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  لحبوب القمحسمادي الیوریا والسوبرفوسفات والتداخل بینهما في بعض الصفات الكیمیاویةثیر تأ

(Triticum aestivum L.)  
  

سهى ضیاء تویجوعباس جاسم حسین الساعدي ، صباح سعید حمادي العاني

  جامعة بغداد/ كلیة التربیة ابن الهیثم- قسم علوم الحیاة

  

  الخالصة

على أصصمحافظة السلیمانیة ، كتجربة / ي البیت البالستیكي العائد لمحطة كالر نفذت هذه التجربة ف

مستویات كل من سماد الیوریا وهي تأثیر، لدراسة 2009/ 2008تربة مأخوذة من احد حقول المنطقة لموسم النمو 

أصیص/ غرام ) 0.48، 0.24، 0( ، وسماد السوبرفوسفات وهي أصیص/ غرام) 0.80، 0.40، 0.20، 0( 

نفذت التجربة طبقًا للتصمیم العشوائي الكامل بثالثة .95إباءفي بعض الصفات الكیمیائیة لحبوب القمح صنف 

فسفور ، تركیز كل من النیتروجین ، ال( النتائج زیادة معنویة في قیم الصفات المدروسة وهي أظهرتمكررات ، 

  . المضافةاألسمدةمع زیادة مستویات ) في الحبوبونسبة الكاربوهیدراتالبوتاسیوم

  

Effect of urea and superphosphats fertilizer and it's thier interaction in
some chemical properties of wheat grain (Triticum aestivum L.)

  

Abbas J. Al-Saedi , Sabah S. Al-Ani & Suha D. Twaij
Dep. of Biology- College of Education Ibn-Alhathim/ University of Baghdad

  

Abstract
An experiment was carried out by using post in kalar horticulture Station / 

Sulaimania province on soil taked from once region sields during growing season of 
2008-2009. The objective was to study adding increasing levels of urea fertilizer which is 
( 0.0, 0.20, 0.40, 0.80 ) gm /Pot and superphosphate fertilizer which is ( 0.0, 0.24, 0.48 ) 
gm / pot in some chemical properties of grain for wheat I P A 95. This experiment was 
carried out by completely randomized design (C. R. D) with three replications.

Results in dictated of clear increase in all the studied characteristics
(concentration for each nitrogen , phosphorus and potassium and carbohydrate percentage 
with increasing levels of fertilizers). 

  

  مقدمةال

ستیراتیجیة نتیجة لزیادة الطلب العالمي له ، ویعتبر المحصول حصول القمح من محاصیل الحبوب االیعد م

أومن بین تلك المحاصیل ، یزرع محصول القمح في العراق في مناطق عدیدة سواء كانت مناطق دیمیة األول

  .)1(مناطق مرویة 

إنتاجیتهالتربة مما ینعكس على أوالمحصول بإدارةعلق تعاني زراعة هذا المحصول بعض المشاكل فیما یت

2(للقمح واإلنتاجفي وحدة المساحة ، لذلك یعتبر السماد المضاف احد العوامل التي تلعب دورًا مهمًا في زیادة النمو 
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لخلیة ، وهذا ینعكس في بناء اة ومنظمات النمواالمینیاألحماضحیث یعتبر النیتروجین مهم جدا في تكوین )3،

  .)4(وبالتالي النمو الجید للنبات نتیجة المتصاص المغذیات 

قد اثر معنویًا في بعض الصفات مثل نسبة البروتین والفوسفاتالتسمید بالنیتروجین أنالدراسات أكدت

  . )6(، وكذلك اثر معنویًا في قیم الصفات المظهریة والفسلجیة التي تم دراستها )5(والحاصل لمحصول القمح 

وذلك لدور الفسفور في تكوین )7(محصول القمح وٕانتاجیةایجابي في نمو تأثیرالتسمید الفوسفاتي له أن

، كما یلعب الفسفور دورًا ایجابیًا في زیادة نمو محصول القمح من خالل )4(المركبات المهمة في النبات كالبروتین 

قها داخل التربة مما یؤثر في زیادة امتصاص الماء وعممجموعهازیادة نمو الشعیرات الجذریة وبالتالي زیادة 

الناتجة من عملیة البناء األخرى، كذلك یشترك الفسفور في تمثیل الكاربوهیدرات والمواد )8، 7(والعناصر المعدنیة 

اتأستر النوویة ویدخل في األحماضالضوئي لتحریر الطاقة للعملیات الحیویة في النبات ، كذلك یشارك في تكوین 

  .)9(الكحوالت أومع مجامیع الهیدروكسیل العائدة للسكریات 

زیادات أعطىالتداخل بین السماد الفوسفاتي والنیتروجیني قد تأثیربأن )11، 10(نتائج دراسة أكدت

  .معنویة في بعض صفات محصول القمح المدروسة 

ول الحنطة لسمادي الیوریا بأن هناك استجابة واضحة من قبل محص)13، 12[دراسة أشارتكذلك 

  .زیادة نمو النبات إلىستجابة هذه االأدتة في منطقة كالر مما والسوبرفوسفات المضافة للترب

كردستان العراق عمومًا وحوض منطقة إقلیمالدراسات حول التوصیات السمادیة لمحاصیل الحبوب في أن

هو ) وهي جزء من مشروع بحثي كبیر(من هذه الدراسة هدفالدقة كذلك فأن الإلىكالر خصوصًا هي قلیلة وتفتقر 

على محصول المستویات من سمادي الیوریا والسوبرفوسفاتأفضلمعرفة استجابة تربة منطقة كالر للتسمید ومعرفة 

  .قیم جیدة للصفات المدروسة إعطائهماوذلك من خالل القمح

  

  المواد وطرائق العمل

محافظة / في محطة بستنة قضاء كالر) كغم تربة4أصیصة كل سع(األصصنفذت التجربة باستخدام 

ملم وقدر فیها بعض صفاتها ) 2(السلیمانیة من خالل جلب تربة من احد حقول المنطقة وتم تنعیمها ونخلها بمنخل 

  ) .1(الكیمیائیة والفیزیائیة قبل الزراعة كما هو موضح في جدول رقم 

  

  فیزیائیة لتربة الدراسةائیة والصفات الكیمیلبعض ا) 1(جدول 

  )كغم تربة/ غم(مفصوالت التربة 
النیتروجین الجاهز 

  )غم تربة /ملغم(

/ ملغم(الفسفور الجاهز 

  )غم تربة

EC
Ds.m-1  

PH  

  الرمل  الغرین  الطین
80.02  3.41  0.55  7.9  

308  500  192  

  

التجربة أصصمن صأصیكغم من التربة من كل ) 4(تم وضع )14(وحسب الطرق الموصوفة من قبل 

  :التالیة مع مستویاتها وهياألسمدةواستخدمت 
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0.20،0.40( المستویات التالیة وأضیفت% )N46(استخدم هذا السماد كمصدر للنیتروجین : سماد الیوریا - 1

الكمیات على دفعتین هذهأضیفتمعاملة المقارنة وهي صفر یوریا ، إلىإضافةأصیص/ غرام   ) 0.80، 

.یومًا من الزراعة ) 45(قبل الزراعة مع التربة والثانیة بعد ىاألول

%)p20 -22و%  P2O5 45-50(استخدم هذا السماد كمصدر للفسفور : سماد السوبرفوسفات الثالثي - 2

معاملة المقارنة وهي صفر سوبرفوسفات إلىإضافةأصیص/ غرام ) 0.48، 0.24( وبالمستویات التالیة 

.وسفاتي دفعة واحدة قبل الزراعة السماد الفوأضیف

بلغ عدد الوحدات التجریبیة إذ) 4*3*3( استخدم التصمیم العشوائي الكامل كتجربة عاملیة بثالث مكررات 

  .وحدة تجریبیة ناتجة عن التوافق بین عاملي الدراسة أومعاملة ) 36(هو ) األصصعدد ( 

وبعد 2008/ 11/ 5في تاریخ أصیصفي كل95إباءبذرة من بذور القمح صنف ) 14(زرعت 

  . حسب الحاجةاألدغالوٕازالةنفذت عملیات الري و نباتات) 10(إلىتم خف النباتات أسبوعین

استخراج الحبوب من السنابل بطریقة حتى الجفاف وبعد جفافها الكامل تم حصادها وتم تركت النباتات

  .امالت م وزن الحبوب الجافة وحسب المعالفرك بالید ، وت

حجم معلوم من إلىحجم العینة المهضومة إكمالوتم )15(تم هضم وزن معلوم من الحبوب حسب طریقة 

  :من العینات المهضومة وكاالتي ركیز بعض المغذیاتالماء المقطر وتم تقدیر ت

.)16(قدر تركیز النیتروجین في المستخلص الحامضي للحبوب حسب طریقة : النیتروجین - 1

. Spectrophotometerباستخدام جهاز )17(تبعًا لطریقة أعالهقدر تركیز الفسفور في العینات :الفسفور - 2

جهاز باستخدام)18(قدر تركیز البوتاسیوم في مستخلص الحبوب الحامضي حسب طریقة : البوتاسیوم - 3

Flamphtometer نوعJenway.

ومن أوالمن خالل تحضیر المنحنى القیاسي الخاص بها قدرت الكاربوهیدرات الذائبة في الحبوب: ربوهیدرات االك- 4

نانومیتر وتبعًا لطریقة ) 488(عند طول موجي Spectrophotometerثم قدرت نسبتها باستخدام جهاز 

 Leastوتم مقارنة المتوسطات باستخدام اقل فرق معنوي )20(حسب طریقة إحصائیاتم تحلیل النتائج )19(

Significant Difference )LSD ( عند مستوى احتمال)0.05 . (

  

  النتائج والمناقشة 

إذایجابي في تركیز النیتروجین في الحبوبتأثیرلسماد الیوریا المضاف إن) 2(نتائج جدول أوضحت

إلىعند رفع مستوى السماد من صفر % ) 4.01–2.12(زیادة معنویة في معدل تركیز النیتروجین من ظهرت

معنویًا أصیص/ غرام یوریا) 0.80( وقد تفوق المستوى %) 89.15(مقدارهاوبنسبة زیادة صأصی/ غرام 0.80

من أفضلیةأصیص/ غرام ) 0.48( للسماد وكذلك اظهر المستوى العالي من سوبرفوسفات األخرىعلى المستویات 

رنة مع المستوى صفر من مقا%) 45.55(وبنسبة زیادة هي) 3.77( معدل لتركیز هذا العنصر بلغت أعلىإعطائه

فوسفاتي وهو من السماد الاآلخرظهور تفوق معنوي واضح لهذا المستوى على المستوى إلىإضافة،نفسهالسماد

التسمید بالنیتروجین قد اثر معنویًا في بعض أنالدراسات أكدتحیث )5(وهذا یتفق مع أصیصغرام  ) 0.24(

  . ول القمح الصفات مثل نسبة البروتین والحاصل لمحص
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تم الحصول علىإذمعنویًا في تركیز النیتروجین في الحبوب تأثیرهمانتائج التداخل بین السمادین فكان إما

غرام ) 0.48( و أصیص/ غرام یوریا) 0.80( مستویین من كال السمادین وهي أعلىعند ) 0.48(تركیز وهو أعلى

من السمادین األخرىالمستویات التداخل علىتأثیریًا في تفوق هذین المستویین معنو إذأصیص/ سوبرفوسفات 

  %) .190.54( وكانت نسبة الزیادة عند هذین المستویین مقارنة مع المستوى صفر لكال السمادین وهي 

  

  لحبوب القمح(%) یز النیتروجین سمادي الیوریا وسوبرفوسفات وتداخلهما في تركتأثیر) 2(جدول 

  )صأصی/ غم (مستوى الیوریا 
  )أصیص/ غم (مستوى السوبرفوسفات 

  المعدل
0  0.24  0.48  

0  1.481.98  2.912.12  
0.20  1.95  3.49  3.88  3.11  
0.40  3.23  3.80  3.98  3.67  
0.80  3.68  4.05  4.30  4.01  

    3.77  3.33  2.59  المعدل

LSD(0.05)

  0.091= مستوى الیوریا 

  0.079= مستوى السوبرفوسفات

  0.158= التداخل

  

بوجود تفوق معنوي في زیادة تركیز الفسفور في الحبوب عند زیادة مستوى سماد ) 3(نتائج جدول أكدت

/ غرام یوریا 0.80في تركیز الفسفور عند مستوى كانت نسبة الزیادة إذ، أصیص/غرام) 0.80(إلىالیوریا صفر 

كان هناك تفوق معنوي لهذا المستوى في من الیوریا ، كذلك ) صفر(مقارنة مع المستوى %) 104.65( هي أصیص

السماد إضافةإن.أصیص/ غرام ) 0.40، 0.20( معدل نسبة الفسفور في الحبوب مقارنة مع المستویین

االمینیة األحماضوكذلك یلعب دور مهم جدًا في تكوین )3، 2(القمح   وٕانتاجزیادة في نمو إلىالنیتروجیني یؤدي 

  .)4(غذیات من خالل امتصاص النبات للمء الخلیة والحصول على نمو جید وبالتالي ینعكس في بنا

لسماد سوبرفوسفات عند زیادة مستواه المضاف في صفة معدل تركیز التأثیرنفس أیضاالنتائج أظهرت

0.74معدل لتركیز الفسفور هو أعلىأصیص/ غرام سوبرفوسفات) 0.48(المستوى أعطىإذالفسفور في الحبوب 

معنوي لتداخل عامل تأثیروكان هناك % . 19.35عند المستوى صفر سماد وبنسبة زیادة هي 0.62نة مع مقار 

أصیص/ غرام یوریا)  0.80( من السمادین وهما األعلىاظهر المستویین إذالدراسة في تركیز الفسفور في الحبوب 

وبنسبة ) 0.89( ة لتركیز الفسفور هي قیمأعلىإعطائهمافي األفضلیةأصیص/ غرام سوبرفوسفات ) 0.48( و 

ین أظهرت نتائج التداخل تفوق معنوي لهذكذلك . مقارنة مع المستوى صفر لكال السمادین %) 187.09( زیادة هي 

  .أعالهمن السمادین األخرىعلى المستویات المستویین من كال السمادین في هذه الصفة 
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  لحبوب القمح(%) تركیز الفسفور سمادي الیوریا والسوبرفوسفات وتداخلهما فيتأثیر) 3(جدول 

  )أصیص/ غم (مستوى الیوریا 
  )أصیص/ غم (مستوى السوبرفوسفات 

  المعدل
0  0.24  0.48  

0  0.31  0.45  0.52  0.43  
0.20  0.50  0.58  0.67  0.58  
0.40  0.82  0.58  0.87  0.85  
0.80  0.86  0.88  0.89  0.88  

    0.74  0.69  0.62  معدلال

LSD(0.05)

  0.019= مستوى الیوریا 

  0.016= مستوى السوبرفوسفات

  0.032= التداخل

  

للمستویات العالیة لكالً  من الیوریا والسوبرفوسفات في زیادة االیجابيالتأثیران ب) 4(ویالحظ من جدول 

رفع مستوىأدىإذعنصر البوتاسیوم في الحبوب على زیادة تركیز ایجابیاً تركیز النیتروجین والفسفور قد انعكس

( وبنسبة زیادة بلغت) 4.30-2.02(نویًا  من زیادة تركیز البوتاسیوم معإلىأصیص/غرام0.80إلىالیوریا من صفر 

المضافة من السماد األخرىعلى المستویات أصیص/ غرام) 0.80(مع تفوق معنوي لمستوى الیوریا %) 112.87

المعنوي للمستوى العالي من سماد التأثیرالبوتاسیوم في الحبوب ، وهذه النتائج تتماشى مع نتائج في زیادة تركیز

مقارنة مع نسبة ) 4.34( كانت إذفي زیادة نسبة البوتاسیوم في الحبوب أصیص/ غرام ) 0.48( السوبرفوسفات وهو

زیادة التسمید أنحیث )8، 7، 4(فق مع وهذا یتعند المستوى صفر من سماد السوبرفوسفات ) 2.07(البوتاسیوم 

  .زیادة نمو الشعیرات الجذریة وبالتالي زیادة امتصاص الماء والعناصر المعدنیة إلىأدىالنیتروجیني والفوسفاتي 

نتائج التداخل لعاملي الدراسة الزیادة المعنویة في قیم تركیز البوتاسیوم مع زیادة مستویات كل من أظهرت

) 0.48(و أصیص/ غم یوریا) 0.80(عند المستویین ) 5.49( تركیز للبوتاسیوم وهو أعلىكان إذا سمادي الیوری

من كال السمادیین ، وكانت نسبة الزیادة األخرىمتفوقًا معنویًا بذلك على المستویات أصیص/ غرام سوبرفوسفات 

  .كال السمادین مقارنة مع المستوى صفر من %) 266.00( هي أعالهعند هذین المستویین 

  

  لحبوب القمح(%) سمادي الیوریا والسوبرفوسفات وتداخلهما في تركیز البوتاسیوم تأثیر) 4(جدول 

  )أصیص/ غم (مستوى الیوریا 
  )أصیص/ غم (مستوى السوبرفوسفات 

  المعدل
0  0.24  0.48  

0  1.50  1.77  2.80  2.02  

0.20  1.69  3.19  4.15  3.01  

0.40  2.29  3.96  4.90  3.72  

0.80  2.80  4.61  5.49  4.30  

    4.34  3.38  2.07  المعدل

LSD (0.05)

  0.044= مستوى الیوریا 

  0.039= مستوى السوبرفوسفات

  0.077= التداخل
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السمادین المتزایدة انعكست بدورها على نسبة الكاربوهیدرات الذائبة في حبوب إلضافاتاستجابة القمح أن

زیادة إلىأدىأصیص/ غم 0.80- 0فع مستوى سماد الیوریا من انه عند ر ) 5(تبین من نتائج الجدولإذالقمح 

مع تفوق معنوي %) 73.64( بنسبة زیادة بلغت 7.71إلى4.44ارتفعت من إذمعنویة في نسبة الكاربوهیدرات ، 

  .أصیص/ غم یوریا 0.40و 0.20سبتها عند المستویین في نسبة الكاربوهیدرات مقارنة مع ن0.80للمستوى 

من سوبرفوسفات في نسبة الكاربوهیدرات أصیص/ غم 0.48أیضا تفوق معنوي للمستوى النتائج أظهرت

  .على التوالي %) 18.23و 65.58(من هذا السماد وبنسبة زیادة بلغت 0.24مقارنة مع المستویین صفر و 

ة لهذه الصفة قیمأعلىكانت إذة الكاربوهیدرات نتائج التداخل الثنائي بین عاملي الدراسة فقد كان معنویًا في نسبأما

متفوقًا معنویًا على التداخل للمستویات أصیص/ غم سوبرفوسفات 0.48أصیص مع / غم یوریا 0.80عند المستویین 

مقارنة مع معاملة السیطرة لكال السمادین أعالهمن كال السمادین ، وكانت نسبة الزیادة عند هذین المستویین األخرى

بان التداخل بین السماد الفوسفاتي والنیتروجیني قد )11، 15(نتائج دراسة أكدتهوهذا ما %) 191.47( هي 

  .زیادات معنویة في بعض صفات محصول القمح المدروسة أعطى

  

  لحبوب القمح(%) سمادي الیوریا والسوبرفوسفات وتداخلهما في نسبة الكاربوهیدرات الذائبة تأثیر) 5(جدول 

  )أصیص/ غم (الیوریا مستوى
  )أصیص/ غم (مستوى السوبرفوسفات 

  المعدل
0  0.24  0.48  

0  3.40  4.80  5.13  4.44  
0.20  4.04  6.64  7.07  5.92  
0.40  5.33  6.95  8.47  6.92  
0.80  5.72  7.49  9.91  7.71  

    7.65  6.47  4.62  المعدل

LSD(0.05)

  0.0250= مستوى الیوریا 

  0.216= مستوى السوبرفوسفات

  0.433= التداخل

  

االستنتاجات

نستنتج من خالل نتائج الصفات التي درست في هذه التجربة بان زیادة مستویات السماد سواء كان الیوریا 

تركیز عناصر إنیمكن القول إذزیادة قیم الصفات المدروسة   إلىأدتالتداخل بینهما أواو السوبرفوسفات 

المستویات العالیة م ونسبة البروتین ونسبة الكاربوهیدرات في الحبوب قد ازدادت مع النیتروجین والفسفور والبوتاسیو 

، أصیص/ غم ) 0.80( القیم لهذه الصفات كانت عند المستوى العالي من الیوریا وهو أعلىن من السمادین وأ

مستوى فضلأومن هذا نستنتج بان ، أصیص/ غم ) 0.48(وكذلك المستوى العالي من السوبرفوسفات وهو 

/ غرام ) 0.48(مستوى من السوبرفوسفات هو أفضلوان أصیص/ غرام ) 0.80(نیتروجین كان عند المستوى 

االستجابة العالیة لتربة منطقة كالر دلیل على وكانت .  تداخل بینهما كان عند نفس المستویین أفضلن أصیص وأ

ا تربة خفیفة النسجة وكونها منطقة دیمیة مما یجعلها عرضة هذه التربة فقیرة في محتواها الغذائي الطبیعي لكونهأن

  .التي تسقط في فصل الشتاء األمطارلغسلها بمیاه 
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النتائج بان زیادة قیم الصفات المدروسة كانت تتماشى فیما بینها مما یؤكد ها بان العملیات أكدتكذلك 

على عملیة حیویة معینة یؤثر بدوره على بقیة معنوي تأثیرعامل ذو أين لحیویة للنبات مرتبطة مع بعضها وأا

  .األخرىالعملیات الحیویة 

  

  التوصیات

دراسات وبحوث مورفولوجیة وحقلیة تتعلق باستخدام إجراءي ر على ضوء نتائج الدراسة ترى من الضرو 

ي منطقة من القمح وخاصة فأخرىأصنافالنیتروجینیة والفوسفاتیة وبمستویات وعلى األسمدةمن أخرىأنواع

حوض كالر وربط قیم الصفات المظهریة والفسیولوجیة مع مكونات الحاصل للخروج بتوصیة جیدة الستخدام السماد 

  .جیدة لهذا المحصول إنتاجیةالفوسفاتي من اجل الحصول على أوالنیتروجیني 
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