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احلنطةومنويف جاهزية الفسفورتأثري اضافة الصخر الفوسفاتي احملمض جزئيا والكمبوست
)Triticumaestivum L .(

محمد عبد الربیعيدنیا فائق مناف
جامعة بغداد/ كلیة الزراعة 

Mousawallaa88@yahoo.com
:تاریخ قبول النشر تاریخ استالم البحث :  

الخالصة
جلبت من ) SiCLة طینیة غرینیة (تربة مزیجباستخدام في ظلة خشبیةنفذت تجربة اصص

تلفة مصادر فوسفاتیة مخاضافةدراسة تأثیرلجامعة بغداد-الزراعةكلیة –قسم المحاصیل الحقلیةحقل
السنابل. وتم بدء تكوني  مرحلتي التفرعات والتربة الجاھز وفي نمو نبات الحنطة ففي فسفورالذوبانیة

. استعمل التصمیم 26/11/2013) في 99(صنف اباءTriticumaestivum.Lزراعة حبوب الحنطة
صخر (عكاشات) وPRصخر الفوسفات ) واستعملت ثالث مصادر فوسفاتیة ھي CRDتام التعشیة (

بمستوى واحد )TSP(فوسفات الكالسیوم الثالثي سوبر و)PAPR(%) 40الفوسفات المحمض جزئیا (
) اضیفت خلطا مع التربة قبل 1-میكاغرام. ھ20و 0مستویین من الكمبوست (و1-.ھP% كغم 100ھو 

وزن القش، وزن عدد التفرعات،(االرتفاع،تم قیاس فسفور التربة الجاھز وصفات النمو.الزراعة
افة اضالنتائج اناظھرت.السنابلبدء تكون) في مرحلتي التفرعات و، الوزن الكلي الجافالجذر

وتفوق ز في التربة الجاھقیم الفسفورزادت معنویاالكمبوست وكذلك تداخالتھماوالمصادر الفوسفاتیة
اضافة صخر  الفوسفاتمعنویة عندزیادةالمحمض بینما لم تكن الصخرالتالھاسوبر فوسفاتالمعنویا

كانت نسب الزیادة في معدل قیم .السنابلبدء تكونمرحلتي التفرع ومقارنة بمعاملة القیاس ولكل من 
بدء تكون% في مرحلة 12.81% ،35.32% في مرحلة التفرعات 7.24% ،32.71الفسفور الجاھز

عند اضافة % 42.8% و46.7وخر المحمض على التوالي والصالسوبر فوسفات السنابل مع
التفرعات و في مرحلة%13.61وى التوالي السنابل علبدء تكونفي مرحلتي التفرعات والكومبوست

اضافة المصادر أماثالثيكومبوست مع السوبر العند تداخل الفي مرحلة بدا تكون السنابل 11.4%
وتدخالتھما اثرت معنویا وایجابیا في معظم صفات النمو كارتفاع النبات الفوسفاتیة المختلفة  والكمبوست

التفرعات والوزن الجاف للجذر في مرحلة بدء تكون السنابل والوزن الجاف الكلي للنبات والوزن وعدد
تاله الصخر المحمض في وق السوبر فوسفات في مرحلتي التفرع وبدء تكون السنابل وتفالجاف للقش 

الصخر الفوسفاتي الذي لم یسجل زیادة معنویة مقارنة بمعاملة بات النمو المذكورة مقارنةزیادة صف
القیاس.

المحمض جزئیا ، سوبر فوسفات  الكالسیوم الثالثي ، الصخر الفوسفاتيالكلمات المفتاحیة :
كومبوست 

املقدمة
التي الفسفور من العناصر الغذائیة المھمة 

من تأثیر كبیر لما لھیحتاجھا النبات بكمیة كبیرة 
في نمو وانتاجیة المحاصیل الحقلیة ومنھا
محصول الحنطة الذي یعد من المحاصیل 

لم استخدم المھمة في العاواالستراتیجیةالرئیسة 
الباحثین ممارسات اداریة مثلى للتربة و 

بغرض  زیادة جاھزیة ھذا المغذي المحصول
مختلفة لتوفیر ھذا أداریھومنھا أتباع  طرائق 

االسمدة الكیمیائیة والتي استعمالالعنصر ومنھا
% 50-30حققت زیادة في االنتاج بحدود  

)FAO،1973 ( من تأمین المستوى حیث البد

المناسب منھ في الترب وبالصیغة الجاھزة 
المتصاص النبات. 

رب المناطق الجافة وشبھ الجافة ومنھا تمتاز ت
نسبة معادن الكاربوناتبارتفاعالترب العراقیة 

ھا والتي تتراوح في معظم مناطق العراق فی
فضال على درجة تفاعلھا 10-30%بحدود 

القاعدي وكونھا مشبعة بأیونات الكالسیوم مما 
متالزمة نقصیجعل ھذه الترب تعاني من

فور والذي ذائیة كالفسجاھزیة بعض العناصر الغ
والترسیب في یكون عرضة لحاالت االمتزاز

الترب الكلسیة أو التفاعل مع الطور الصلب 
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لكاربونات الكالسیوم مما یؤدي إلى نقص 
جاھزیتھ للنبات وإلى ظھور أعراض نقصھ 

;1981على النباتات النامیة (االعظمي،
Nouri وOlsen،1966;،1999النعیمي( .

ان االستخدام المباشر للصخر الفوسفاتي في 
االغراض الزراعیة  في العراق محدود جدا 
بسبب قلة ذوبانیتھ في الترب العراقیة القاعدیة 
الكلسیة  علما ان العراق یملك خزین یقارب من 

ملیون طن في مناجم عكاشات (غرب 300
اجریت دراسات قلیلة (االعظمي،العراق).

) من 2005الزاھدي،;2003التمیمي،;1990
قبل طلبة الدراسات العلیا و باحثي التربة في 

الفوسفاتي في العراق حول استعمال الصخر
االضافة المباشرة عن طریق خلطھ مع الكبریت 
او المخلفات العضویة لغرض زیادة ذوبانیتھ.

ایضا استعمال الطرائق الكیمیائیةویمكن 
chemical methodطریقةمنھاو

يالفوسفاتالتحمیض الجزئي للصخر
Partial acidulation of phosphate
rock (PAPR)
باستعمال حامض الكبریتیك المركز الذي 

بكمیات اقل من الفوسفاتيیضاف الى الصخر
الكمیات التي تستخدم في صناعة فوسفات 

. ھذه الطریقة (OSP)الكالسیوم االعتیادي 
استعملت بصورة واسعة في العالم في الترب 

Hamond; 2003, Chen ; 2003الحامضیة 
, Zapata )، وبدرجة اقل في 1986واخرون (

;2000واخرون، Mahgoubالترب القاعدیة (
(1999 ,Eltaher واعطت نتائج جیدة في زیادة

جاھزیة فسفور الصخر الفوسفاتي ولم تستعمل 
في الترب العراقیة، ومن الطرائق االخرى 

الزراعیة التأثیراتالمستعملة في تحسین 
للصخور الفوسفاتیة ھي الطرائق الحیویة 

(Biological methods) ومنھا طریقة
(phospho-compost)الفوسفوكمبوست

التي یخلط فیھا الصخر الفوسفاتي مع المواد و
) ان نجاح 2013واخرون،(Hellalالعضویة 

الطرائق الكیمیائیة (التحمیض الجزئي) و 
(الفسفوكمبوست) في زیادة الطرائق الحیویة

ذوبان الصخر الفوسفاتي في الترب العراقیة  قد 
یقلل من استعمال فوسفات الكالسیوم الثالثي اذا 

ه الطرق زیادة  في جاھزیة ما اعطت ھذ
الفسفور واالنتاجیة وخاصة ان العراق یملك 

خزین جید من الصخر الفوسفاتي مما یقلل من 
كلفة تصنیع االسمدة الفوسفاتیة.

یھدف البحث الى تقییم القوة التجھیزیة للفسفور 
اضافة المركبات تأثیرعن طریق دراسة 

الفوسفاتیة (صخر الفوسفات، صخر الفوسفات 
الكالیوم % وسوبر فوسفات40لمحمض جزئیا ا

) والكمبوست وتداخالتھما في جاھزیة الثالثي
.في نمو الحنطة فسفور التربة و

املواد وطرائق العمل
فينفذت تجربة اصص وضعت في ظلة خشبیة

تربة مزیجیة طینیة باستخدام26/11/2013
غرینیة تقع عند مستوى مجامیع الترب تحت 

على وفق ما Typictorrifluventالعظمى ھو 
. Soil survey staff( 1972)ورد في 

سم من )30-0(جمعت نماذج تربة سطحیة
الحقول التابعة لقسم المحاصیل الحقلیة /كلیة 
الزراعة/جامعة بغداد وخلطت لتكوین عینة 
مركبة وجففت ھوائیا ومررت خالل منخل قطر 

) كغم تربة لكل 8ملم وتم استخدام (4فتحاتھ 
اصیص والذي یمثل وحدة تجریبیة واحدة. نفذت 
تجربة عاملیة حسب التصمیم التام التعشیة 

CRD معامالت تجریبیة وبثالث 8شملت حیث
مكررات ومن ضمنھا معاملة المقارنة التي تمثل 
معاملة التربة فقط وقد تم توزیع المعامالت 
بصورة عشوائیة لیصبح عدد الوحدات الكلیة 

وحدة تجریبیة واجري التحلیل االحصائي 24
وقورنت المتوسطات ANOVAوفق اختبار

على LSDللمعامالت بأختبار اقل فرق معنوي
للتحلیل االحصائي وقد استعمل0.05مستوى 
–Statistical Analysis Systemبرنامج 

SAS)2012.( اضیفت المصادر الفوسفاتیة
بشكل دفعة 1-.ھPكغم 100بمستوى واحد 

واحد قبل الزراعة من الصخر الفوسفاتي 
ملم 0.5وبحجم دقائق ھو (PR)(عكاشات) 

) وصخر 1(والمبینة خواصھ في الجدول 
الفوسفات المحمض جزئیا وسوبرفوسفات 

. أضیف الكمبوست TSP)الكالسیوم الثالثي (
میكا غرام20و 1-بمستویین ھما صفر طن.ھ

) بعض الصفات 2ویبین الجدول (1-.ھ
اضیف الكیمیائیة للكمبوست المضاف . 

النتروجین والبوتاسیوم بمستوى ثابت لكل 
النتروجین االصص (المعامالت) حیث اضیف

. Nكغم 160بمستوى (N%46)بشكل یوریا 

البحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث االول*
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و بدفعتین متساویتین نصف قبل الزراعة و 1-ھ
التفرعات. آماالنصف االخر في مرحلة 

K2SO4 (K%42)البوتاسیوم فأضیف بشكل 

وكذلك بدفعتین 1-.ھKكغم 120بمستوى
متساویتین  نصف قبل الزراعة و النصف االخر 

). 2011،ساريالیفي مرحلة التفرعات (
خلطت االسمدة الفوسفاتیة والكمبوست والدفعة 

والبوتاسیة  مع النیتروجینیةاالولى من االسمدة 
زرعت ) سم.10-0الطبقة السطحیة للتربة (

Triticumاالصص ببذور الحنطة aestivum
L. بذرة في كل 20وبواقع 99صنف اباء

بعد 1-) نبات.اصیص 10اصیص خفت الى (
نباتات في مرحلة 5تم قلع اسبوع من االنبات

في مرحلة بدء االخرى نباتات 5التفرعات و
تكون السنابل وتم قیاس بعض صفات 

لتفرعات ، الوزن الجاف النمو(االرتفاع ، عدد ا
لجذر ،الوزن الكلي للقش ، الوزن الجاف ل

.)للنبات
الفوسفاتي المحمض الصخرحضر 

% بحساب كمیة 40) بنسبة PAPR(جزئیا
للتحمیض المركز الالزمةحامض الكبریتیك 

للنسبة المطلوبة على اساس الكمیة التي نحتاجھا 
النتاج للتحمیض الكلي للصخر الفوسفاتي
) OSSفوسفات الكالسیوم االحادیة ( 

)GunAward،1987 والتي حددھا (
Yagodin)1984 طن من حامض ) بمقدار

الكبریتیك المركز یضاف لطن من الصخر
النتاج سوبرفوسفات الكالسیوم الفوسفاتي
االحادي.

الدراسةبعض الصفات الكیمیائیة للصخر الفوسفاتي المستخدم في) 1جدول (
PH 1:1Ec  1:1 dS.m-1%الفسفورSO4

2-%Ca2+%% Na+Mg2+%K+%

7.55.910.220.24629.25312873

(عكاشات) وزارة  الصناعة *تم الحصول على ھذه القیاسات من محطة تصنیع األسمدة الفوسفاتیة 

الدراسةبعض الصفات الكیمیائیة للكمبوست المستخدم في) 2جدول (

Ec  1:1 dS.m-1%النتروجینالفسفور
%

البوتاسیوم
%

الكاربون
العضوي%

نسبة
C/Nالكاربون:النتروجین

7.825.951.312.501.4048.519.4

أخذت نماذج من التربة قبل الزراعة وخلطت 
لتكوین عینة مركبة ثم جففت ھوائیا وطحنت 

ملم وتم تقدیر 2ونخلت بمنخل قطر فتحاتھ 
لھا قبل بعض الخواص الكیمیائیة والفیزیائیة 

) كذلك 3كما ھو مبین في الجدول رقم (الزراعة
جمعت عینات تربة من كل اصیص في مرحلة 

) یوما من الزراعة ومرحلة 45التفرعات (
باخذ عینات تربة) یوم من الزراعة90(التسنبل
عشوائیة لخمس مواقع من كل اصیص صغیرة
سم باستخدام االوكر الیدوي وتجمع 10لعمق 

الفسفورالجاھز .تم تقدیر لتكوین عینة مركبة

Olsenباستخالصھ من التربة بطریقة 
باستعمال بیكاربونات الصودیوم بتركیز نصف 

0.5Mموالري ( -NaHCO3 وقدر بجھاز (
،(Spectrophotometer)المطیاف الضوئي 

Page،الفسفور تم تقدیر1982وآخرین
) یوم من الزراعة في 45الجاھز في التربة بعد (

السنابل بطریقة تكونبدء مرحلتي التفرعات و
Olsen) و الموضحة من قبلPage وآخرین

). وقدر الفسفور الذائب في الماء حسب 1982،
) .Sommer،1982وOlsen(طریقة 
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) بعض الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة لتربة الدراسة قبل الزراعة3جدول(
الوحدةالقیمةالصفة

-PH (1:17.40درجة تفاعل التربة (

1-دیسي سیمینز.مEC (1:14.13درجة االیصالیة الكھربائیة (

1- سنتمول شحنة.كغمCEC(20.20السعة التبادلیة لالیونات الموجبة (

13.6المادة العضویة

1-غم.كغم 0.43الجبس

169.2الكلس

االیونات الموجبة الذائبة

2.20الكالسیوم

1-سنتمول.كغم

0.75المغنسیوم

0.07البوتاسیوم

1.52الصودیوم

االیونات السالبة الذائبة

Nillالكاربونات

1.98البیكاربونات

1.32الكبریتات

1.19الكلور

العناصرالجاھزة
66.5النتروجین

1-ملغم.كغم 485.0البوتاسیوم

13.75الفسفور

%30.00الحقلیةالسعة 

مفصوالت التربة
122.50الرمل

1-غم.كغم 519.60الغرین

357.90الطین

SiCLمزیجة طینیة غرینیةالنسجة

3-میكاغرام .م1.35الكثافة الظاھریة

النتائج واملناقشة
في المصادر  الفوسفاتیة و الكومبوستتأثیر-1

تركیز الفسفور الجاھز في التربة في مرحلتي 
السنابل.بدء تكونالتفرعات و 

) الى وجود 5) و(4تشیر النتائج في الجدولین (
معنویة ایجابیة بین متوسطات المصادر فروق

الفوسفاتیة و تركیز الفسفور الجاھز في التربة 
تكون بدءفي مرحلة التفرعات ولمرحلة 

السنابل حیث ازدادت تراكیز الفسفور الجاھز 
الفوسفاتیة في التربة معنویا مع المصادر 

وسجلت اعلى زیادة معنویة عند المستعملة
الثالثي تاله الصخر اضافة السوبر فوسفات

الزیادة معنویةالفوسفاتي المحمض بینما لم تكن 
مقارنة مع الصخر الفوسفاتي (الغیر المحمض)

) لكال المرحلتین (المقارنھالقیاسةبمعامل
وكانت اعلى القیم لمتوسط الفسفور الجاھز في 

- .كغمpملغم15.90التربة في مرحلة التفرعات  

فوسفات الثالثي تلتھا تربة في معاملة السوبر1
تربة في معاملة 1-. كغمpملغم12.850

الصخر الفوسفاتي المحمض. وبنسبة زیادة 
% على التوالي 7.24و %32.7بلغت   

مقارنة بمعاملة القیاس ، بینما كانت اعلى القیم 
لمتوسط الفسفور الجاھز في التربة في مرحلة 

1-. كغمpملغم 15.317السنابل بدء تكون

فوسفات الثالثي تلتھا تربة في معاملة السوبر
تربة في معاملة الصخر 1-كغمpملغم 12.767

35.32ة زیادة بلغتالفوسفاتي المحمض و بنسب
% على التوالي مقارنة بمعاملة 12.81و

الجاھز الحاصلة في قیم الفسفور زیادةالالقیاس.
تعزى الى ارتفاع تركیز الفسفور الذائب في قد

سوبر فوسفات الثالثي وفي كال المرحلتین اما
الصخر المحمض فلم یسجل فروق معنویة في 

ةوالمقارنالتفرعات عن الغیر محمض مرحلة 
تكوین بدءولكنھ سجل فروق معنویة في مرحلة 
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السنابل وھنا قد یكون لدور االحیاء المجھریة 
في التربة وافرازات الجذور الحامضیة في 

من الصخر المحمض الفسفور المتبقيتجھیز 
الفسفورمنغیر العضویةاألشكالفي ذوبان
التي تذوباألحماض العضویةافرازمن خالل

االیونات الموجبةوفي خلب الفوسفاتیةنالمعاد

مما یؤديمع ایون الفسفور مباشرةالمتواجدة 
(Halderالمحلولالفسفور إلىالى اطالق

;Gaur،1990;1990،واخرون Bojinova
.)2002واخرون،He ;1997واخرون ، 

-.كغم pفي التربة (ملغم الجاھزوالكمبوست في تركیزالفسفورثیر المصادر الفوسفاتیة ) تأ4جدول (
تربة) في مرحلة التفرعات.1

المعدل)1-الكمبوست المضاف(میكاغرام .ھالمصادر الفوسفاتیة
020

8.53315.43311.983(تربة فقط)من دون اضافة

9.46714.50011.984فوسفاتيصخر

10.46715.23312.850%)40فوسفاتي محمض (صخر

14.26717.53315.900سوبرفوسفات الثالثي

10.68315.67513.1792المعدل

1.611، للتداخل 0.806، للكمبوست1.139للمصادر الفوسفاتیة: LSDقیم 

-.كغم pفي التربة (ملغم الجاھزالفسفورالمصادر الفوسفاتیة والكمبوست في تركیزتأثیر) 5جدول (
.السنابل بدء تكونتربة) في مرحلة 1

المصادر الفوسفاتیة
)1-الكمبوست المضاف(میكاغرام .ھ

المعدل
020

8.13314.50011.317(تربة فقط)من دون اضافة

8.83314.26711.550صخرفوسفاتي

10.53315.00012.767%)40صخرفوسفاتي محمض (

14.46716.16715.317سوبرفوسفات الثالثي

10.49214.98312.738المعدل

1.204، للتداخل0.602،  للكمبوست0.851: للمصادرالفوسفاتیةLSDقیم 

ھذه النتائج مع ما حصل علیھ (المعموري وتتفق 
،2004:Ahmad،بریسم ;2013واخرون

عند اضافتھم السوبر الثالثي )2010واخرون ،
,Mclean(الى التربة كلسیة وتتفق ایضا مع 

دراسات على ال توجد). 1965واخرون،
مستوى القطر (العراق) في استخدام الصخر 
المحمض في العملیة الزراعیة ولذا سیكون 

علیھ وعزاه بعض ما حصلالتركیز على 
الباحثین الذي استخدموا الصخرالمحمض مع 

Hammondحصل حیث الحامضیةالترب 
) على استجابة واضحة من 1980واخرون(

الفوسفاتي المحاصیل عند اضافة الصخر
) في زیادة فعالیة 20المحمض بنسبة (%
)% 90-70% الى (10الصخر الفوسفاتي من 

) Chien،1990وMenonمع  (وتتفق ایضا
المحمض عند استعمالھم الصخر الفوسفاتي

% في دراسة جاھزیة فسفور التربة 50بنسبة 
في تربة حامضیة لمحصول الذرة الصفراء 
اللذان حصال على زیادة معنویة في جاھزیة 
الفسفور في التربة مقارنة باستخدام الصخور 

ان عدم تأثر قیم الفوسفاتیة غیر المحمضة.
الفسفور الجاھز في التربة عند اضافة الصخر 

غیر المحمض عند االضافة المباشرة الفوسفاتي ال
لھ للتربة قد یعود الى الذوبانیة الضعیفة للصخر 
الفوسفاتي حیث ان الذوبانیة المنخفضة للصخر 

) والتحول السریع K≥10-14الفوسفاتي( 
لالرثروفوسفات المتحرر من التحمیض الى 
مركبات فسفور قلیلة الذوبانیة في التربة والذي 

الحیان الى فعالیتھ المحدودة قد یعزى في بعض ا
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واخرون;2002Khasawneh(عبد الرزاق، 
1978 ;Hagin،1990واخرون(.

ادت اضافة الكومبوست الى زیادة معنویة في 
قیمة الفسفور الجاھز في التربة في كال 
المرحلتین  حیث ازداد متوسط القیمة الى 

تربة وبمعدل زیادة 1-.كغمpملغم15.675
% مقارنة بمعاملة القیاس في مرحلة 46.7بلغ

تربة 1-.كغمpملغم14.983التفرعات والى 
% مقارنة بمعاملة 42.8وبمعدل زیادة بلغ 
السنابل و ھذا قد بدءتكونالقیاس في مرحلة 

یعزى الى الدور المھم للمواد العضویة في زیادة 
التأثیرطریق التربة عنجاھزیة فسفور 

1997،  السعدي  (وھذا مااشار الیھ الحامضي 
) في 2010(بریسم واخرون ،و:1990حسن، و

التربة pHانخفاضأن المادة العضویة تؤثر في 
من خالل انطالق غاز ثنائي اوكسید الكاربون 
اثناء تحللھا ویؤدي ذوبانھ في الماء یؤدي الى 

زید من تكوین حامض الكاربونیك والذي بدوره ی
جاھزیة الفسفور السیما في الترب القاعدیة 

بالضافة الى اطالق االحماض والكلسیة
التي تؤدي fulvicو ال humicال العضویة 

الى تحمیض التربة وبالتالي تحسین جاھزیة 
الفسفور.

تداخل المصادر الفوسفاتیة مع تأثیراما 
معنویة في فروقالكومبوست فقد تبین وجود 

زیادة قیم الفسفور الجاھز في التربة ولكال 
) حیث تفوقت معنویا 5و 4المرحلتین (جدول 

معاملة تداخل سوبر فوسفات الثالثي مع 
الكومبوست والتي اعطت اعلى  قیمة بلغت 

تربة وبزیادة بلغت 1-.كغم pملغم17.53
% مقارنة بمعاملة القیاس في مرحلة 13.61

تربة 1-.كغمpملغم16.167التفرعات و  
% مقارنة بمعامل القیاس 11.4وبزیادة بلغت 

السنابل. وقد تعزى الى بدء تكونفي مرحلة 
دور الكومبوست في زیادة جاھزیة الفسفور في 

العالیة الفسفور الذائب فيكمیة الالتربة نتیجة 
الثالثي قیاسا ببقیة المصادر الفوسفاتیة السوبر

Fateh(والتي تتفق مع 
اللذین )Zhang,2002):2011(واخرون

الفسفوريالسمادضافةاشاروا الى ان ا
مدةالحیواني لالسمادالعضويمعالكیماوي

التربةفيالفسفورعنصرتوافرفإنطویلة
الفسفوري السمادإضافةمعمقارنةأعلى
.لوحده

) وجود انخفاض 5و 4یالحظ من الجدولین (
ضعیف في تركیز الفسفور الجاھز في التربة في 
مرحلة تكوین السنابل عما كانت علیھ في مرحلة 

الجزء الى تطور قد یعزىالتفرعات وھذا 
والجذري للنبات في مرحلة تكون الخضري

السنابل وحاجتھا لسحب كمیات مناسبة من 
التربة.الجاھز فيالفسفور 

الفوسفاتیة والكمبوست في المصادرتأثیر-2
فات النباتیةصال
السنابل بدء تكونارتفاع النبات في مرحلة -أ

) وجود فروق معنویة  في 6یتبین من الجدول (
السنابل عند بدء تكونارتفاع النبات في مرحلة 

استعمال المصادر الفوسفاتیة وسجل اعلى 
ارتفاع في معاملة السوبر الثالثي والذي كان 

% تالھا 11.20سم وبزیادة مقدارھا 69.46
سم 68.367الصخر الفوسفاتي المحمض 

والذي لم یختلف معنویا % 9.44وبنسبة زیادة 
الكونترولعن السوبر فوسفات وسجلت معاملة

سم والتي 62.467اقل فرق معنوي وبمتوسط
عنویا عن معاملة الصخر الفوسفاتي ملم تختلف 

الفسفور تأثیرالغیر محمض وقد یعزى ذلك الى 
مما یسرعفي زیادة نمو الجذور وعدد تفرعاتھا 

من امتصاص الماء والعناصر الغذائیة خاصة 
دورا كبیرا النتروجین والبوتاسیوم اللذان یلعبان 

ستیمیة واالنقسام الخلوي في نشاط االنسجة المر
وتكوین االحماض االمینیة وتنشیط االنزیمات 

تھ في ) فضال عن مشارك2012(الیساري،
تكوین الطاقة وتسریع النمو (ابو ضاحي 

علیھ ما حصل) وھذا یتفق مع 1988والیونس ،
) في زیادة ارتفاع النبات مع 2003التمیمي (

ادت اضافة الكومبوست اضافة الفسفور الیھ. 
الى زیادة معنویة في ارتفاع النبات وسجل اعلى 
ارتفاع في معامالت اضافة الكمبوست وبمعدل 

% مقارنة 5.23وبمعدل زیادة بلغ سم 67.40
بمعاملة القیاس یعزى الى  الدور المھم للمواد 
العضویة في زیادة ارتفاع النبات عن طریق من 
العناصر توفیرھا كمیة ال باس بھا من العناصر 

فضال عن قابلیة السماد بعد تحللھ على الغذائیة
اذابة بعض المركبات الحاویة للعناصر الغذائیة 

بة ومنھا الفسفور والنتروجین في التر
والبوتاسیوم نتیجة دور المادة العضویة في 
خفض درجة  تفاعل التربة وتتفق النتائج مع 

) . 2000) والمختار واخرون (1997السعدي (
اما تأثیر تداخل المصادر الفوسفاتیة مع 
الكومبوست فقد تبین وجود فروق معنویة  في 
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اتي ارتفاع النبات وسجل الصخر الفوسف
المحمض مع اضافة الكمبوست اعلى معدل 

) وبزیادة بلغت 6سم (جدول 71.46ارتفاع بلغ
% مقارنة بمعاملة الكنترول كما اعطت 11.43

معاملة الكمبوست لوحده اقل قراءة وبلغت 
. التأثیر االیجابي لتداخل الكمبوست 60.800

والمصادر الفوسفاتیة في نمو الجذور وتطویرھا 
تفرعات باإلضافة الى دور المادة وزیادة عدد ال

كمصدر غذائي ومحسن لكثیر من العضویة
الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة والخصوبیة كلھا 

في زیادة ارتفاع النبات كبیرتلعب دور
).2009(التمیمي،

السنابل.بدء تكونفي ارتفاع النبات(سم) في المصادر الفوسفاتیة والكمبوستتأثیر) 6جدول(

المصادر الفوسفاتیة
)1-الكمبوست المضاف(میكاغرام .ھ

المعدل
020

60.8064.1362.47(تربة فقط)من دون اضافة

61.4063.8062.60صخرفوسفاتي

65.2771.4768.37%)40صخرفوسفاتي محمض (

68.7370.2069.47الثالثيسوبر فوسفات

64.0567.4065.73المعدل

6.48، للتداخل3.24، للكمبوست4.58للمصادر الفوسفاتیة: LSDقیم 

السنابلبدء تكونعدد التفرعات في مرحلة -ب
فروق) الى وجود 7(تشیر النتائج في الجدول

معنویة بین متوسطات المصادر الفوسفاتیة في 
حیث ازداد عدد التفرعات مع عدد التفرعات

وسجلت اضافة المصادر الفوسفاتیة المختلفة
اعلى زیادة معنویة عند اضافة السوبر فوسفات 
الثالثي تاله الصخر الفوسفاتي المحمض بینما لم 

معنویة مع الصخر الفوسفاتي الزیاداتتكن 
مقارنة بمعاملة محمض)(الغیر ال

) .كانت اعلى القیم لمتوسط عدد القیاس(المقارنھ
السوبر فوسفاتفي معاملة 5.505التفرعات 

% على 49.26الثالثي وبنسبة زیادة بلغت   
التوالي مقارنة بمعاملة القیاس ،مما یعزى الى 

یزید من عدد التفرعات الجاھزدور الفسفور
سماد ھعند استخدام)2005.(باكیروتتفق مع 

ادت اضافة الكمبوست .السوبر فوسفات الثالثي
الى زیادة معنویة في عدد التفرعات حیث 
ازدادت قیمة المتوسط عدد التفرعات النبات 

عن 4.436الكمبوست وبلغت قیمتھا بإضافة
وبنسبة زیادة 3.949عدم االضافة 

1997وتتفق النتائج مع (السعدي،12.33%

). اما تأثیر تداخل 2000ون .،والمختار واخر
المصادر الفوسفاتیة مع الكومبوست فقد تبین 
وجود فروق معنویة وتقاربت قیم المتوسطات 
لإلضافة عن عدم االضافة وسجل سوبر ثالثي 

وبزیادة بلغت 5.810الفوسفات اعلى قیمة
% تاله الصخر الفوسفاتي الحمض 42.85
ئج % وتتفق مع نتا18.02وبنسبة زیادة 4.800
الكمبوست مع السوبر عندا ضافة2005باكیر 

فوسفات الثالثي. الفروق المعنویة في عدد 
التفرعات الخصبة نتیجة اضافة المصادر 
الفوسفاتیة و الكومبوست و تداخالتھما في 
مرحلة بدء تكون السنابل تعكس العدد النھائي 
للتفرع الذي بدء من دخول النبات مرحلة التفرع 

ن العالقة المعنویة لمعامل االرتباطوما بعدھا . ا
 )r=0.56 و بین الفسفور الجاھز) 1) ( ملحق

عدد التفرعات یبین اھمیة الفسفور في زیادة 
عدد التفرعات وزیادة النمو الخضري مما یؤدي 
الى استغالل االشعة الشمسیة الفعالة للتمثیل 
الضوئي والذي یزید من توفر المواد المتمثلة 
التي تدعم نشوء وتكون بادئات (التفرع) وبنجاح 

) .2012نموھا (الیساري ،
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السنابلبدء تكونالمصادر الفوسفاتیة والكمبوست في عدد التفرعات في تأثیر) 7دول (ج

المصادر الفوسفاتیة
)1-.ھمیكا غرامالكمبوست المضاف(

المعدل
020

3.3104.0673.688(تربة فقط)من دون اضافة

3.2203.0673.143صخرفوسفاتي

4.0674.8004.433%)40صخرفوسفاتي محمض (

5.2005.8105.505سوبرفوسفات الثالثي

3.9494.4364.193المعدل

1.273، للتداخل 0.636، للكمبوست0.900للمصادر الفوسفاتیة: LSDقیم 

الوزن الجاف للقش في مرحلتي التفرعات -ت
السنابل تكونبدء و

الى وجود )9و8(تشیر النتائج في الجدولین
معنویة بین متوسطات المصادر فروق

الفوسفاتیة في الوزن الجاف للقش في مرحلة 
السنابل حیث بدء تكونالتفرعات ومرحلة 

مع اضافة المصادر الفوسفاتیة المختلفة تازداد
وسجلت اعلى زیادة معنویة عند اضافة السوبر 

الثالثي تاله الصخر الفوسفاتي فوسفات 
معنویة مع الزیاداتالمحمض بینما لم تكن 

مقارنة )الصخر الفوسفاتي (الغیر المحمض
) وللمرحلتین وكانت بمعاملة القیاس(المقارنھ

اعلى القیم لمتوسط وزن القش في مرحلة 
السنابل بدء تكونوفي مرحلة 2.187التفرعات 
و79.11%زیادة بلغتغم وبنسبة 28.138

% على التوالي مقارنة بمعاملة القیاس 43.8
1.725الثالثي تلتھا السوبر فوسفاتفي معاملة 

بدء غم في مرحلتي التفرعات و20.405غم و 
السنابل على التوالي في معاملة الصخر تكون

41.27الفوسفاتي المحمض وبنسبة زیادة بلغت 
على التوالي مقارنة بمعاملة القیاس.4.34و
الحاصلة في الوزن الجاف للقش قد زیادةال

تعزى الى ارتفاع تركیز الفسفور الذائب في 
سوبر فوسفات الثالثي و الصخر المحمض 

وتتفق الغیر محمضمقارنة بالصخر الفوسفاتي
) عند اضافة 2005(،النتائج مع نتائج باكیر

سماد سوبر فوسفات الثالثي لمحصول الحنطة 
الفسفور العالیة للسماد واوعز ذلك الى ذوبانیة 

وجاھزیتھ في التربة.
) الموجبة و المعنویة rعالقة االرتباط (

)0.48r=)لمرحلتي 1)  ملحق (0.59) و (
السنابل على التوالي بین بدء تكونالتفرعات و

الفسفور  الجاھز في التربة و الوزن الجاف 
للقش تبرز اھمیة الفسفور في زیادة وزن القش 

و النیتروجینو كذلك دوره في زیادة تركیز 
في زیادة تأثیراتھاكذلك البوتاسیوم في النبات و 

الوزن الجاف.

التفرعات .الوزن الجاف للقش (غم) في مرحلةالمصادر الفوسفاتیة والكمبوست فيتأثیر) 8جدول (

المصادر الفوسفاتیة
)1-.ھمیكا غرامالكمبوست المضاف(

المعدل
020

1.1311.3101.221(تربة فقط)من دون اضافة

1.0900.9741.032صخرفوسفاتي

1.5671.8821.725%)40صخرفوسفاتي محمض (

2.2452.1292.187سوبرفوسفات الثالثي

1.5081.5741.541المعدل

ns،  للتداخل ns، للكمبوست0.365للمصادر الفوسفاتیة: LSDقیم 
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تكوین السنابل.بدءالمصادر الفوسفاتیة والكمبوست في الوزن الجاف للقش(غم) في تأثیر) 9جدول (

المصادر الفوسفاتیة
)1-.ھمیكا غرامالكمبوست المضاف(

المعدل
020

14.99224.12119.556(تربة فقط)من دون اضافة

14.64614.30814.477صخرفوسفاتي

14.23226.57820.405%)40صخرفوسفاتي محمض (

28.67927.59728.138الثالثيسوبر فوسفات

18.13723.15120.644المعدل

ns، للتداخل ns،    للكمبوست7.564للمصادر الفوسفاتیة: LSDقیم 

تكون دءبالوزن الجاف للجذر في مرحلة-ث
السنابل 

فروق) الى وجود 10تشیر النتائج في الجدول (
المصادر الفوسفاتیة في الوزن معنویة لتاثیر

تكوین السنابل بدءمرحلة للجذور فيالجاف 
4.778حیث تفوق  السوبر فوسفات حیث بلغت 

غم وبفارق معنوي عن باقي المصادر 
% 21.91الفوسفاتیة حیث بلغت نسبة الزیادة 

مقارنة عن معاملة القیاس وكان اقل قیمة 
ان للفسفور دور غم.2.7150للصخر الفوسفاتي

مھم في تطور النظام الجذري للنباتات وزیادة 

2009(التمیمي،وزنھ الجاف وھذا ما اكده 
ادت اضافة ).2010,بریسم واخرون و

الكمبوست الى زیادة معنویة في وزن الجذر 
حیث ازدادت قیمة المتوسط لوزن الجذر 

عن غم4.395الكمبوست وبلغت قیمتھا بإضافة
غم  وبنسبة زیادة 3.161عدم االضافة 

ان للدور االیجابي للمادة العضویة %.39.03
في تحسین الكثیر من الخواص الفیزیائیة 
والكیمیائیة والبیولوجیة للتربة وزیادة نمو 

).Huijsmans،2003(الجذور

السنابل.اتكوین بدء(غم) في ة والكمبوست في الجذر الجافالمصادر الفوسفاتیتأثیر) 10دول (ج

المصادر الفوسفاتیة
)1-.ھمیكا غرامالكمبوست المضاف(

المعدل
020

2.245.59322.419(تربة فقط)من دون اضافة

2.8172.6132.715صخرفوسفاتي

2.9434.4573.700%)40صخرفوسفاتي محمض (

4.6404.9174.778الثالثيسوبر فوسفات

3.1614.3953.778المعدل

ns، للتداخل0.991، للكمبوست1.401للمصادر الفوسفاتیة: LSDقیم 

الوزن الجاف الكلي (القش+الجذور) في -خ
مرحلة بدء تكون السنابل

:السنابلبدء تكونمرحلة 
فروق) الى وجود 11(تشیر النتائج في الجدول

معنویة بین متوسطات المصادر الفوسفاتیة في 
الوزن الجاف للقش و الجذور حیث ازداد الوزن 

ة المصادر الفوسفاتیة الجاف للنبات مع اضاف
وسجلت اعلى زیادة معنویة عند اضافة المختلفة 

السوبر فوسفات الثالثي تاله الصخر الفوسفاتي 
معنویة مع الزیاداتالمحمض بینما لم تكن 

مقارنة الفوسفاتي (الغیر المحمض)الصخر 
بمعاملة القیاس(المقارنھ) .كانت اعلى القیم 

غم في 32.921الوزن الجاف للنبات لمتوسط 
معاملة السوبرفوسفات الثالثي وبنسبة زیادة 

مقارنة  بمعاملة القیاس . % 40.22بلغت
الوزن الجاف للنبات كان ارتباطھ في زیادة ال

) مع الفسفور الجاھز في التربة r=0.59(معنویا
).1(الملحق 

ادت اضافة الكمبوست الى زیادة معنویة في 
وزن الجاف للنبات (القش والجذر) حیث 

بإضافةازدادت قیمة المتوسط لوزن النبات 
عن عدم غرام27.549الكمبوست وبلغت قیمتھا 

%29.33وبنسبة زیادة غرام21.301االضافة 
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ویعزى الى تحلل المادة العضویة و دورھا في 
تحسین خواص التربة المختلفة  وامدادھا 

و النیتروجینالعناصر الضروریة للنبات مثل 
Nehra(ما حصل علیھالبوتاسیوم  وتتفق مع 

واخرونBadaruddin:)2000واخرون، ( 
دراسةمع) وكذلك1999(
); 1997 , ArturBodruzzamanوآخرون
،2002.(

تداخل المصادر الفوسفاتیة مع تأثیراما 
معنویة وتقاربت فروقالكومبوست  تبین وجود 

عن عدم االضافة وھذه لإلضافةقیم المتوسطات 
علیھ ما حصلالنتائج تتفق مع 

)Bodruzzaman2002.وآخرون:
Subehia2002)و,Sharma أنوجدحیث

الكیماوي السمادمعالعضويالسمادخلط
ان اضافة السماد العضويوإنتاج أعلىاعطى

فيبھاالموصيالكیماويالسمادكمیاتمع
فيزیادة ملحوظةإلىأدتقدالتقلیدیةالزراعة

.الكیماويالسمادتأثیر

(القش+الجذور) (غم) في الوزن الجاف للنباتوالكمبوستالمصادر الفوسفاتیةتأثیر) 11جدول(
تكوین السنابل .بدءلمرحلة في 

المصادر الفوسفاتیة
-كمبوستالكمبوست المضاف(میكاغرام.ھ

المعدل)1
020

17.23729.71823.477(تربة فقط)من دون اضافة

17.46516.92317.194صخرفوسفاتي

17.17831.03624.107%)40صخرفوسفاتي محمض (

33.32432.51832.921الثالثيسوبر فوسفات

21.30127.54924.425المعدل

12.159، للتداخل 6.080، للكمبوست8.598: للمصادرالفوسفاتیةLSDقیم 

تشیر نتائج ھذا البحث الى تفوق السوبر فوسفات 
الثالثي على الصخر المحمض والصخر الغیر 
محمض بوجود وعدم وجود الكمبوست في 

ونمو محصول جاھزیة الفسفور في التربة 
بینما لمالحنطة المدروسة تاله الصخر المحمض 

الصخر الغیر محمض لھذه التربة ألضافةیكن 
ثیر معنوي. وھذا یؤكد القاعدیة الكلسیة اي تأ

ضرورة االھتمام بالتحمیض الجزئي للصخر 
الفوسفاتي كوسیلة فعالة في زیادة الفعالیة 
الزراعیة للصخر الفوسفاتي نظرا لما توفره ھذه 

الطریقة من تقلیل في كلفة انتاج السماد 
الفوسفاتي المحمض مقارنة بسماد السوبر 

ال جراءفوسفات االحادي . ان ھناك حاجة 
من ى زید من البحوث لتحدید الحد االدنم

الصخر الفوسفاتيبةألذابوست الالزم مالك
مستوى مناسب مقارب الى فعالیة األسمدة ال

الفوسفاتیة الذائبة في الماء بوجود انواع 
ومستویات مختلفة من المخلفات العضویة 

المحلیة .

المالحق
تكونبدءومرحلةالتفرعاتمرحلةفيالمدروسةالصفات) بینrاالرتباط (معامل) قیم1ملحق (

السنابل .

الصفات المدروسةالتسلسل
مرحلة بدء تكون مرحلة التفرعات

السنابل
مستوى rقیمة 

لمعنویة
مستوى rقیمة 

لمعنویة
**0.57*0.44-الوزن الجاف للجذورXفسفور التربة الجاھز1

**0.57**0.48الوزن الجاف للقشXفسفور التربة الجاھز 2

الوزن الجاف الكلي Xفسفور التربة الجاھز3
للنبات

**0.59لم تقاس-

**0.06Ns0.58-ارتفاع النباتXفسفور التربة الجاھز4

**0.56لم تقاس-عدد التفرعاتXفسفور التربة الجاھز5

)  *p<0.05)**       (p<0.01           (ns.غیر معنوي :
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Effect of Partial Acidulated Phosphate Rock and Compost on
Availability (Triticum aestivum L .)of Phosphorand Growth of

Wheat

Dunya Faeq  Munaf Mohammed  Abid Al-Robaiee
Coll. of Agric / Univ. of Baghdad

Abstract
A greenhouse pots experiment has been carried out using silty clay loam

soil collected from Agronomy department field/Coll of Agriculture / University
of Baghdad to study the behavior and effects of adding  different phosphate
sources and compost on wheat growth and soil content of phosphor in two
stages of wheat growth (tillering& spikes formation). Wheat seeds
Triticumaestivum L. are grown in 26/11/2013. Completely randomized block
design (CRD) has been used and three mineral phosphate sources ،phosphate
rock PR (Ecashat region ،Iraq),partial Acidulated phosphate rock PR (40 %)
(PAPR) and Tri super phosphate (TSP) has been added at one rate (100 kg. p.
ha-1 ) by mixing with soil before planting with two levels of compost 0 and 20
mega gram.ha-1 .The available soil phosphor and  wheat growth parameters such
as plant height , number of  tillers , dry weight of vegetation and root plants and
total dry weigh of plant are measured at tillering stage and spikes formation
stage.
The results show that addition of the mineral phosphate sources and compost
and their interaction showed significant increases in soil available phosphor
values.  TSP addition gives the best significant differences followed by PAPR
while addition of the phosphate rock does not give significant difference
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compared with the control  at  the two wheat growth stages. The percentages of
increases in the average of  the soil available phosphor are 32.7% , 12.81% at
tillering and  spikes formation stages in TSP and PAPR treatments  respectively,
and 46.7% , 42.8 % at tillering and spikes formation stages respectively when
compost was added and  13. 61% at tillering stage and 11.4 %at spikes
formation stage in interaction of compost with TSP. The addition of the mineral
phosphate sources and compost and together show positive significant effects in
most of growth parameters such as plant height ,tillers number and roots dry
weight at spikes formation stage and total  dry weight of plant , weight of straw
at  tillering and spikes formation stages .The TSP treatment is the best  followed
by PAPR treatment  in increasing the last  growth parameters compared  with
PR  at which non-significant increases are recorded .

Key words: Partially Acidulated phosphate Rock ,Tri Super Phosphate,
Compost


