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تقييم كفاءة بعض األسمدة الفوسفاتية في جاهزيتها للفسفور وفي حاصل نبات الحنطة في 

 تربتين مختلفتي النسجه

 

 عباس خضير عباس جارهللا                                         زيد عبد الزهرة علي الجنابي

 القاسم الخضراءة الزراعة / جامعة كلي         عة بغداد                       كلية الزراعة / جام  

 

 الخالصة :

أجريت في هذه الدراسة تجربتان  أداداه ن تينابه ب ادي ت بابز جنهعياة بماة السا دا ال مسا نتبة راه ال  ا مر        

راد  تينابه  19وتاربتبه ) يبيباة ورعيجام رر(باة( دنايت لاـ  TSPو  DAPو NPاستخدم فب ن ثالثاة أسا دا هاي : 

لت ببز ك نءا الس دا ال مس نتبة في ن م ودنصل نبنت الييطة. ت ات العراةاة فاي أصاس بالساتب بة  وتجربة بنيملمجبة

ه تانر P2O5كغاز  149و  189و  119و  69و 9ش (ت ثالثة أنماع ره الس دا وخ س ر تمينت ره ال   مر هاي )
-

1
 ائبة ال نر(ة وبثالث ر ررات.( وتربتن . استخدم في كال التجربتبه تجربة ةنر(بم ض ه تص بز ال طنةنت المشم

أظ رت اليتنئج أ  تيرر ال   مر ره الس دا ال مس نتبة انخ ة رميمين رع زين ا رادا التينابه و اد ت اما سا ن        

DAP  في تيرره ل(   مر ر نرنة بنل  ن يهNP  وTSP   وا  ترتبب الس دا د ب ك نءت ان فاي تيارر ال  ا مر كان

ك اان ت م اات التربااة الطبيبااة فااي جنهعيت اان ل(  اا مر رااه الساا دا ال  ااتم (ة ب  اادار . DAP  >TSP  >NPك اان ي(ااي: 

 % بنل  نرنة بنلتربة ال عيجة الرر(بة.17

ك ن ببيت اليتنئج أ  زين ا ر تمى إضنفة ال   مر لج بع الس دا أ ت إلى زين ا رميمية في ج بع رؤشارات اليبانت      

هـ P2O5كغز  189ا ال  تمى  بد الدراسة وفي كال التربتبه و د ت م
-1
في اليصمل ة(ى أة(ى زين ا لج بع رؤشارات  

كن  الك أ في اليصمل ة(اى أة(اى اساتجنبة ليبانت الييطاة بنل  نرناة بنل ا ن يه اذخاريه إ    DAPاليبنت. وا  س ن  

 ت ج باع ة(اى التامالي. از ا NPو TSPو DAP% لألسا دا 10.84و 11.17و  47.84ب(غت ك نءا استم نل ال  ن  

 رؤشرات اليبنت في التربة الطبيبة بنل  نرنة بنلتربة ال عيجة الرر(بة.

 TSPو DAPأظ رت اليتنئج وجم  ةال ة رميمية رمجبة ره الدرجة الثننبة ببه ر تمى إضانفة ال  ا مر ل ا ن        

 .NPرع ج بع رؤشرات اليبنت ببي ن كننت ت(ك المال ة خطبة ل  ن  

 

EVALATION OF SOME PHOSPHATE FERTILIZERS EFFICIENCY IN 

THEIR PHOSPHORUS AVAILABILITY AND YIELD OF WHEAT IN 

TWO DIFFERENT SOIL TEXTURE 

 

Abbas Kh. A.Jarallah                                           Zaid A. A. Al-Janaby 

 

Abstract : 

 Two experiments were used in this study, The first was conducted to evaluate the 

efficiency of three types of phosphate fertilizers (NP , DAP and TSP) in their ability of P 

release in two soils (clay and sandy loam texture). The first was incubated for 10 periods 

and the biological experiment was conducted to evaluate fertilizer P use efficiency in 

yield of wheat. It consisted of five rates of P (0 , 60 ,120, 180 and 240 Kg P2O5 ha
-1

), 

three types of fertilizers and two soils. Randomized complete block design (RCBD) with 

three replicates was used for both two experiments. 

 البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني.
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 The results showed that P release was decreased as the incubation period increased 

for all fertilizers and both soils. DAP was more efficient as compared with TSP and NP, 

P release efficiency of these fertilizers were as follow: DAP > TSP > NP. P release in 

clay soil significantly increased by 17% as compared with sandy loam soil. 

          The results showed also that all plant parameters statistically increased as the rate 

of  P applied increased from 0 to 240 Kg P2O5  ha
-1

.  

180 Kg P2O5 ha
-1

 level gave the highest values for all plant parameters. DAP was the best 

as compared with TSP and NP fertilizers and their P use efficiency were 47.85, 33.37 and 

19.85% for DAP, TSP and NP respectively. All plant parameters increased in clay soil in 

relative to sandy loam soil. 

 Quadratic equation was the best for describing the relationship between added 

DAP, TSP fertilizers and all plant parameters while linear equation was the best for NP 

fertilizer. 

 

 :المقدمة

لغذائباة ال بارى إ  تيتنجام ج باع اليبنتانت ب  بانت كببارا لادوره فاي الم (بانت اليبمياة يمد ال   مر ادد المينصر ا      

السنسبة  اخال اليبانت )التركباب النامئي والتاي س( وت اميه وان  انم الخاليان وتركباب الباذور ور انه تم فاي تركباب 

الخ(ميااة والد اان  ( إضاانفة إلااى  خملاام فااي تركبااب ال شاابة ATPو   ADPوتخ(بااا ال ركباانت ال ج ااعا ل(طن ااة )

(. أ  هااذا الميصاار ييتاال Ross,1084و Salisburyو  Kirkby ,1081و DNA ( )Mengelو  RNAاليمويااة ) 

ويتااراو   HPO4-2و  -H2PO4ال رتبااة الثننبااة رااه دباا  اله بااة ل(يباانت وت تصاام اليبنتاانت ة(ااى هب ااة أيمنبااة هااي 

و  Pilbeam ,1997و Baker% )  9.4 – 9.1ريتااااااماه ال ينسااااااب فااااااي ان ااااااجم اليبنتاااااانت ال خت( ااااااة بياااااادو  

Fageria,1990.) 

ر(غاز كغاز  699وب تمسا  ةانم  4999 – 199يتراو  ال يتمى ال (ي ره ال   مر في التربة بش ل ةانم رانببه       
-1
 

% 9.91( أرن ريتماه الجنهع ف م ريدو  جدا بنل  نرنة ب يتاماه ال (اي فمجاد انام ديعياد ةاه Linsday,1070تربة ) 

ر(غااز كغااز  9.91ماه ال (ااي ويصاال ريتااماه الجاانهع فااي ري(اامل التربااة بشاا ل ةاانم إلااى رااه ريتاا
-1
 Havlinتربااة )  

 (.1000وآخرو ,

ورمااـن   ال ااـربمننت ونااـمع  pHتتااأثر جنهعيااة ال  اا مر فااي التربااة بمماراال ةاادا ري اان :  رجااة ت نةاال التربااة        

 رــ(مدـة التربـة وريتـمى الطـبه ون جـم التربـــة وال ـن ا المنـمية و

 (Awad,1084 وBaker  وPlibeam,1997  وSamadi ,1996.) 

 از  499 – 49% ره الترب المرا بة وخصمصن ال  ل الرسمبي  ات ريتمى ةنل راه رمان   ال ربمنانت )89أ     

كغز 
-1

  بمم وال غيب بمم( وا  اديمننت ال نئدا فب ن هي ال نل pH >7.4( وا  هذه الترب  ات ت نةل رنئل ل( نةدية ) 

  (FAO,1973.) 

أ   (ة جنهعية ال   مر في أنظ ة الترب ال خت( ة ودساب ن ال ( ابة ري ان يمام  لتمرضام إلاى المدياد راه الت انةالت      

 كندرتعاز والترسبب والتثببت ب مل رمن   ال ربمننت ال نئدا فب ن 

 (Sposito,1080 وMcDowell , وب بب دنجة اليب1991وآخرو .) نت الببرا ره هذا الميصر و (اة جنهعيتام ر ان

 يتمجب إضنفة الس دا ال مس نتبة لتأربه ال  تمى ال ينسب ريم لتي با اإلنتنج الرثل.

ل د أنتجت المديد ره الس دا ال مس نتبة ف ي ن الدن ية التي تيم  ة(اى ةيصار ال  ا مر ف ا  وري ان ال ركباة التاي      

( , تخت(ا  1911(ى ةيصار  اذائي أو أكثار وة(اى وجام الخصامر اليتاروجبه ) ة(اي,تيتم  إضنفة إلى ال   مر ة

الس دا ال مس نتبة ال صيمة في بمة خصنئص ن ال بعينئبة وال ب بنئبة ره دب  اإل اباة وادنتشانر والثار ال تب اي فاي 

ذا فنلس دا ال مسا نتبة (.  ول 1007وآخرو , Tisdaleو  Olsen ,1071التربة و رجة ت نة( ن وتج بعهن ل(   مر ) 
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ت ت(ك س(مكن خنصن ب ن ةيد أضنفت ن إلى الترباة يجم( ان ةرضاة لت انةالت ادرتاعاز والترسابب إ  يتيامل ال  ا مر راه 

الصمرا الجنهعا إلى الصمرا  بر الجنهعا وا  رمظز هاذه السا دا ال نانفة إلاى الترباة ودساب ن ال ( ابة ري ان ت ام  

م ال  ت را في بداية الت نةل وتتيمل رع ررور العره إلى صامر ا ال  وبننان وأكثار ثبنتان رركبنت فمس نت ال نل بمم شب

و  Barrowو 1089وآخاارو , Hookerاةت اان ا ة(ااى ال  اا مر ال نااني وخصاانئس التربااة والظااروي ال يبطااة ) 

,Bolland 1009  ف د أوضا .)Bell  وBlack (1079 أ  سارةة تيامل ال  ا مر راه الصامرا الثينئباة )DCP  إلاى

تع ا  بعين ا  رجة اليارارا و رجاة ت نةال الترباة ورادا التينابه ورصادر ال ا ن  ال مسا نتي  OCPالصمرا الث ننبة 

( ةيد أضنفتم دورثمفمس نت البمتنسابمم إلاى خ اس تارب ك( ابم فاي وسا  1086وآخرو  ) Al-Khateebك ن وجد 

% راه ال مسا نت ال نانفة تصاب   بار 09 سانةة أ  1999إلاى  9.4راد  تينابه تراودات راه  4المراا دنيت لـ 

 اد زا  UP و  NPو DAPأ  السا دا ال مسا نتبة ال ركباة الثينئباة ودساب ن    سانةة راه التينابه. 1ئبة خالل ردا  ا

استم نل ن في اذونة الخبرا في الترب العراةبة ة(ى ال ينصبل ال خت( ة ببه ال اعارةبه المارا ببه وا  ت(اك السا دا 

صنئصاا ن ال ب بنئباة وال بعينئباة والتااي بادورهن تااؤثر فاي  ادرت ن فااي تيارر ال  ا مر ل(يباانت وك نءت ان فااي تتبانيه فاي خ

% ر نرناة ب ا ن  8.8ب  ادار  MAP( إلى زين ا رمنرل تيرر ال   مر راه سا ن  1999الينصل. ف د أشنر ال نةد  )

DAP  ( ت اما 1994ن يه ببي ان وجادت المبادلي )وأةعى  لك إلى اختالي الخصنئس ال ب بنئبة وال بعينئباة ل اال ال ا

يمرن ره اإلضنفة فاي تاربتبه  69بمد التينبه ل دا  NPو  TSPفي تيرر ال   مر الجنهع ة(ى س ن    DAPس ن  

 ره ش نل المراا.

ة(ى الر ز ره وجم  بمة الدراسنت دمل جنهعية ت(ك الس دا )ال ركبة( ره ال  ا مر وك نءت ان فاي ن ام اليبانت      

رنتعال ت(ك الدراسنت ريدو ا ولز تيل هذه الس دا دبعا كببرا راه ادهت انم  اخال الماراا إ  تركاع ادهت انم ة(اى ل ه 

( لااذا هاادفت الدراسااة الينلبااة ت باابز ساا(مأل ناامةبه رااه الساا دا ال مساا نتبة ه اان  TSPساا ن  ال اامبر فمساا نت الثالثااي  )

DAP وNP بز ك نءت ن في ن ام ودنصال نبانت الييطاة ر نرناة ب ا ن  في ردى تيررهن ل(   مر وجنهعيتم ل(يبنت وت ب

TSP. 

 

 : المواد وطرائق العمل

ساز( الولاى ث ب(اة أخاذت راه  19 – 9اختبرت تربتن  رخت( تاي الي اجم وج مات ةبيانت ت(اك التاربتبه راه الم اا )    

ج  اات التاارب وييياات  نندبااة أبااي  اارا ظ رينفظااة بنباال والثننبااة خ ب ااة أخااذت رااه كتاا  ن اار ال اارات ل دييااة الي(ااة,

ر(ز لغر  إجراء التينلبل ة(ب ن.  درت بمة الص نت ال بعينئبة وال ب بنئباة ل(تارب  1ورررت ره ريخل  طر فتينتم 

(.  ادرت ال ربمنانت 1( جدول )1081وآخرو ,  Pageو Jackson ,1048 بد الدراسة د ب الطرائا ال تبمة في ) 

جربتن  أداداه ن رختبرياة )تينابه( لدراساة تيارر ال  ا مر الجانهع راع أجريت ت (.Carter ,1081اليشطة تبمن لـ ) 

 ااز رااه كااال التااربتبه وةب اات فااي ت(ااك الصااس  199الااعره ولجاال  لااك اسااتخدرت أصااس بالسااتب بة , تااز وز  

)  TSP( وساااااا ن  17:17) NP( و N% 18و 46 %P2O5) DAPواسااااااتخدرت ثالثااااااة أساااااا دا فمساااااا نتبة هااااااي 

46%P2O5ر(غز  149)  ( أضب ت ب  تمى واددP  كغز
-1
تربة( دنيت في الظروي الطببمبة بنلتعاره راع التجرباة  

يمران. تاز ضاب  ريمباة  61و  46و  40و  41و  14و  18و  11و  14و  7و  1راد  تينابه هاي  19البنيملمجبة لـ 

استخالصم بماساطة % ره ال مة الي (بة.  در ال   مر الجنهع في التربة ةيد ن نية كل ردا تينبه بمد 89التربة ةيد 

أراان التجربااة البنيملمجبااة ف ااد أجرياات لت باابز ك اانءا الساا دا  (.Olsen,1064و  Watanabeبب نربمناانت الصاام يمم ) 

ال مساا نتبة ال  ااتم (ة فااي الدراسااة فااي ن اام ودنصاال نباان الييطااة, شاا (ت التجربااة ف ااد أجرياات لت باابز ك اانءا الساا دا 

ودنصل نبنت الييطاة , شا (ت التجرباة ثاالث أناماع راه السا دا ال مسا نتبة  ال مس نتبة ال  تم (ة في الدراسة في ن م

هاـ P2O5كغاز  149و  189و 119و  69و  9وخ س ر تمينت ره ال   مر هاي ) 
-1

ورعيجام  S1( وتاربتبه ) يبيباة 

بصامرا كغز ره كال التربتبه , أضب ت الس دا ة(ى هب ة ص(بة و 4( , تز استخدام أصس بالستب بة ووز  S2رر(بة 

 19( وبما اع 1رتجنن ة رع التربة ود ب ال  تمينت ال  تم (ة في الدراسة. زرةت بذور نبنت الييطة صي  )ت مز 

بن رات بمد ةشرا أينم ره اإلنبنت , ثبت ر تمى اليتاروجبه لج باع ال مانرالت وبما اع  4بذور ل ل أصبس خ ت إلى 
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ه تنر Nكغز  199
-1

هاـ K2Oكغاز  119تنسابمم بما اع %( والبم46اضب  ة(اى هب اة يمريان ) 
-1
ة(اى هب اة كبريتانت  

 ( د ظ ال يتمى الريمبي ةيد ال مة الي (بة. تز دصن  اليبنت ةيد رردــ(ة الينج الي نئبة  K2O%  49البمتنسبمم ) 

(. تاز ت ادير وز  ال ا   Ovenسنةة في فار  ) 48م ول دا ˚ 64يمرن ره العراةة( وج  ت ةيد  رجة درارا  149) 

دبااة و اادر ريتاامى ال  اا مر فااي اليباانت ك اان د اابت ن اابة ادسااتجنبة وك اانءا  199مب والينصاال ال (ااي ووز  واليباا

 ( ك ن ي(ي:1007وآخرو , Tisdaleاستم نل ال  ن  وفا )

 

 الحاصل الكلي لمعاملة المقارنة  –الحاصل الكلي للمعاملة المسمدة                                  

 X 011= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نسبة االستجابة )%( 

 الحاصل الكلي للمعاملة المسمدة                                                  

 

 الكلي لمعاملة المقارنة Pامتصاص  –المسمدة الكلي في المعاملة  Pامتصاص                                     

 X 011ـــــــــــــــــ  كفاءة استعمال السماد )%( = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفسفور المضافمستوى                                                           

 

( فااي كااال التجااربتبه وبااثالث RCBDاسااتخدرت تجربااة ةنر(باام ضاا ه تصاا بز ال طنةاانت المشاامائبة ال نر(ااة )          

( ل  نرنااة رتمسااطنت Least Significant Difference ) LSDر ااررات. اسااتخدم اختباانر ا اال فاارا رمياام  

(. اسااتم (ت رماان دت ادنياادار Torrie,1089و   Steelوف اان لااـ )  9.94و  9.91ال ماانرالت ةيااد ر ااتمى رميميااة 

 الب ب  وادنيدار الالخطي )الدرجة الثننبة( في وص  المال ة ببه ر تمى إضنفة ال   مر ورؤشرات اليبنت. 

 

 : بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربتين قيد الدراسة.0جدول 

 

 الخاصية
 التربة

 وحدة القياس
 S2الرملية  المزيجة S1الطينية 

ديسي سمنز.م ECe 4..2 0..1االيصالية الكهربائية 
-0

 

 - pH 3.0. 3.34درجة تفاعل التربة 

غم كغم 4..3 31..0 المادة العضوية
-0

 

غم كغم 4.3.4 434.2 كربونات الكالسيوم الكلية 
-0

 

غم كغم 51.1 ..54 كربونات الكالسيوم النشطة
-0

 

سنتمول كغم ..1 ..42 جبةالسعة التبادلية لاليونات المو
-0

 

 االيونات الذائبة

ملي مول لتر 2.51 3.20 الكالسيوم
-0

 

ملي مول لتر 0..4 31.. المغنيسيوم
-0

 

ملي مول لتر 0.11 3... الصوديوم
-0

 

ملي مول لتر 0.40 3..4 البوتاسيوم
-0 

ملي مول لتر 31.. 23.. الكبريتات
-0 

ملي مول لتر 41.. 01.03 الكلوريد
-0 

ملي مول لتر .0.1 4.35 البيكاربونات
-0 

العناصر الغذائية 

 الجاهزة

NH4النتروجين 
+

ملغم كغم 0..4 ..2. 
-0

 

NO3النتروجين 
-

ملغم كغم 44.3 3.2. 
-0

 

ملغم كغم .2.5 .5.3 الفسفور
-0

 

ملغم كغم 033.1 4.1.1 البوتاسيوم
-0

 

ميكاغرام م .0.2 ...0 الكثافة الظاهرية
-.

 

 ت التربةمفصوال

غم كغم 15.1 1...3 الطين
-0

 

غم كغم 003.1 035.1 الغرين
-0

 

غم كغم 352.1 51.1 الرمل
-0

 

  مزيجه رملية طينية نسجه التربة
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 : النتائج والمناقشة

 : التجربة المختبرية )أطالق الفسفور(

د بداياة رادا التينابه وريتصا م يمران لت ثال سابر الت نةال ةيا 61و  14و 1ل د اختبرت ثاالث راد  تينابه هاي        

( أ  رتمساا  تياارر ال  اا مر 1و 1و 1ون نيتاام فنااال ةااه ساا ملة رين شااة اليتاانئج. ف ااد أوضاايت اليتاانئج فااي الشاا نل )

و  61.1و  114.41انخ ة ير ين رع رارور الاعره )زيان ا رادا التينابه( و اد ب(اس ال تمسا  المانم لتيارر ال  ا مر 

ر(غز كغز  18.81
-1
 1% راه ر ادار ال  ا مر ال ناني ل اد  التينابه 7.4و 14.0و  84.8رر ب(غت تربة وبي ب تي 

يامم ة(اى  61و  14% ةياد رادتي التينابه 01و  71يمم ة(ى التمالي. ل د انخ اة تيارر ال  ا مر بي ابة  61و 14و

تينابه راه التمالي ر نرنة ب دا التينبه الولى. يظ ر أ  ادنخ ن  في  بز تيرر ال   مر ي م  شديدا ةيد رادتي ال

يامم ويماعى ادنخ ان  فاي تيارر ال  ا مر راع  61يمم بمدهن ي م  ادنخ ن  تدريجبن خاالل رادا التينابه  14 – 1

زيان ا رادا التينابه نتبجااة لتمار  ال  ا مر إلاى ت اانةالت كب بنئباة ةادا كنددتجانز والتثبباات وت اميه ال م ادات ر اان 

(. أ  ادنخ ان  الشاديد خاالل راد  Shaw,1074و  Barrow) يؤ   إلى تيملم إلى صمر ا ل جنهعية أو أكثر ثبنتان 

يمم( ي  ه ت  بر هذا ال (مأل ب م  ت نةالت ال   مر ةيد الزرياة ال صابرا هاي ت انةالت  14 – 1التينبه الولى ) 

سااريمة واةت اان ا ة(ااى ناامع التربااة وخصنئصاا ن ثااز تاايخ ة ساارةة الت اانةالت تاادريجبن وتصااب  بطب ااة خااالل راادا 

( إ  دداظ انخ ان  فاي  ابز ال  ا مر الجانهع 1084) Raczو  Sheppardخبرا وهذا يت ا رع ران وجاده التينبه ال

 Kaloiو  1994يااامم وأكاااده أينااان ) المبباااد , 14 – 17 – 1ب ااارور الاااعره خاااالل رااادا التينااابه الولاااى راااه 

اية الت نةل يمام  إلاى لاه (. ك ن أةعى ةد  ره البندثبه بن  ادنخ ن  الشديد في تيرر ال   مر في بد1911وآخرو ,

نماتج الت نةل التي تت م  في ال رادل الولى ت م  شبم ثنبتاة وتتيامل ب ارور الاعره إلاى رركبانت  أكثار ثبنتان وتب اى 

ة(ى هذه الصمرا ردا يمي(ة واةت ان ا ة(اى الاعره الاالزم ل(ت نةال و رجاة ت نةال الترباة وريتامى رمان   ال ربمنانت 

 (.1004و راهي والراو , Lindsay ,1081و رجة اليرارا ) 

 01.8و 76.0ك ن ببيت اليتنئج وجم  تأثبر رميم  ليمع ال  ن  في تيرر ال   مر ف د ب(اس ن اب تيارر ال  ا مر         

 10.8و  10.7يامم( ببي ان ب(غات  1ة(ى التمالي ةيد رادا التينابه الولاى ) TSPو  DAPو  NP% لألس دا 87.6و

يامم( ف اد ب(غات ن اب  61يمم أرن ةاه رادا التينابه الخبارا ) 14ةيد ردا التينبه  % لألس دا ة(ى التمالي14.1و 

خااالل راادا  DAP% لألساا دا ة(ااى التاامالي ل ااد زا ت جنهعيااة ال  اا مر ال صااندبة ل اا ن   7.4و 0.4و  4.6التياارر 

يامم  14نابه ة(ى التمالي ببي ان ب(غات خاالل رادا التي NPو TSP% ر نرنة ب  ن   11و  6يمم ب  دار  1التينبه 

% بنل  نرناة ل( ا ن  ياه ة(اى 60و  14يمم ف ننات ن ابة العيان ا  61% ة(ى التمالي أرن خالل ردا التينبه 41و  18

في تيرر ال   مر بي ب زين ا وك تمس  ةنم ل د  التينابه  NPو  TSPت ما ة(ى س ن    DAPالتمالي. أ  س ن  

 DAPبب ك نءا الس دا الثالثة في تيررهان ل(  ا مر ك ان ي(اي: % ة(ى التمالي وي  ه ترت47.9و  16.1الثالثة ب(غت 

< TSP < NP  أ  ت ااما ساا ن .DAP    ة(ااى ساا نTSP  وNP  يمااعى إلااى خصنئصاام ال بعينئبااة كدرجااة أ ابتاام

( أ  هااذه اليتاانئج 1000وآخاارو , Havlinو  1081وآخاارو ,  Follettوزياان ا رمنراال انتشاانره وا اال  نب(بااة ل(ت تاال ) 

فااي  NPو  TSPة(ااى ساا ن    DAP( فااي  راساات ن إ  أشاانرت إلااى ت ااما ساا ن  1994جدتاام المباادلي )تت ااا رااع راان و

 رمنرل تج بع ال   مر وال مة التيظب بة.

ك ن ببيت اليتنئج وجم  تاأثبر رميام  ليامع الترباة فاي تيارر ال  ا مر ف اد ب(غات ن اب تيارره فاي الترباة الطبيباة       

% ل( اد  6.4و  11.1و  84.4يمم ة(ى التامالي ببي ان ب(غات  61و 14و  1ه % ةيد رد  التينب8.4و  14.4و  87.1

% ر نرناة 11.7الثالث ة(ى التامالي فاي الترباة ال عيجاة الرر(باة , ل اد زا  تيارر ال  ا مر فاي الترباة الطبيباة ب  ادار 

ينئبااة وال ب بنئبااة بنلتربةال عيجااة الرر(بااة ويمااعى ت ااما التربااة الولااى ة(ااى الثننبااة دخااتالي بمااة الخصاانئس ال بع

فنلتربة الطبيبة ت ت(ك أة(ى ريتمى ره الطبه وال  ندة ال طيبة وال ن ا المنمية وال مة التبن لباة لاليمنانت ال مجباة 

 Yasinو  1994و المبااادلي, 1999ر نرناااة بنلترباااة ال عيجاااة الرر(باااة وهاااذا يت اااا راااع وجاااده كااال راااه ) ال ااانةد ,

 (.Al-Salma,1998و  1997وآخرو ,
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 التجربة البايولوجية:

 حاصل القش والحبوب والحاصل الكلي  .0

( فاي دنصال ال ا  واليبامب P<0.01( وجام  فاروا رميمياة ةياد ر اتمى ) 1أشنرت اليتنئج ال مضية في جادول )

ر اتمى إضانفة ال  ا مر والينصل ال (ي ببه ج بع ر تمينت إضنفة ال  ن  ال مس نتي ورمنر(ة ال  نرنة. إ  أ ت زين ا 

هااـ P2O5كغااز  149و 189و 119و 69إلااى  9رااه 
-1
% 88و  111و  76و  44إلااى زياان ا فااي دنصاال ال اا  ب  اادار  

% 08و  110و  78و  44% ببي ان زا  الينصال ال (اي ب  ادار 118و  141و  86و  44وفي دنصل اليبمب ب  دار 

ة. وتماعى زيان ا ال ؤشارات ال اذكمرا بعيان ا ر اتمى إضانفة ل  تمينت اإلضنفة ة(ى التمالي ر نرناة ب منر(اة ال  نرنا

ال   مر إلى  ور ال   مر في الم (بنت اليبمية  اخل اليبنت ور نه تم في تي(بل ال نربمهبادرات و خملام فاي تركباب 

د  ال ركبنت ال ج عا ل(طن ة وال شبة الخ(مياة والد ان  اليموياة فاال ةاه ر انه تم فاي ت اميه وان  انم الخاليان وةا

و  Kirkby,1081و   Mengelالت رةااااانت وت اااااميه نظااااانم جاااااذر  رتشااااامب وت اااااميه الباااااذور وإننااااانج ن) 

Fageria,1990.) 

هـ P2O5كغز  189أ  ت ما ال  تمى          
-1
في رؤشرات اليبنت يمياي أ  هاذا ال  اتمى الرثال راه ال  ا مر الاذ   

يتنئج ال تيصل ة(ب ان تت اا راع ران أوجدتام  راسانت ةادا ) ي ي بينجة اليبنت ورتط(بنتم في تي با أة(ى استجنبة. أ  ال

Alam , و 1994وآخااروZahedifer , زياان ا فااي دنصاال 1999(. ف ااد وجااد د اان   والخ اانجي )1911وآخاارو )

هـ P2O5كغز  189% ةيد ر تمى اإلضنفة 14.1دبمب الييطة بي بة 
-1
إ  استخدرن أربمة ر تمينت ره ال   مر هاي  

هااـ P2O5ز كغاا 189و 119و  69و  9
-1
( زياان ا دنصاال ال اا  واليباامب ليباانت 1919وآخاارو  )   Khanوأوضاا   

هاـ P2O5كغاز  181و  01إلى  9الييطة بعين ا ر تمى إضنفة ال   مر ره 
-1
دبا  ت اما ال  اتمى الخبار فاي زيان ا  

 % ة(ى التمالي ر نرنة ب منر(ة ال بطرا.168.1و  141.9كال ال ؤشريه بي بة 

و  77.4ال اا ن  رميمياان فااي رؤشاارات اليباانت ال ااذكمرا ف ااد ب(غاات ن اابة العياان ا فااي دنصاال ال اا  ك اان اثاار ناامع       

و  41.7ة(اى التامالي ببي ان ب(غات العيان ا فاي دنصال اليبامب  TSPو  NPر نرنة ب  ن    DAP% في س ن  11.6

ة(اى  DAPما سا ن  % ر نرناة بنل ا ن يه ة(اى التامالي. أ  ت ا11.0و  78.1% والعين ا في الينصال ال (اي 14.14

يمااعى إلااى  نب(بتاام المنلبااة ة(ااى الااذوبن  وادنتشاانر وإراادا  ال  اا مر ل(يباانت ر نرنااة بنل اا ن يه  TSPو  NPساا ن   

كاان   DAP( أ  ساا ن  1911وآخاارو ) Ali(. ف ااد وجااد 1919وآخاارو , Amanullahو 1994اذخااريه ) المباادلي,

 .NP% ر نرنة ب  ن  0.9و  4.4ليبنت الييطة ب  دار الك أ إ  أ ى إلى زين ا دنصل اليبمب والينصل ال (ي 

أظ رت اليتنئج أينن أ  ليامع الترباة تاأثبر رميام  فاي رؤشارات اليبانت ال اذكمرا ف اد زا  كال راه دنصال ال ا       

ال عيجاة الرر(باة  % ر نرناة بنلترباة110.8و  178.0و  196.4واليبمب والينصال ال (اي فاي الترباة الطبيباة ب  ادار 

ات ة(ااى التاامالي. ويمااعى ت ااما التربااة الولااى فااي زياان ا ت(ااك ال ؤشاارات إلااى أ  ريتماهاان رااه اليتااروجبه ل( ؤشاار

 1080الثننبااة )الم ب(ااي, وال  اا مر أة(ااى وكااذلك ت ت(ااك ساامة تبن لبااة وياابه وراان ا ةناامية أة(ااى ر نرنااة بنلتربااة

 (.1994و المببد , 1999وال نةد ,
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السماد الفوسفاتي في حاصل القش والحبوب والحاصل الكلي ) غم أصيص: تأثير نوع ومستوى  4جدول 
-0

 )

 التربتين. لنبات الحنطة في كال

 

 التربة

مستو

ى 

السما

 د

 الحاصل الكلي حاصل الحبوب حاصل القش

متو نوع السماد

سط 

السما

 د

 
متوس

ط 

 السماد

 

متوسط 

 NP السماد
DA

P 
TSP NP 

DA

P 

TS

P 
NP DAP TSP 

 الطينية

1 
15.2

7 

0..4

3 

0..4

3 

0..4

3 
2.03 2.03 2.03 2.03 05.2. 05.2. 05.2. 05.2. 

31 
16.4

0 

43..

1 

4..4

3 

44.1

3 
2.31 3.2. 3.13 ..3. 40.01 .4.5. 45... 43.35 

04 
16.9

3 

.4.1

. 

41.1

. 

4..5

. 
..33 1..1 3.11 3..4 44.31 21... .3.3. ...43 

011 
17.8

0 

.1.3

3 

.2.0

1 

.1.4

4 
3.2. 

0..1

1 

01.1

3 

01.0

3 
4..4. .0.33 22.03 21..5 

421 
01.3

3 

...3

1 

45.1

3 

43.2

0 
1.11 

00.1

1 
1.51 5..3 43.23 22.31 .1.33 .3.51 

 متوسط السماد
03.1

0 

45.4

. 

43.3

2 
 3.0. 1.31 3.21  4..03 .3.13 ...33  

 3..0. 5..3 42.01 متوسط التربة

المزيجة 

 الرملية

1 3.31 3.31 3.31 3.31 0..1 0..1 0..1 0..1 3.51 3.51 3.51 3.51 

31 3..1 
04.3

. 
5.43 5.3. 0.31 4.31 4.21 4.41 1.51 0..03 00.33 00.50 

04 3.11 
03.1

3 

0..3

1 

04..

4 
4.41 .... ..11 4.12 01.11 05.21 03.31 0...3 

011 1.01 
41.5

3 

01.5

3 

03.1

0 
4..1 2.4. ..11 ...0 01.31 4..41 44.33 05..4 

421 1.11 
03.1

3 

0..0

3 

0..3

1 
4.11 ..11 ..3. ..20 00.31 41.13 01.11 03.15 

 3.34 متوسط السماد
02.3

3 

04.3

2 
 4.11 ..1. 4.1.  5.11 03.30 0...3  

متوسط السماد 

 العام

04..

3 

40.5

3 

05..

1 
 2.04 ..12 ..00  03.21 43.35 42.34  

 3..02 .4.3 00.30 متوسط التربة

 اقل فرق معنوي

 1.10 .1.1 1.10 .1.1 1.10 .1.1 المتغير

 1.0.2 .1.00 1.130 ..1.1 .1.02 1.015 التربة

 1.015 1.020 1.113 .1.13 1.031 1.0.2 السماد

 .1.42 .1.01 1.004 1.112 1.4.1 .1.03 مستوى اإلضافة
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 حبة وامتصاص الفسفور الكلي011. وزن 4

ال (ااي نتبجااة لعياان ا ر ااتمى إضاانفة  Pدبااة وارتصاانر  199أوضاايت اليتاانئج وجاام  تااأثبر رمياام  فااي وز         

هااااـ P2O5كغااااز  149إلااااى  9ال  اااا مر رااااه 
-1
% 197و  110و  79و  16  اااادار ب 199( ف ااااد زا  وز  1جاااادول) 

هـ P2O5كغز  149و  189و  119و  69% ل(  تمينت 161و  171و  161و  88ال (ي بي بة  Pوارتصنر 
-1
ة(ى  

هاـ P2O5كغز  189التمالي ر نرنة ب منر(ة ال بطرا. ل د ت ما ال  تمى 
-1
فاي أةطانء أة(اى زيان ا فاي ت(اك ال ؤشاريه  

 تمى إضنفة ال   مر يمم  إلاى زيان ا جنهعيتام فاي الترباة وزيان ا ارتصنصام لادى وا  العين ا الينص(ة نتبجة زين ا ر

اليبنت ور نه تم فاي الم (بانت ال  ابملمجبة  اخال اليبانت ) التركباب النامئي والتاي س( و خملام فاي ت اميه وإننانج 

و Mengel الباااذور فناااال ةاااه ت مييااام نظااانم جاااذر  ك ااامء فاااي ارتصااانر ال ااانء وال غاااذينت وري ااان ال  ااا مر)  

Kirkby,1081  وFageria,1990, و  1991(. أ  اليتاانئج ال تيصاال ة(ب اان تت ااا رااع ) الااراو  و آخااروKhan 

 (.1911وآخرو ,

دباة فاي سا ن   199ك ن ببيت اليتنئج أ  ليمع ال  ن  تأثبرا رميمين في كال ال ؤشريه  باد الدراساة ف اد از ا  وز        

DAP  ر نرناة ب ا ن   و16و  117مر ال (ي ب  دار % وارتصنر ال   14.1و  16.9ب  دار %NP  وTSP  ة(اى

 Memonالتمالي ويمعى ت ما ال ا ن  الول ة(اى ال ا ن يه اذخاريه ل نب(بتام المنلباة ة(اى الاذوبن  وإرادا ه ل(  ا مر )

 (.1911وآخرو ,  Aliو 1994وآخرو  ,

ارتصنر ال   مر ال (ي رميمين في الترباة الطبيباة دبة و 199أرن بنلي بة لتأثبر نمع التربة ف د از ا  كل ره وز       

% ل( ؤشاريه ة(اى التامالي ر نرناة بنلترباة ال عيجاة الرر(باة ويماعى ت اما الترباة الولاى ة(اى 146و  191.1ب  دار 

الثننبااة فااي زياان ا ت(ااك ال ؤشااريه ب اابب زياان ا ريتماهاان رااه اليتااروجبه وال  اا مر والطاابه وال اامة التبن لبااة لاليمناانت 

 (.1997وآخرو ,  Yasinو 1991وآخرو , Zhengو  1999بة وال ن ا المنمية )ال نةد ,ال مج

 

 . نسبة االستجابة وكفاءة استعمال السماد.

( تاأثبر ر اتمى إضاانفة ال  ا مر رميمياان فاي ن ابة ادسااتجنبة فاي الينصاال 4ببيات اليتانئج ال مضااية فاي جاادول )       

% وك اانءا اسااتم نل ال اا ن  64و  71و  41ز ا ت ن اابة ادسااتجنبة ب  اادار ال (ااي ليباانت وك اانءا اسااتم نل ال اا ن  ف ااد ا

هاـ P2O5كغز  149و 189و  119إلى  9% ةيد زين ا ر تمى إضنفة ال   مر ره 1.1و  17.1و  1.4ب  دار 
-1
ة(اى  

جنهعيتام فاي التمالي. ويمعى زين ا ن بة ادستجنبة وك نءا استم نل ال ا ن  بعيان ا ر اتمى إضانفة ال  ا مر إلاى زيان ا 

الترباة ر اان أسا ز فااي زياان ا ارتصنصام لاادى اليباانت ر ان أ ى إلااى زياان ا نشانيم فااي الم (باانت اليبمياة وتيرياار الطن ااة 

 (.Plibeam ,1997و  Bakerو  Bidwell,1070الالزرة ل( بنم ب ذه الم (بنت لدى اليبنت. ) 

هـ P2O5كغز  189ل د ت ما ال  تمى       
-1
فاي كاال ال ؤشاريه ر ان يادل ة(اى انام ال  اتمى فاي إةطانء أة(اى زيان ا  

الرثل لينجة اليبنت لتي با أة(ى استجنبة وا  أ  إضنفة بمد هذا ال  تمى ت ام   بار ا تصان ية. أ  اليتانئج تت اا راع 

 (.1911وآخرو , Yosefiو  1994والمببد , 1994و المبدلي, 1001 راسنت ةدا ) الراو ,

ل اا ن  تاأثبرا رميمياان فاي ن اابة ادساتجنبة وك اانءا اساتم نل ال اا ن  ف اد زا ت ن اابة ك ان أوضايت اليتاانئج أ  ليامع ا     

ة(اى التامالي ببي ان ب(غات ن ابة العيان ا فاي  TSPو     NP% ر نرناة ب ا ن   14و  DAP  174ادستجنبة في س ن  

ل  تم (ة فاي هاذه الدراساة % بنل  نرنة رع ال  ن يه ة(ى التمالي. أ  ك نءا الس دا ا14و  141ك نءا استم نل ال  ن  

الك ااأ ر نرنااة  كاان  DAP( أ  ساا ن  1994. ل ااد وجاادت المباادلي )DAP < TSP < NPي  ااه ترتبب اان ك اان ي(ااي: 

إ  اظ ر أة(ى ن بة استجنبة وك نءا استم نل ل(  ن  في الينصل ال (ي ليبانت الييطاة. ك ان تت اا  NPو  TSPب  ن   

 (.1911وآخرو , Aliو 1919وآخرو , Khanو 1919وآخرو , Amanullahاليتنئج رع )

ك اان كاان  لي ااجة التربااة تااأثبرا رميمياان فااي ن اابة ادسااتجنبة وك اانءا اسااتم نل ال اا ن  ف ااد كنناات أة(ااى ن اابة اسااتجنبة     

% 10.41% ببي ن انخ نت في التربة الطبيبة إ  ب(غات 44.61لينصل الييطة ال (ي في التربة ال عيجة الرر(بة ب(غت 

% ر نرناة بنلترباة الطبيباة وهاذا يماعى  (اة جنهعياة 11.1ادستجنبة في التربة ال عيجة الرر(بة ب  ادار  ل د زا ت ن بة

وا  أ  إضانفة ل(  ا مر  CECالتربة ال عيجة الرر(بة ره ال   مر وانخ ان  ريتماهان راه الطابه وال ان ا المنامية و
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 1991والااراو  وآخاارو , 1999نةد ,رااه خااالل الساا دا تااؤ   إلااى دصاامل اسااتجنبة ةنلبااة لاادى اليباانت. ) ال اا

 (.1919وادركماز ,

% ر نرناة بنلترباة ال عيجاة الرر(باة وا  ت اما 109أرن ك نءا استم نل ال  ن  ف د زا ت فاي الترباة الطبيباة ب  ادار      

مى راه التربة الولى ة(ى الثننبة في ك نءا استم نل ال  ن  يمم  إلاى ارتالك ان ة(اى أة(اى جنهعياة راه ال  ا مر وريتا

 (.Watanabe,1969و Olsenالطبه وال ن ا المنمية) 

 

: تأثير نوع ومستوى السماد الفوسفاتي في حاصل القش والحبوب والحاصل الكلي )غم أصيص .جدول 
-0

) 

 لنبات الحنطة في كال التربتين.

 

 التربة
مستوى 

 السماد

الكلي )ملغم أصيص Pامتصاص  حبة )غم( 011وزن 
-0

) 

وسط مت نوع السماد

 السماد

متوسط  

 NP DAP TSP NP DAP TSP السماد

 الطينية

1 4.41 4.41 4.41 4.41 ...22 ...22 ...22 ...22 

31 4.33 .... 4.11 4.53 24.01 1..31 34.03 3...1 

04 ..43 2.13 ..21 ...1 .0..5 004.30 54.43 1..23 

011 ..13 3.33 2.21 2..2 31..1 03...3 0....3 005.33 

421 2.41 2.21 ..11 2.0. 35.40 0.1... 04..51 003.14 

  15.13 ...000 0.34.  4... .3.. 43.. متوسط السماد

 3..12 22.. متوسط التربة

المزيجة 

 الرملية

1 1.51 1.51 1.51 1.51 3.11 3.11 3.11 3.11 

31 0.01 0..3 0.43 0.42 01.03 4..22 0...2 03..0 

04 0... 4.11 0.11 0.30 02..3 ...31 4...1 4..42 

011 0..1 ..41 4.31 4.2. 01.12 ...1. 20.12 .3.50 

421 0.51 4.3. 4.41 4.41 44.54 23.54 .3..3 ...3. 

  3...4 40... 02.33  .0.3 4.12 ...0 متوسط السماد

  3.30. 3..34 4.41.  2..4 4.51 1..4 متوسط السماد العام

 42.20 0.30 متوسط التربة

 LSDاقل فرق معنوي 

 1.10 .1.1 1.10 .1.1 المتغير

 0.033 1.114 1.1.4 1.1.5 التربة

 0.221 0.111 .1.13 1.123 السماد

 0.1.5 .5..0 1.110 1.130 مستوى اإلضافة
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 ال التربتين.: تأثير نوع ومستوى السماد الفوسفاتي في نسبة االستجابة وكفاءة استعمال السماد في ك 2جدول 

 

 التربة
مستوى 

 السماد

 كفاءة استعمال السماد )%( نسبة االستجابة )%(

متوسط  نوع السماد

 السماد

متوسط  

 NP DAP TSP NP DAP TSP السماد

 الطينية

31 3.50 20.05 ...3. 43.50 41.33 3..10 23... 22.55 

04 02.11 .4.1. 23.5. .3.30 43.43 33.53 21.15 23.13 

011 44.51 34.23 ...55 23.0. .2.0. 1..51 33.42 30.35 

421 45.42 .3... 25.13 2..40 ...05 30.05 21.13 .0.25 

  .4.2. 30.32 45.13  .23.3 13... 2..01 متوسط السماد

 0.11. 5.20. متوسط التربة

المزيجة 

 الرملية

31 0.40 23.50 .4.45 .1.23 01.03 4..55 03.0. 03..5 

04 40.11 .5.41 .4.31 22..4 01.41 4..34 41..3 05... 

011 4..23 31.3. 3...1 ...02 01.23 43.31 40..1 05.44 

421 .0.51 34.0. .3.53 .1.33 00.34 01.21 0..5. 02.41 

  0..01 21..4 .01.3  4.13. 5.25. 44.21 متوسط السماد

  3.... .23.1 .05.1  ...25 3.41. 41.23 متوسط السماد العام

 03.32 .22.3 متوسط التربة

 LSDاقل فرق معنوي 

 1.10 .1.1 1.10 .1.1 المتغير

 1.135 1.3.1 1.233 3..1 التربة

 .0.13 1.353 12..1 1.2.3 السماد

 0.2.3 1.505 1.332 12..1 مستوى اإلضافة

 

 عالقات االرتباط:

رااع  NPرميميااة رمجبااة باابه ر ااتمى إضاانفة ال  اا مر ل اا ن   أظ اارت نتاانئج تي(باال ادنياادار وجاام  ةال ااة خطبااة     

( كننات راع كال راه ارتصانر r( وا  أة(ى  ب ة ل منرل ادرتبني الخطي )4رؤشرات اليبنت في كال التربتبه جدول )

P ( غاات)ول ااال التااربتبه أ  هااذه المال اانت تؤكااد أ  زياان ا ر ااتمى إضاانفة ال  اا مر أ ت إلااى زياان ا 9.000ال (ااي ب )

م في كال التربتبه  بد الدراسة ر ن أس ز في زين ا ارتصنصم لدى اليبنت وزيان ا رؤشارات اليبانت الخارى وا  جنهعيت

وإرادا ه ل(يبانت لاز ي اي بينجاة نبانت  NPادستجنبة ت ث(ت بعين ا خطبة ير ية ر ن يدل بن  تيارر ال  ا مر راه سا ن  

 سة الينلبة.الييطة دتى ةيد ال  تمى الخبر ره اإلضنفة ره ظروي الدرا

و  DAPك ن أظ رت اليتنئج وجم  ةال ة رميمية رمجبة ره الدرجة الثننباة بابه ر اتمى إضانفة ال  ا مر ل ا ن        

TSP ( تؤكاد أ  زيان ا ر اتمى 7و 6رع رؤشرات اليبنت ول ال التربتبه جدولي )( أ  هذه ال مان دت ) الدرجاة الثننباة

في إردا  وزين ا جنهعية ال  ا مر ب ان ي اي دنجاة نبانت  NP(ى س ن  ت م ت ة TSPو  DAPإضنفة ال   مر ل  ن   

هـ P2O5كغز  189الييطة وتي ا ال  تمى الرثل ريم ةيد ال  تمى 
-1

ك ان أ  هاذه المال انت أو ريييبانت ادساتجنبة   

ي تي باا ي  ه ره خالل ن التيبؤ ب ادى اساتجنبة نبانت الييطاة ل(  ا مر ال ناني فناال ةاه تيدياد ال  اتمى الرثال فا

و  Martelأة(ااااى اسااااتجنبة وأ صااااى دنصاااال ل(يباااانت. ل ااااد وجااااد المديااااد رااااه البااااندثبه رثاااال هااااذه المال اااانت ) 

Zizka,1077وMcConnell , و 1086وآخروFageria,1998 ,1919و الراشد  وابراهبز.) 
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 ( وفقاX) NP( مع مستوى إضافة الفسفور لسماد Y: العالقة بين مؤشرات نبات الحنطة ) .جدول 

 للمعادلة الخطية.

 

 الصفة

 التربة المزيجة الرملية التربة الطينية

 المعادلة
معامل االرتباط 

(r)* 
 المعادلة

معامل 

 (rاالرتباط )

 Y = 15.974 + 0.014X 1.313 Y = 6.680 + 0.0087X 1.554 حاصل القش

 Y = 3.756 + 0.020X 1.514 Y = 1.300 + 0.0065X 1.550 حاصل الحبوب

 Y = 19.124 + 0.034X 1.552 Y = 7.98 + 0.015X 1.553 الكلي الحاصل

 Y= 2.242 + 0.0085X 1.553 Y = 0.866 + 0.004X 1.511 حبة 011وزن 

 Y = 34.572 + 0.143X 1.555 Y = 6.520 + 0.068X 1.555 الكلي Pامتصاص 

 Y = 0.290 + 0.122X 1.553 Y = 5.760 + 0.111X 1.511 نسبة االستجابة

 Y = 16.210 + 0.086X 1.533 Y = 9.490 + 0.0076X 1.133 اءة استعمال السمادكف

 .1.5.5و  1.131هي  1.10و  .1.1الجدولية عند مستوى  rقيمة 

 

 ( وفقا لمعادلة الدرجةX) DAP( مع مستوى إضافة الفسفور لسماد Y: العالقة بين مؤشرات نبات الحنطة ) 3جدول 

 الثانية.

 

 الصفة

 التربة المزيجة الرملية ينيةالتربة الط

 المعادلة

معامل 

االرتباط 

(R)* 

 المعادلة
معامل 

 (Rاالرتباط )

 حاصل القش
10

-4
 X

2
×Y= 14.918 + 0.231X 

- 6.21 
0.985 

10
-4

 X
2

×Y= 6.183 + 0.136X - 

3.65 
0.971 

 حاصل الحبوب
10

-4
 X

2
×Y= 3.704 + 0.063X - 

1.21 
0.939 Y= 1.256 + 0.027X - 1.347 X

2
 0.988 

 الحاصل الكلي
10

-4
 X

2
×Y= 18.639 + 0.294X 

- 7.44 
0.976 

10
-4

 X
2

×Y= 7.424 + 0.163X - 

4.29 
0.973 

Y= 2.152 + 0.024X - 1.407 X حبة 011وزن 
2

 0.991 Y= 0.755 + 0.015X - 0.653 X
2

 0.937 

 Pامتصاص 

 الكلي

10
-3

 X
2

×Y= 33.737 + 0.966X 

- 1.77 
0.983 

10
-4

 X
2

×Y= 5.500 + 0.375X - 

8.02 
0.979 

 نسبة االستجابة
Y= 17.963 + 3.825X - 3.062 

X
2

 
0.974 

Y= 24.122 + 4.109X - 3.386 

X
2

 
0.978 

كفاءة استعمال 

 السماد

Y= 41.130 + 3.672X - 3.154 

X
2

 
0.794 

Y= 10.898 + 3.526X - 4.171 

X
2

 
0.936 

 .1.5.5و  1.131هي  1.10و  .1.1الجدولية عند مستوى  Rقيمة

 

 

 

 

 

 



  جار اهلل و الجنابي                                                           (1914) , 109-171(: 1) 6 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

187 
ISSN 2072-3875 

 

 ( وفقا لمعادلةX) TSP( مع مستوى إضافة الفسفور لسماد Y: العالقة بين مؤشرات نبات الحنطة ) 3جدول 

 الدرجة الثانية.

 

 الصفة

 التربة المزيجة الرملية التربة الطينية

 المعادلة
معامل االرتباط 

(R)* 
 المعادلة

معامل 

 (Rاالرتباط )

 حاصل القش
Y = 14.726 + 0.185X – 4.91x10

-

4
x

2
 

0.984 
Y = 6.183 + 0.136X – 

3.65x10
-4

X
2

 
0.930 

حاصل 

 الحبوب
Y = 3.910 +0.049X – 1.132X

2
 1.531 

Y = 1.256 + 0.027X -

1.347X
2

 
1..0. 

الحاصل 

 الكلي

Y = 18.625 + 0.234X -6.02x10
-

4
X

2
 

1.511 
Y = 7.424 +0.163X – 

4.29x10
-4

X
2

 
1.523 

 011وزن 

 حبة
Y= 2.074 + 0.018X – 1.10X

2
 1.521 

Y = 0.755 + 0.015X – 

0.653X
2

 
1.521 

 Pامتصاص 

 الكلي

Y = 31.180 + 0.695X – 1.14x10
-

3
X

2
 

1.53. 
Y = 5.500 + 0.375X – 

8.02x10
-4

X
2

 
1.530 

نسبة 

 االستجابة
Y = 8.095 + 4.113X – 3.376X

2
 1.515 

Y = 24.122 + 4.109X – 

3.386X
2

 
1.552 

كفاءة 

استعمال 

 سمادال

Y = 20.178 + 3.727X – 3.464X
2

 1.311 
Y = 10.898 + 3.526X – 

4.171X
2

 
1.53. 

 .1.5.5و  1.131هي  1.10و  .1.1الجدولية عند مستوى  Rقيمة

 

 المصادر:

. تااأثبر ر ااتمينت رخت( ااة رااه ساا ن   البمرياان وسمبرفمساا نت فااي بااع ر مناانت 1919ادركااماز , آساام لطباا  ةعيااع.

 .  144 – 144( : 1)1. رج(ة  ينلى ل(م(مم العراةبة..Triticum aestivum Lدنصل ال    

. تااأثبر الت اا بد ال مساا نتي والاادفمنت فااي الاامز  الجااني وارتصاانر 1919الراشااد , صاانل  ري ااد و شاا ر  إبااراهبز.

ال   مر في بمة ررادل الي م ل يصامل الييطاة تيات الظاروي الدي باة. رج(اة ادنبانر ل(م(امم العراةباة. رج(اد 

 . )ةد  خنر بنل ؤت ر(.118 – 118:  (4)8

. تااأثبر ر ااتمى ورمةااد إضاانفة ال اا ن  1991الااراو , اد ااد ةبااد ال اان   وتركااي ر ااته ساامد ورداابز هاان   ةبااد . 

( : 10)11ال مس نتي في دنصل وبمة ر منانت الينصال ل(اذرا الصا راء. رج(اة إبانء لألبيانث العراةباة. رج(اد 

149 -  148. 

. ساا(مأل وك انءا السا دا ال مسا نتبة ادرمنبنكبااة فاي التارب ال ( اابة. 1999جباانر ةباد العهارا.ال انةد , نصابر ةباد ال

 رسنلة رنج تبر. ك(بة العراةة.جنرمة بغدا .

. ت اانةالت بمااة الساا دا ال مساا نتبة فااي التاارب ال ( اابة وتأثبرهاان فااي ن اام نباانت 1994المباادلي, رناان ساامد  ةعيااع. 

 عراةة والغنبنت. جنرمة ال مصل.الييطة. رسنلة رنج تبر. ك(بة ال

. ك نءا ال  ن  المنم  ال مادني ال مسا نتي فاي زيان ا جنهعياة ال  ا مر وأثاره فاي 1994المببد , هشنم س( ن  د به.

 . رسنلة رنج تبر. ك(بة العراةة. جنرمة بغدا .Triticum aestivum Lن م الييطة 

م التربااة وفتاارا الي اام ة(ااى ن اام الشاامبر. رج(ااة البياامث . تااأثبر ر ااتمى ال  اا مر ون ااج1080الم ب(ااي, جااما  كاانظز .

 .147 – 117(: 1)8العراةبة وال مار  ال نئبة. 
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. اساتجنبة ريصامل الييطاة ل(ت ا بد ال مسا نتي والبمتنساي فاي تارب 1999د ن  , خنلد بدر و ةن ل ةبد  الخ نجي.

 – 80( :1)4الثنلا  ل(بيامث العراةباة.  ر(يبة. رج(ة العراةة المرا بة )ةد  خانر( ةاه و انئع ال اؤت ر الم( اي

08. 

. ر نرناة ك انءا السا دا ال مسا نتبة فاي تج بعهان ل(  ا مر ليبانت 1004راهي ,د د  س(ب ن  و ظانفر فخار  الاراو .

 .47 – 46(: 1)14الذرا الص راء. رج(ة الم(مم العراةبة. 
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