O5 ha-1 

 1-عدد السيابل أصيص
Spike No.pot-1 

 حبة 1000وزن 
Weight of 1000 grain 

 يةوزن الب ور لكل سيدا
Grains wt. pot-1 (gm) 

 اا ربي 
Um rabie 

  -4شاا

Sham- 4 
   اا ربي 

Um rabie 

  -4شاا

Sham- 4 
 اا ربي 

Um rabie 

  -4شاا

Sham- 4 

Control 7.00 6.50 49.57 40.10 9.93 7.50 

RP160 8.00 7.50 51.80 39.42 10.10 7.27 

RP320 8.00 8.50 48.68 43.25 10.70 7.77 

TSP160 12.50 12.50 50.82 39.70 11.41 12.36 

TSP320 16.50 15.00 57.71 42.11 13.88 12.20 

DAP160 12.00 12.50 54.98 38.89 12.62 11.69 

DAP320 12.50 14.50 58.25 46.64 12.83 11.01 

NP160 8.00 6.50 54.14 38.19 10.90 8.00 

NP 320 9.00 9.50 51.04 40.37 11.72 8.71 

L.S.D 0.05 

Treatments 3.69 5.43 3.19 

Varieties 1.74 2.56 1.50 

Va.×Tr. 5.22 7.68 4.52 

  

يشررير  :وتاسايو الباوور مان اناصاار النتارواين والفسافور والب وىمحتاناوع وكمياة الساماد الفوساافاتي فاي  تاأثير

صري د الحيهرة مرن ( لل  أن لضافة ال س ور لل  التربرة أد  للر  حصرول زيراد  فرد محترو  بر ور 4الجدول )

مرا زاد ال سر ور المضرا  زاد تياسبت ه م الزياد  هرديا م  كميرة ال سر ور المضرا  ل  كلو  N, P, Kعياصر

ا فد محترو  البر ور مرن هر م العياصرر فد الب ور فد حين أعهت معاملة المقارية ابل القيا  N, P, Kمحتو 

(. لن (TSP320كان فد اليباتات المعاملة بسماد السروبر فوسر ات الرتررد فأما أعل  محتو  للعياصر الرترة 
ه م الزياد  المتوبعة فد محتو  الماد  الجافة  لب ور الحيهة من ه م العياصر تعود لل  لضافة ال س ور ال ل 

ميررة سرب  زيراد  فرد الكميرة الجرراهز  مرن هر ا العيصرر فررد التربرة ممرا أتراي لليبررات أمكاييرة امتصراص اكبرر ك

كما أن ه م الزياد  يمكن أن تعز  للر   ا(1989اوآ رون (Geithوبالتالد زياد  محتو  الب ور من العيصـر

( وأن هر ا التحسرن يشرج  اليبرات علر  زيراد  امتصراص العياصرر الغ اةيرة 2) تحسن اليمو ال ضررل الجردول
من ه م العياصرا اليتراةج الترد ترا  محتو  الب ورالغ اةد و بالتالد زياد  تركيز ولغرف تحقيق حالة التوازن 

( الر ين أشراروا للر  (2005 االعبردلد( و(2003ا وآ رون De Grootالتوصل لليفا تت ق م  ما توصل لليه 
 .لن التسميد بال س ور يزيد من امتصاص ومحتو  يبات الحيهة من عياصر اليتروجين وال س ور والبوتاسيوا
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مررن ( 1-ال وسر اتد فررد محتررو  بر ور صرري د الحيهررة  )ملغرا أصرريصتررأرير يروع وكميررة السررماد  (4الجردول )
 اليتروجين وال س ور والبوتاسيواعياصر

Table (4)  Effect of  different types and levels of phosphate fertilizers on N, P and K 

content (mg.pot-1) in grains of  two wheat varieties 

 المعامتت
Treatments 

kgP2O5 ha-
1 

 K البوتاسيوا P  ال س ور N  اليتروجين

 اا ربي 
Um rabie 

  -4شاا

Sham- 4 

 Um اا ربي 

rabie 

  -4شاا

Sham- 4 
 اا ربي 

Um rabie 

  -4شاا

Sham- 4 

Control 248.37 249.75 14.86 13.78 21.63 17.01 

RP160 359.46 234.65 16.52 13.31 25.14 17.46 

RP320 386.69 255.71 26.38 13.15 24.41 19.01 

TSP160 340.26 398.47 24.55 28.97 30.21 30.92 

TSP320 515.26 433.21 30.13 29.39 35.00 31.70 

DAP160 469.27 422.37 24.16 26.72 24.12 28.05 

DAP320 514.19 302.94 25.91 26.22 27.83 29.40 

NP160 383.82 235.14 19.40 15.44 27.20 19.87 

NP 320 481.89 364.42 20.73 15.23 31.58 20.45 

L.S.D 0.05 

Treatments 136.6 7.00 7.64 

Varieties 64.4 3.30 3.60 

Va.×Tr. 193.2 9.90 10.80 

 

( أن لضرافة السرماد ال وسر اتد 5يتحرظ مرن الجردول ) كفااة  التساميد: الفوسافاتي فاينوع وكمياة الساماد  تأثير
وان ه م التحسن تياس  م  كمية ال س ور المضا  حيس كايت أعل  ك ا   تسميد عيد حسن من ك ا   التسميد 

كمرا تشرير يترراةج الجردول للر  ا رتت  ترأرير مصردر ال سر ور المضرا  فررد  kgP2O5 ha-1  320المسرتو 
ك ا   التسميد حيس سجل سماد السوبر فوس ات الرترد أعل  ك را   تسرميد وفرد كرت الصري ين وكايرت اسرتجابة 

للتسميد أعل  من الصي  أا ربي . أن ه م الزياد  فد ك ا   التسميد تعز  ال  زياد  الحاصرل  4شاا/ الصي 

( حيرس ان  ك را   التسرميد هرد فررق الحاصرل برين 3يتيجة التسميد بال س ور مقارية بمعاملة المقاريرة الجردول )
ا اليتراةج تت رق مر  يتراةج لة  يرر المسرمد ة عل  حاصل المعامالمعاملة المسمد  والمعاملة  ير المسمد  مقسوم

( الل ين أشارا لل  أن زياد  مستويات ال سر ور يزيرد مرن ك را   التسرميد 2009) ا( والريكايد(2005 االعبدلد
  .ال وس اتد عل  يبات الحيهة

 

 ك ا   التسميد لصي ين من الحيهة تأرير يوع وكمية السماد ال وس اتد فد( 5الجدول )
Table (5) Effect of different types and levels of phosphate fertilizers on fertilizing 

efficiency of two wheat varieties 
 Treatments المعامتت   

kgP2O5 ha-1 

 fertilizing efficiency ك ا   التسميد   

 Sham- 4  -4شاا Um rabie ربي        اا 

Control - - 
RP160 1.68 2.96- 

RP320 7.74 3.60 

TSP160 14.93 64.28 

TSP320 39.79 62.70 

DAP160 27.05 55.93 

DAP320 29.20 49.60 

NP160 9.73 6.66 

NP 320 18.07 16.17 
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اعهرر  افضررل  kgP2O5 ha-1  320يسرتيتج ممررا تقردا ان اضررافة سرماد السرروبر فوسر ات الرترررد وبمعردل 
اليتاةج مقارية ببقيرة امسرمد  المسر دمة فرد التجربرة ترتم سرماد فوسر ات امموييروا الرياةيرة ررا السرماد المركر  

NP   وا يراالصر ر ال وسر اتد وهر ا ام ررتت  ربمرا يعرود الرر  ا رتت  ال وباييرة بررين هر م امسرمد  وبالتررالد
   .صر ال س ورتباين بدرتفا عل  تجفيز اليبات ومحلول التربة بعي
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ABSTRACT 

           A pots experiment was carried out under plastic house conditions to study the 

effects of two levels of phosphorus (160 kgP2O5 ha-1, 320 kgP2O5 ha-1) in the 

form of RP, TSP, DAP, and NP on vegetative growth, yield and N, P, K content in 

seed of two varieties of wheat (Sham-4, Um rabie) grown in calcareous soil in the 

north part of Iraq. The results showed that the addition of phosphorus caused a 

significant increase on most vegetative growth parameters (dry matter, plant height, 

number of tiller), yield components (number of  spikes, Weight of 1000 grain and 

grain yield) in the two wheat varieties. and also increased the contents of N, P  and 

K  in the seeds of the two varieties. Treatment of 320 kg P2O5ha-1 as TSP showed 

better results as compared to RP, DAP and NP.  
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