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تأثَز هصذر الفسفور وطزائق اضافت الشًك الوخلبٌ فٌ ًوو وحاصل ًباث الذرة
الصفزاء
عبد انىهاب عبد انزساق انجًيهي  1و رحيى عهىاٌ ههىل جاسى 2
 -1قسى انتزبت وانًىارد انًائيت – كهيت انشراعت – جايعت بغداد
 -2قسى انتزبت وانًىارد انًائيت – كهيت انشراعت – جايعت انًثُى

الوستخلص :
اجريت ىذه الدراسة في الحقل لمعرفة تأثير ثالثة مصادر من الفسفور وىي ( السوبر فوسفات
الثالثي  TSPو السوبر فوسفات االعتيادي  OSPوسماد فوسفات ثنائي االمونيوم DAP
وطرائق اضافة الزنك المخمبي  % 14 ( Zn-EDTAزنك ) االرضية بواقع  25كغم . Znىـ
والذي اضيف قبل الزراعة دفعة واحدة واالضافة رشا عمى االوراق بمعدل  5كغم  /ىـ
 140ممغم  . Znلتر

1-

1-

1-

بتركيز

والذي اضيف بثالث مراحل ( عند الورقة الثامنة والورقة الرابعة عشرة

وظيور الحريرة لجميع معامالت الرش ) باإلضافة الى معاممة المقارنة بدون اضافة الزنك .

اضيف الفسفور بمعدل  120كغم  . Pىـ
 240كغم  . Nىـ

1-

1-

من المصادر المستعممة واضيف النتروجين بمعدل

والبوتاسيوم بمعدل  80كغم  . Kىـ

1-

من سمادي اليوريا () N % 46

وكبريتات البوتاسيوم ( ) K % 42عمى التوالي ولجميع المعامالت  .طبقت ىذه التجربة وفق

تصميم القطاعات الكاممة المعشاة  RCBDبثالثة مكررات وكانت النتائج عمى النحو االتي :

 – 1تفوقت جميع مصادر الفسفور باستثناء سماد سوبر فوسفات االحادي معنويا عمى معاممة
المقارنة في حاصل الحبوب ووزن  500حبة وارتفاع النبات .

 -2تفوقت معنويا طريقة اضافة سماد الزنك المخمبي رشا عمى النباتات في وزن  500حبة .
 – 3اظير التداخل بين مصادر الفسفور وطرائق اضافة الزنك تاثي ار معنويا لسماد السوبر
فوسفات الثالثي (  ) TSPواضافة الزنك المخمبي االرضية في الصفات وزن  500حبة و

ارتفاع النبات وحاصل المادة الجافة  .اظير ايضا التداخل الثنائي بين سماد سوبر فوسفات

االحادي  OSPوالزنك المخمبي المضاف ارضيا تفوقا معنويا في حاصل الحبوب  .تفوقت جميع

المعامالت عمى معاممة المقارنة.

هستل هي اطزوحت دكتوراٍ للباحث الثاًٌ
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Effect of phosphorus sources and methods of chelate zinc
application on growth and yield of corn plant
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Abstract
This study was conducted to reveal the effect of using three sources of
phosphorus fertilizer , via , Triple super phosphate ( TSP ) , Ordinary
super phosphate ( OSP ) and di ammonium phosphate ( DAP ) , and two
method of chelate zinc application , mixing with soil at 25 kg Zn .ha-1
after sowing and foliar application at 5 kg Zn .ha-1 added in three splits (
at eight , fourteenth leaf and Silking stage ) as well as control treatment
.120 kg P. ha-1 , 240 kg N. ha-1 and 80 kg K. ha-1 were added for all
treatments in RCBD experiment with three replicates. The following
results was obtained :
1 – superior of di ammonium phosphate ( DAP)
on grain yield ,dry
matter weight and weight of 500 grain .
2- superior of foliar method of chelate zinc application , on weight of 500
grain .
3 – The results showed a significant interaction between triple super
phosphate ( TSP ) fertilizer and soil method of Zn application in weight
of 500 grain, yield of dry matter and plant height .The interaction
between ordinary super phosphate ( OSP ) and soil application of zinc
was superior in grain yield .
4 – all treated plots were better than control ( 0 P + 0 Zn ) .

: المقدمة
يعد الفسفور من العناصر الضرورية التي تحتاجيا جميع النباتات من مراحل نموىا االولى حتى
مرحمة ممئ الحبوب والنضج التام بكميات كبيرة تفوق بعض المغذيات باستثناء النتروجين

 وبما ان عنصري الفسفور والزنك المضافة. ) 1987 , Kirkiby  وMengel ( والبوتاسيوم

الى الترب الكمسية تتعرض لعمميات الترسيب واالمتزاز لذا يتطمب االمر ايجاد الوسائل والطرائق
المالئمة لرفع جاىزية ىذين العنصرين في التربة وبالتالي زيادة التركيز في النبات الى الحدود
 ) و2006 , Wandruszka ( المالئمة لزيادة النمو والحاصل والنوعية لممحاصيل المختمفة

 ان تنوع االسمدة الفوسفاتية واالختالف الواسع في ذوبانيتيا يؤدي الى. ) 2008 ,Alloway
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االختالف في استجابة المحاصيل ليذه االسمدة حتى احيانا في التربة نفسيا (  Alleyو

 . ) 2007 , Spargoحيث اظيرت بعض نتائج الدراسات تفوق سمادي فوسفات احادي
االمونيوم

 MAPوفوسفات ثنائي االمونيوم

 DAPفي زيادة الحاصل وكفاءة استعمال

عنصري النتروجين والفسفور في ترب العراق الكمسية ( الساعدي  . ) 2000 ,في حين اوضح

الجبوري  ) 2002 ( ,حصول زيادة في حاصل الحبوب وارتفاع النبات والكمية الممتصة من

النتروجين والفسفور والبوتاسيوم من سماد فوسفات اليوريا  UPمقارنة مع سما دي DAP

والسوبر فوسفات الثالثي  TSPىذا فضال عن وجود اختالف في النتائج بين التسميد االرضي
والورقي بالزنك حيث يفضل البعض االضافة االرضية (  ) 2006 , Malovoltaبينما وجد

 Duarteواخرون (  ) 2011بان فعالية سماد الزنك لزيادة تركيز الزنك في الحبوب لوحظت
فقط في المعاممة رشا  ,لذلك اجريت ىذه الدراسة لتقييم تاثير مصادر الفسفور وطرائق اضافة
الزنك المخمبي في نمو وحاصل الذرة الصفراء .

المواد وطرائق العمل :
نفذت تجربة حقمية في احد الحقول المجاورة لمحطة ابحاث الرز في المشخاب التي تبعد حوالي
 20كم جنوب محافظة النجف االشرف لثالث انواع من االسمدة الفوسفاتية ىي فوسفات ثنائي
االمونيوم " ) P % 22 ( " DAPو السوبر فوسفات االعتيادي "  ) P % 9( " OSPو السوبر

فوسفات الثالثي "  ) P % 21( " TSPوالتي اضيفت بمستوى  120كغم  .Pىـ 1-قبل الزراعة
ولجميع المعامالت .

اضيف سماد الزنك المخمبي  % 14 ( Zn-EDTAزنك ) بطريقتين االرضية بواقع  25كغم

. Znىـ

1-

خمطا مع التربة قبل الزراعة وطريقة الرش عمى االوراق بمقدار  5كغم . Znىـ1-

بتركيز  140ممغم  . Znلتر

1-

بعد اجراء الرش التجريبي وعدم حصول حالة حرق االوراق

باإلضافة الى معاممة المقارنة بدون اضافة السماد  .كررت المعامالت عشوائيا في ثالث مرات
ووزعت طبقا لتصميم القطاعات الكاممة المعشاة  . RCBDاضيف النتروجين بمعدل  240كغم

. Nى ـ

1-

بثالث دفع عند الزراعة و بعد شير وبعد شيرين من الزراعة و البوتاسيوم بمعدل 80

كغم . Kىـ 1-من سمادي  46اليوريا  N %وكبريتات البوتاسيوم  K % 42عمى التوالي .
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جدول ( )1انصفاث انفيشيائيت وانكيًيائيت نتزبت اندراست قبم انشراعت .
انقيًت

انصفت

انىحدة
--

درجت انتفاعم Ph

7.97

االيصانيت انكهزبائيت EC

2.97

انسعت انتبادنيت ناليىَاث انًىجبت CEC

22.55

سُتيًىل  +كغى

انًادة انعضىيت

12.44

غى  .كغى 1-تزبت

1-

Ca2+

8.7

يهيًىل .نتز

1-

Mg2+

2.3

يهيًىل .نتز

1-

Na1+

7.85

يهيًىل .نتز

1-

K+

7.28

يهيًىل .نتز

1-

SO42-

4.6

يهيًىل .نتز

1-

HCO31-

3.1

يهيًىل .نتز

1-

CO32-

Nill

يهيًىل .نتز

1-

Cl-

4.2

يهيًىل .نتز

1-

انجبس

3.25

غى  .كغى 1-تزبت

يكافئ كاربىَاث انكانسيىو

266

غى  .كغى 1-تزبت

انُتزوجيٍ انجاهش ( ) NO3- + NH4+

52

يهغى  .كغى 1-تزبت

انبىتاسيىو انجاهش

273

يهغى  .كغى 1-تزبت

انشَك انجاهش

7.68

يهغى  .كغى 1-تزبت

انفسفىرانجاهش

17

يهغى  .كغى 1-تزبت

انزيم

211

غى  .كغى 1-تزبت

انغزيٍ

582

غى  .كغى 1-تزبت

انطيٍ

271

غى  .كغى 1-تزبت

األيىَاث
انذائبت
انًىجبت

األيىَاث
انذائبت
انسانبت

يفصىالث
انتزبت
صُف انُسجت

يشيجت غزيُيت

_
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ولجميع المعامالت ( التميمي . ) 2003 ,

اخذت عينات من التربة بعمق (  ) 30- 0سم وقدرت بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية

لتربة الدراسة قبل الزراعة ويبين جدول (  ) 1نتائج تحميميا  .زرعت بذور الذرة الصفراء صنف

اباء  5012الذي يالئم الزراعة الربيعية في العراق ( مزعل والفالحي  , ) 1997 ,بكثافة زراعية
 53333نبات  .ىـ

1-

في الواح بأبعاد (  ) 3 x 2م بواقع  32نبات في الموح الواحد  .روي

الحقل بطريقة تحقق اضافة كمية ماء متساوية قدر االمكان و لجميع المعامالت بمعدل رية كل

(  ) 7 – 5يوم واجريت عمميات خدمة المحصول وازالة االدغال عند الحاجة  .حصدت
النباتات عند مرحمة النضج التام بعد قياس ارتفاع النبات وحسب الوزن الجاف لمنباتات والحبوب

بعد الجفاف وثبات الوزن وعدل وزن الحبوب عمى اساس رطوبة  ( %15.5الساىوكي 1990 ,
)  .اجري التحميل االحصائي لمبيانات وتم استخدام اختبار اقل فرق معنوي (  ) LSDتحت

مستوى معنوية . P<. 0.05

النتائج والمناقشة :

 -1مؤشرات نمو النبات :
ا -ارتفاع النبات ( سم ) .
من الجدول (  ) 2يظير تفوق سماد سوبر فوسفات الثالثي  TSPمعنويا في ىذه الصفة عند
عدم إضافة الزنك حيث بمغ أعمى ارتفاع لمنبات 168,7سم وانو لم يختمف معنويا عن المصدر
فوسفات ثنائي االمونيوم (  , ) DAPوقد يعود ذلك لقمة الفسفور في وحدة سماد السوبر
فوسفات االحادي وكبر مساحة التماس مع التربة وبالنتيجة زيادة تثبيت الفسفور  .وقد تفوقت

جميع المعامالت عمى معاممة المقارنة التي بمغت  139سم  .اما طريقة اضافة سماد الزنك

المخمبي  Zn-EDTAعند عدم اضافة الفسفور فقد تفوقت طريقة االضافة االرضية بارتفاع
 145,3سم لمنبات وتفوقت طريقتي اضافة الزنك عمى معاممة المقارنة لكنيا لم تبمغ درجة

المعنوية  .اما التداخل بين مصدر الفسفور وطريقة اضافة الزنك المخمبي فقد تفوقت معنويا
معاممة التداخل بين سماد سوبر الثالثي وطريقة االضافة االرضية لمزنك حيث كان ارتفاع النبات

 175سم  .اظيرت معدالت اضافة مصادر الفسفور عبر طرق اضافة الزنك تفوق جميع
المعامالت معنويا عمى معاممة المقارنة بينما معدالت طرق اضافة الزنك عبر مصادر الفسفور

فمم تبمغ درجة المعنوية  .عند اضافة الزنك مع سماد سوبر فوسفات االحادي فقد تفوقت معنويا
معاممة اضافة الزنك رشا عمى النباتات حيث كان معدل ارتفاع النبات فييا  17373سم .
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جذول (  ) 2تاثَز هصادر الفسفور وطزائق اضافت الشًك الوخلبٌ فٌ ارتفاع الٌباث (
سن )
هصذر السواد
الفوسفاتٌ
بذوى اضافت

طزٍقت اضافت الشًك الوخلبٌ
اضافت بالزش
اضافت ارضَت
بذوى اضافت
14277
14573
139

فوسفاث ثٌائٌ
االهوًَوم
سوبز فوسفاث
االحادً
سوبر فوسفات

14273

16873

15577

16173

16178

14973

17373

16273

16176

16877

*17570

17170

*17176

الثالثي

المعدل

الوعذل

15673

16273

15973

 LSDلطزائق اضافت الشًك =  = * ( 9734هعٌوً عٌذ هستوى . ) P < 0.05
 LSDلوصذر الفسفور = 10778
 LSDللتذاخل بَي هصادر الفسفور و طزائق اضافت الشًك = 18767

ب -حاصل المادة الجافة :
يالحظ من الجدول (  ) 3تفوق سماد فوسفات ثنائي االمونيوم (  ) DAPمعنويا بحاصل قدره

 7076كغم  .ىـ

1-

عمى معاممة المقارنة التي حققت  4302كغم .ىـ

1-

عند عدم اضافة الزنك .

اما طريقة اضافة الزنك المخمبي (  ( Zn- EDTAوعند عدم اضافة الفسفور فقد تفوقت طريقة
االضافة رشا عمى النبات حيث كان حاصل المادة الجافة  5893كغم .ىـ

االضافة االرضية والتي بمغت  5591كغم .ىـ

1-

1-

مقارنة بطريقة

اال انيا لم تصل الى درجة المعنوية  .اما

التداخل بين اسمدة الفسفور وطريقة اضافة الزنك فقد تفوق معنويا سماد سوبر فوسفات الثالثي

مع طريقة االضافة االرضية لمزنك معطيا  7413كغم .ىـ . 1-وتفوقت جميع المعامالت عمى

معاممة المقارنة  .اظيرت معدالت مصادر الفسفور عبر طرق اضافة الزنك تفوق فوسفات ثنائي
االمونيوم بحاصل قدره  6927كغم  .ىـ

1-

ولم تبمغ درجة المعنوية اما معدالت طرق اضافة

الزنك عبر مصادر الفسفور فتفوقت طريقة االضافة رشا ولم تكن الفروق معنوية ايضا .

6
/ AL – Muthanna Journal of Agricultural Sciences / Volume : 2 / No :1 / 2014

....................................................................هجلت الوثٌي للعلوم الشراعَت /الوجلذ/2:العذد 2014/1:

جذول (  ) 3تاثَز هصادر الفسفور وطزائق اضافت الشًك الوخلبٌ فٌ حاصل الوادة
الجافت كغن  .هـ . 1-
هصذر السواد
الفوسفاتٌ
بذوى اضافت
فوسفاث
ثٌائٌ االهوًَوم
سوبز فوسفاث
االحادً
سوبر فوسفات

طزٍقت اضافت الشًك الوخلبٌ
اضافت بالزش
اضافت ارضَت
بذوى اضافت
5893
5591
4302

5262

*7076

7031

6675

6927

4782

5227

6649

5553

6631

*7413

6711

6918

الثالثي

المعدل

الوعذل

5698

6316

6482

 LSDلطزائق اضافت الشًك =  = * ( 122379هعٌوً عٌذ هستوى هعٌوٍت . ) P < 0.05
 LSDلوصذر الفسفور = 141372
 LSDللتذاخل بَي هصادر الفسفور و طزائق اضافت الشًك = 244778

 – 2مؤشرات الحاصل :
ا – وزن  500حبة ( غم ) :

يالحظ من الجدول (  ) 4تفوق سماد فوسفات ثنائي االمونيوم معنويا في ىذه الصفة عند

عدم اضافة الزنك حيث تم الحصول عمى اعمى وزن بمغ  136,8غم  .وتفوقت طريقة اضافة

الزنك بطريقة الرش عمى النباتات عند عدم اضافة الفسفور حيث كان وزن  500حبة 129,6
غم اال انيا لم تبمغ حد المعنوية عمى الرغم من تفوقيا معنويا عمى معاممة المقارنة  .اما التداخل
بين مصدر سماد الفسفور وطرائق اضافة الزنك المخمبي فقد تفوق معنويا سماد سوبر فوسفات

الثالثي مع طريقة اضافة الزنك ارضا حيث بمغت اعمى مستوياتيا  139,0غم وتتفق ىذه النتيجة
مع ما وجده  Grzebiszو  ) 2009 ( Potarzyckiمن زيادة وزن  1000حبة عند اضافة
الزنك مع سماد سوبر فوسفات الثالثي الذي قد يعود لحصول حالة التوافق بينيما من ناحية
الجاىزية واالمتصاص وزيادة الكمية الممتصة منيما والتي تنعكس ايجابا في نمو وحاصل النبات

 .تفوقت جميع معامالت التداخل معنويا عمى معاممة المقارنة التي بمغت  11177غم  .اظيرت

معدالت اضافة مصادر الفسفور عبر طرق اضافة الزنك تفوق معاممة سوبر فوسفات الثالثي
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والتي بمغت  136غم  .اما معدالت طرق اضافة الزنك عبر مصادر الفسفور فمم تظير فروقا

معنوية بين المعامالت .
جذول (  ) 4تاثَز هصادر الفسفور وطزائق اضافت الشًك الوخلبٌ فٌ وسى  500حبت
(غن)
هصذر السواد
الفوسفاتٌ
بذوى اضافت
فوسفاث ثٌائٌ
االهوًَوم
سوبز فوسفاث
االحادً
سوبر فوسفات

طزٍقت اضافت الشًك الوخلبٌ
اضافت بالزش
اضافت ارضَت
بذوى اضافت
12976
12171
11177

12078

*13678

13677

12578

13371

12070

12873

13375

127727

13479

*13970

13471

*13670

الثالثي

المعدل

الوعذل

125785

131727

130775

 LSDلطزائق اضافت الشًك =  = * ( 47595هعٌوً عٌذ هستوى هعٌوٍت . ) P < 0.05
 LSDلوصذر الفسفور = 57306
 LSDللتذاخل بَي هصادر الفسفور و طزائق اضافت الشًك = 97190

ب – حاصل الحبوب ( كغم .هـ: ) 1-
من الجدول (  ) 5يالحظ تفوق سماد فوسفات ثنائي االمونيوم  DAPمعنويا عمى معاممة
المقارنة عند عدم اضافة الزنك في ىذه الصفة حيث كان اعمى حاصل لمحبوب  5724كغم .ىـ
1

-

ولم تختمف معنويا عن باقي المعامالت  .اما طريقة اضافة سماد الزنك المخمبي عند عدم

اضافة الفسفور فقد تفوقت معنويا طريقة االضافة رشا عمى النباتات عمى معاممة المقارنة
بحاصل قدره  4960كغم .ىـ

1-

وبنسبة زيادة مقدارىا  % 55ولم تختمف معنويا عن االضافة

االرضية وىذا يعود لحماية المادة الخالبة لمزنك والتجييز البطيء لو وحمايتو من التثبيت و تتفق
ىذه النتيجة مع ما وجده  Tahirواخرون (  ) 2009من زيادة حاصل الذرة الصفراء بإضافة

الزنك المخمبي  .اما التداخل الثنائي بين مصدر سماد الفسفور وطريقة اضافة الزنك فقد تفوق

معنويا سماد سوبر فوسفات االحادي مع طريقة اضافة سماد الزنك المخمبي االرضية حيث بمغ

اعمى مستوى ليا  6457كغم .ىـ .1-اظيرت معدالت اضافة مصادر الفسفور عبر طرق اضافة
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الزنك وكذلك معدالت اضافة الزنك عبر مصادر الفسفور عدم وجود فروق معنوية بين

المعامالت .

جذول (  ) 5تاثَز هصادر الفسفور وطزائق اضافت الشًك الوخلبٌ فٌ حاصل الحبوب
كغن .هـ . 1-
هصذر السواد
الفوسفاتٌ
بذوى اضافت
فوسفاث ثٌائٌ
االهوًَوم
سوبز فوسفاث
االحادً
سوبر فوسفات

طزٍقت اضافت الشًك الوخلبٌ
اضافت بالزش
اضافت ارضَت
بذوى اضافت
4960
4405
3195

الوعذل
4187

5724

4570

5106

5133

4979

*6457

5455

5631

5436

3676

5514

4875

الثالثي
المعدل

4834

4777

5259

 LSDلطزائق اضافت الشًك =  = * ( 718.3هعٌوً عٌذ هستوى هعٌوٍت . ) P < 0.05
 LSDلوصذر الفسفور = 82975
 LSDللتذاخل بَي هصادر الفسفور و طزائق اضافت الشًك = 143677
نالحظ ايضا من الجدول ذاتو عند اضافة سماد سوبر فوسفات الثالثي انخفض الحاصل معنويا
مع االضافة االرضية لمزنك بينما عند االضافة رشا لمزنك مع سماد سوبر فوسفات االحادي
حصل العكس حيث ازداد حاصل الحبوب معنويا  .ان التسميد بالزنك المخمبي مع بعض
االسمدة الفوسفاتية ادى الى انخفاض الحاصل بينما زاد الحاصل مع البعض االخر وىذا ربما

يعود الى االختالف في جاىزية الفسفور والزنك في التربة الذي يؤدي الى اختالف حالة التداخل
حيث ان الزنك يؤثر في تركيز الفسفور في انسجة نبات الذرة الصفراء وعندما تزداد جاىزيتو في

التربة فانو يقمل تركيز الفسفور في النبات  .وىذه النتيجة موافقة لنتائج ) 2005 ( Harrell

حيث انخفض تركيز الفسفور في النبات معنويا بإضافة الزنك لمحصول الذرة الصفراء والذي

يؤدي الى انخفاض حاصل الحبوب .
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