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شیمیايی فسفر در  ءاجزا. آگاهی از باشد می ها خاکسفر بعد از نیتروژن دومین عنصر محدود کننده برای تولید محصول در ف

حاصلخیزی خاک و تغذيه گیاه نقش موثری دارد. اين تحقیق به منظور بررسی اجزاء فسفر خاک و  های جنبهخاک در درک 

نمونه از مزارع اطراف  18به مرحله اجرا در آمد. تعداد  8939اه گندم بهاره در سال ارتباط آن با جذب فسفر و عملكرد گی

نمونه که دارای  18نمونه از اين  88اندازه گیری شد.  ها آناردبیل جمع آوری و خصوصیات فیزيكوشیمیايی و غلظت فسفر 

بعد از  .دهاکشت ش پر شده از آن های گلداندر  تبذور گندم بهاره، رقم کوهدش و دبافت و فسفر متفاوت بودند انتخاب شدن

 8مختلف فسفر با برداشت فسفر توسط گیاه تعیین گرديد. در آزمايشی جداگانه  اجزاءبرداشت گیاه همبستگی بین میزان 

( کیلوگرم در 144،144،844،4سطح کودی ) 1با فسفر و بافت متفاوت انتخاب و نمونه خاک آزمايش قبلی  88از  نمونه خاک

بعد از برداشت میزان فسفر اندام هوايی و دانه گیاه و همچنین میزان فسفر  .داضافه ش ها آنفسفات تريپل به  رار سوپهكت

 ،کلسیم فسفات یمعدنی مختلف فسفر شامل د های شكلنشان داد که  اجزاء نتايج بررسیاندازه گیری شد  ها گلدانخاک 

هم چنین بین  .دبط معنی دار و مثبتی را نشان دادناسفر قابل استفاده روفسفر محبوس با ف و سفات آلومینیومف ،آهنسفات ف

 .دباش میدر خاک  ها آن ایيک رابطه پويبیان گر  احتماالًمختلف فسفر هم بستگی معنی داری به دست آمد که  های شكل

ی و فسفات آلومینیوم بین درصد رس با فسفر محبوس رابطه مثبت و معنی داری بدست آمد و بین میزان هدايت الكتريك

فسفات آهن و فسفر  ،دی کلسیم فسفات های شكلبین مقدار فسفر بخش هوايی و  .دهمبستگی معنی دار و منفی بدست آم

ه نیز همبستگی منفی با آپاتیت داشت. در مورد اثر نمقدار فسفر بخش هوايی و دا .داولسن همبستگی معنی داری مشاهده ش

و نوع خاک بر عملكرد گندم بهاره مشخص شد که بیشترين تعداد برگ و پنجه در تیمار کودی متقابل تیمارهای کودی فسفر 

فسفات تريپل بود. بیشترين میزان  ردر هكتار سوپ کیلوگرم 144طح کودی سمقدار صفات فوق مربوط به  ترين کمو  144

 ها آنمقدار  ترين کمفسفات و  رهكتار سوپ در کیلوگرم 144فسفر اندام هوايی و دانه در سطح کودی  ،سفر اولسنف ،کلروفیل

مقدار اين صفات در  ترين کم و 144مربوط به تیمار شاهد بود. بیشترين میزان طول پهنک برگ و طول ساقه در سطح کودی 

 داز تیمارهای کودی روی صفاتی مثل تعدا کدام هیچفسفات تريپل بدست آمد. اثر  ردر هكتار سوپ کیلوگرم 844سطح کودی 

قطر ساقه ، تعداد کل دانه در بوته ، وزن دانه ، وزن هزار  ،طول ساقه ،ارتفاع بوته ،طول برگ بالغ ،طول پهنک برگ ،برگ کل

بل نوع خاک و فسفر انه ، عملكرد بیولوژيک ، شاخص برداشت ، فسفر اندام هوايی و فسفر دانه معنی دار نشد. اما اثر متقاد

داد پنجه ، کلروفیل، طول پهنک برگ ، طول ساقه ، فسفر اولسن خاک ، فسفر اندام کل برگ ، تع دروی صفاتی نظیر تعدا

 ر شد. اهوايی و فسفر دانه معنی د

  ، گندم بهاره، عملكردخاک فسفر اجزاءفسفر،  : هاواژه کلید
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 فصل اول:

 کلیات پژوهش
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 قدمه م -4-4

 به دارد دنیا در را مصرف بیشترين نیتروژن از و پس بوده گیاهی تغذيه در مهم عناصر از يكی فسفر

 ايران در فسفره کود تن هزار 144 ( و8331 ،اتنا )بدنی در فسفر تن میلیون 86 از بیش ساالنه طوری که

 مصرف فسفر%  14 يباًتقر خاک، فسفر در پیچیده شیمی دلیل به اما.  ( 911ملكوتی،) شود یممصرف 

 قابل غیر شكل به و تثبیت شده خاک در آن%  14 و گیرد یم قرار گیاه استفاده اول مورد کشت در شده

 گندم دانه پروتئین و عملكرد کاهش به فسفر، منجر حد از بیش تجمع يابد یم تجمع گیاه دسترس

 گردد یمبهپروردگی  سطحی موجب یها آب به زياد فسفر حاوی خاک اتذر ورود ، همچنینگردد یم

(Eutrophication)از طرفی رفتار خاص اين عنصر در ( 8977کريمیان،  ؛1441،ينوتروتوز وگر)گ . 

 Al 9+و  Fe 9+به خاطراسیدی  یها خاکم و ه Ca 1 +آهكی به خاطر  یها خاک، هم ها خاکاغلب 

شوند، ولی ناکامی اين  تولید، همه ساله کودهای حاوی فسفر مصرفکه جهت حفظ  نمايد یمايجاب 

ديگر در  از يک طرف و داليل زيست محیطی و اقتصادی از طرف روش به دلیل پیچیدگی شیمی فسفر

را مدنظر قرار داده  ها خاکدادن گیاهان با شرايط طبیعی  دو دهه اخیر باعث شد تا دانشمندان شیوه وفق

اقدام  کنند یمبا بازده باال مصرف  و کود راخاک  هايی که مواد غذايی یپژنو تاصالح  نسبت به انتخاب و و

 غذايی عناصر مصرف و در جذب گیاهی مختلف های یپژنو ت توانايی امروزه(. 8338 ،رنچ مار) نمايند

غذايی  رعناص از در استفاده ها آن کارايی تفاوت که است گرفته قرار توجه بسیاری مورد دانشمندان توسط

(Nutrient efficiency )متأثر دو هر يا گیاه و توسط مصرف يا ،ها يشهر یلهبه وس به خاطر جذب 

 د.متفاوت باش تواند یم گیاهی گونه نوع و عنصر نوع به بسته ها یاستراتژ اين نسبی اهمیت که ،شود یم

 نیز و غذايی عنصر به گیاه ازنی از آگاهی تأثیر گیاه، تحت نیاز مورد غذايی عناصر صحیح میزان انتخاب

 ضروری غذايی عناصر از کافی خاک میزان که هنگامی د.باش یم خاک توسط غذايی عنصر ینتأمقدرت 

 عنصر اين د.دار انرژی دخالت کارهای و ساخت و زا انرژی ترکیبات شیمیايی، ببوفرآيندهای  رشد برای

 زودرسیل عام فسفر د.شو یم يافت میوه و ذرب در زيادی مقدار و به دارد اساسی نقشی بذر تشكیل در

 در اکثر مزارع کشاورزی دنیا به دلیل واکنش فسفر با.(8911 ملكوتی،) است غالت ويژه به محصوالت



3 

 

و چنین  شود یماز دسترس گیاه خارج اين عنصر کاتیون هايی مانند آلومینیوم و غیر محلول شدن، 

. بنابراين تلقیح کودهای شیمیايی فسفر  (1443ن  و دوان، او )هايی با کمبود فسفر مواجه هستند  خاک

 باشد یم م(از راهبردهای موثر کشاورزان برای افزايش محصوالت کشاورزی )به خصوص گندی يك خاک به

 زير در موارد تواند یمفسفر  گیری اندازه برای خاک آزمون انجام داليل . (1443 ،)لیهون  و گويالن

 میزان تعیین 1 ک.خا نیاز کودی تخمین ها و خاک در فسفر تأمین ظرفیت خصتعیین شا 8: خالصه شود

 افزايش باعث که یا گونه به ها خاک شیمیايی و فیزيكی خصوصیات به با توجه فسفره کودهای مصرف

 به توانند یمو  بوده فسفر از بااليی یها غلظت دارای که يیها خاکتشخیص ( 9 د.شو گیاه در عملكرد

 از بعد غذايی عناصر بین در فسفر(.  8331 سیمز،) تلقی شوند ها آب آلودگی مشخص غیر منابع عنوان

 فسفر منابع. باشد یم ايران و جهان یشتربدر  کشاورزی تولیدات محدودکننده عامل ينتر مهم نیتروژن

 به فسفر محلول ترکیبات که هنگامی. ( 8338 دينی،ر ساال)د دار وجود ها آن اتمام امكان و بوده محدود

 آن استفاده قابلیت نتیجه در و گردند یم تبديل محلولر غی يا محلول کم اشكال به ،شوند یم خاک اضافه

 دو شامل خاک در فسفر شدن استفاده غیرقابل(.  8311 دوو، و دهیلون) يابد یم کاهش توسط گیاه

در  و رسوب فسفر، باالی یها غلظت در که است اين بر اعتقاد معموالً. است رسوب و سطحی فرايند جذب

 جذب سطحی در که خاک مختلف اجزای. گیرد یم انجام سطحی جذب عنصر اين تر يینپا یها غلظت

 سیلیكاته های یکان و کلسیم کربنات آلی، مواد آلومینیوم، و آهن اکسیدهای شامل دارند، نقش فسفر

 فسفر که چرا است، پیچیده یاربس ها خاک در فسفر شیمی. ( 8314 خازاونه، و اولسن) باشند یم خاک

 انفصال قابلیت با یها فسفات به و نموده واکنش آلومنییم و هنآ کلسیم، مانند عناصری با تواند یم معدنی

 تجزيه به متفاوت یها مقاومت با مختلف یها شكل به تواند یمآلی  فسفر همچنین. گردد تبديل مجدد

 سرنوشت پیگیری و فسفر معدنی یها شكل خصوص در انجام پژوهش برای. شود يافت خاک در میكروبی

 یها شكل تعیین اصلی، راهبرد خاک در کاربرد از پس شیمیايی در کودهای موجود فسفر یها شكل تغییر

 از راستا اين در. است بوده خاک در فسفر مختلف اجزاء سازی کمی متوالی برای گیری عصاره راه از فسفر
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 فسفر شكل تغییر و ها شكل تعیین برای گسترده طور به(  8387 ) جكسونو  چان  شده اصالح روش

 . دارد وجود ها آن تفسیر در زيادی اگرچه مشكالت است، شده استفاده خاک

مناسب بوده و روش جامعی که  ها خاکيک برای گروهی از ر رايج آزمون خاک برای فسفر ه یها روش

به همديگر  ها شكلفسفر در خاک و تبديل  اجزاءاز  باشد وجود ندارد. دانش ما ها خاکمناسب برای همه 

. در کشور ايران تحقیقات بسیار محدودی سازد یمو توصیه کودی بهتر را فراهم  تر مناسبامكان تفسیر 

فسفر خاک صورت گرفته و چنین تحقیقی در سطح استان انجام نشده است. ء در مورد اشكال و اجزا

کدام از اجزا بر جذب فسفر توسط گیاه و سرنوشت کودهای فسفاته هر  یرتأثهمچنین تحقیقی در زمینه 

 پیشنهاد شد. ها يتاولواين تحقیق با توجه به اين ؛ لذا عمل نیامده استه دشت اردبیل ب یها خاکدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 فصل دوم:

 مبانی نظری پژوهش

 

 

 

 



 

 غالت  یتاهم -2-4

 يفوالف  و اودارچف  رنج،بف  رت،ذ ارزن، جفو،  گنفدم،  یفل قب از گندمیان خانواده ساله يک گیاهان شامل غالت

 اسفت،  آمفده  وجود به وحشی گونه سه تالقی حداقل از که گندم غالت، مختلف های جنس بین از د.باش می

 مصفرف  نان به صورت روزانه وعده يک حداقل در که به طوری دارد انسان غذای تأمین در بیشتری اهمیت

 بفه  گندم از همچنین. کند یم تأمین را انسان نیاز مورد کالری از پنجم حدود يک تنهايی به گندم. شود یم

 ازدرصففد 74ا تفف 68حففدود  شففود یمفف اسففتفاده تففنو گلفف و الكففل نشاسففته، تولیففد صففنعتی بففرای صففورت

 مقفدار  کفم  عناصفر  و مفالح ، اBگروه  های يتامینو از زيادی قسمت همچنین و ها ینپروتئ ها، کربوهیدرات

 ا ر دانفه گنفدم   چفون  اين بر عالوه .شود یم تأمین آن یها فرآورده و غالت طريق از اناير مردم رژيم غذايی

 تفأمین  منفابع  ينتفر  مهفم از  يكفی  دارد، بفااليی  غفذايی  ارزش ضمناً و کرد ذخیره و انبار آسانی به توان می

 ،مهفری و همكفاران   ؛8919)امفین و همكفاران،    باشفد  یم زمین کره جمعیت سوم يک حدود غذای کننده

8917) . 

 

 تاریخچه و خواستگاه گندم -2-2 

 Triticumل که شام اولیه گندم اصلی مرکز اما ت.نیس مشخص کامل طور به گندم شدن شناخته زمان

monococcam سپس و النهرين ینب و به مصرمنطقه  دو اين از که بوده فلسطین و سوريه از باشد یم 

 قاره کشف از بعد و شده برده اروپا به و سرانجام روسیه چین، هندوستان، به ايران راه از و آمده ايران به

 .يافت گسترش امريكا در کاری گندم نوزدهم قرن در يافت و راه آمريكا به اروپا مهاجرين توسط آمريكا

 ت.اس شده بینی سال پیش 7444 گندم متوسط عمر اما .باشد ینم مشخص غالت یها دانه تک عمر طول

 یها گونه د.دار يافته پرورشو خودر بسیار انواع که 8یا لپه تک گروه از الهس يک است گیاهی گندم

 1تريتیكوم جنس و غالت تیره از گندم .چندانی ندارد خوراکی ارزش و بوده هرز علف بیشتر آن خودروی

                                                
1 . Monocotylledona 
2 . Triticum 



 



 يا Triticum vulgareآن  زراعی گونه ينتر مهم که است باشد یم زيادی بسیار های گونه دارای و است

Triticum aest غالت کشت زير دنیا ارعمز سطح %64 حدود .باشد یم مرسوم نیز نانوايی که گندماست 

 (.8917 ،مهری و همكارانو  8919)امین و همكاران،  است گندم کشت زير آن یشترکه ب بوده

 

 ارزش غذایی گندم -2-9

 زراعی ديگری در دنیا کشت یاههر گبیش از  که گیاهانی است ينتر ارزشو با  ينتر مهمگندم يكی از 

جامعه  یغذامورد نیاز، در جیره  درصد پروتئین 84درصد کالری و  14بیش از  ینتأمبا  . گندمشود یم

پیچیده است که  برخوردار است. تولید محصول در گیاهان زراعی يک پديده ايرانی از اهمیت بسزائی

 ی، زراعی و محیطی برای حفظ و افزايشعوامل فیزيولوژيك هماهنگی با اين پیچیدگی و شناخت عمیق

 همچنین و جهان نقاط اکثر آن در کشت امكان نیز و زياد تولید راندمان علت هت. بضروری اسی ده بهره

 تواند ینم یا غله هیچ تن،و گل العاده فوق و کیفیت صنعتی و ای يهتغذ فرد به منحصر خواص و پخت قابلیت

 ماکارونی، بیسكويت، نان، نظیر مختلفی یها فراورده توان یمگندم  از کلی طور به د.نماي رقابت آن با

 اين بر عالوه د.نمو تهیه پخت صنايع محصوالت از ديگر بسیاری و غذاهای کودک کیک، انواع شیرينی،

 و تنو گل مايع، گلوکز نشاسته، آن از توان یم و گیرد یم قرار استفاده مورد طیور دام و تغذيه در گندم

 (.8978،)رجب زاده نمود تهیهنیز  الكل

 

 مشخصات گیاه شناسی گندم -2-1

 ها گرامینه خانواده از و ساله يک ،گیاه اين. آيد می شمار به غالت ينتر مهم جمله از گندم گیاه

هرز  علف صورت به غالباً آن وحشی یها نمونه ت.اس وحشی و اهلی گونه دو دارای و باشد می( 9گندمیان)

 گل برگ، ساقه، ريشه، دارای ديگری گیاه هر مانند گندم .گردند یم کار و کشت زاحمم و کرده خودنمايی

 .باشد یم دانه و

                                                
 Gramineae.1 



 



 ریشه -2-1-4  

 چه ريشه شود یمخارج  آن از و شكافد یم را دانه پوسته که اندامی اولین گندم، دانه زدن جوانه هنگام

 سريع طولی رشد شامل پذيرد انجام می یتاريك در و خاک زير در که چه یاهگ رشد پس ين از ا .باشد یم

 پیشروی خاک در بتواند جوان گیاه ساقه چهاينكه  تا باشد یم آن ويژه یها حالت تغییر با همراه ساقه

 از سر چه یاهگ وقتی د.آور بیرون خاک از سر چه زودتر هر و بگذرد راه سر بر موجود موانع از و کرده

 آغاز کلروفیلی عمل شد، ظاهر است آن بودن یا لپه تک از نشانی که گندم برگ اولین و آورد بیرون خاک

 که ها ريشه اين .آيند یم بیرون گندم اصلی های يشهر ،چه یاهگ خاک نزديک اولین گره محل از ،شود یم

 (.8918پايان،  ؛8976 ،موسومند )بهنیا ثانويه های ريشه به دارند شباهت اولیه های ريشه به نظر شكل از

 

 ساقه  -2-1-2

 در و پفر  تعفدادی نیمفه   در و پفر  نژادهفا  از برخی ساقه درون ت.اس انشعاب بدون و یا ماسوره گندم ساقه 

 در د.داننف  مفی  سنبل گندم يرساقه ز وضعیت از را ساقه بودن خالی يا توپر مالک البته ت.اس خالی بسیاری

 سفاقه  طفول . نامند گره میان را گره دو بین فاصله. دارد وجود گره نام به  هايی یبرجستگ گندم ساقه روی

 بلنفد  و متوسط کوتاه، حد سه در است ممكن محیطی عوامل و خاک حاصلخیزی ود نژا به بسته نیز گندم

 (.8918پايان، ؛ 8976، )بهنیا باشد

 

 برگ   -2-1-9

 در و منففرد  به صفورت  ساقه روی در ها برگ ت.اس شده تشكیل پهنک و غالف قسمت دو از گندم برگ هر

 بنفد  هفر  روی بفر  .آيد یم وجود به گندم سنبل گندم، ساقه انتهای در .دارند قرار متناوب طور به رديف دو

 بفین  اصفلی  محفور  روی در ها سنبله تعداد د.دار وجود کوتاهی بسیار گل دم با سنبله ياو  فرعی سنبل 88

 گفل  8 حفداکثر  کفه  شفد با داشته وجود است ممكن گل 8-7از ه سنبل هر داخل در .باشد یم عدد 14-88



 



 ممكفن  اکولفوژيكی  شفرايط  و ارقفام  در متر سانتی 6-81 بین سنبل طول مانند یم عقیم بقیه و شده بارور

 (.8918پايان، ؛ 8976 ،کند )بهنیا تغییر است.

 

 گل و گل آذین -2-1-1

 سفنبله  رهف . باشد یم است، پرمانند کالله دو دارای که مادگی يک و پرچم سه دارای جنسی، دو گندم گل

 . است شده احاطه 8 وپوشینه  1پوشه یها نام به ترتیب به پوسته دو از داخل به خارج از ترتیب به

 پوشفینه . باشفد  یمف  عفدد  دو هفر گفل   اطفراف  در هفا  پوشینه تعداد و عدد دو سنبله هر در ها پوشه تعداد 

 خفار  اسفت  یا زائفده  از عبفارت  شکري .نامند 7 پاال را(  فوقانی) داخلی پوشینه و  6لما را( تحتانی) خارجی

.  برويفد  اسفت  ممكفن  دارد قرار دانه خارج سمت که در ها شینه پو از يكی آزاد انتهای در معموالً که مانند

 یهفا  گنفدم  معمفوالً .  باشفند  کوتفاهی  ريشک دارای يا و فاقد ريشک گندم نژادهای از برخی دارد احتمال

 بفدون  از دار ريشفک  هفای  گندم کیفیت حتی. دارند یشتریب عملكرد بدون ريشک یها گندم از دار ريشک

 شناسفی  گیفاه  اصفطالح  در را گنفدم  میفوه . اسفت  گنفدم  میفوه  واقفع  در گنفدم  دانفه  .اسفت  برتفر  ريشک

 چسفبیده  دانفه  پوسفت  يفا  و ديواره واقع در يا و  پريكارپ به سختی به دانه.  نامند گندمه  يا 1کاريوپسیس

 (.8918و  پايان،  8976،  )بهنیا است میسر کردن آسیاب اب فقط 3پريكارپ کردن جدا.  است

 

 طبقه بندی زراعی گندم-2-5

و بهاره تقسیم نمود. بهاره  –را به سه گروه زمستانه، بهاره و زمستانه  ها گندم توان یماز نظر خواص زراعی 

 خیلفی  آنجا در فصل زمستان که نقاطی در زمستانه گندم ت.اس گندم کشت زمان به مربوط بودن زمستانه

 بفه  زمسفتان  طفی  در ولفی  زنفد  یم زمستان جوانه رسیدن تا و شود یم کشت پايیز اوايل در شود ینم سرد

                                                
. Glume1 

5
 . Glumelle

6 . Lemma
7 . Palea
8. Cariopsis
9 . Pericarp 



 



 اواسفط  و اقلیمفی  شفرايط  بفه  بسفته  و نمايفد  یمف رشد  بهار اوايل در بلكه کند نمی رشد زياد سرمای علت

 طفوالنی  و سفرد  و سخت زمستان که است مناطقی ويژه بهاره گندم که یدر حال .شود یم برداشت تابستان

محصفول   زمسفتان  یدنفرا رس از قبل و کاشت شديد های يخبندان اتمام از پس گندم اين نقاط در د.دارن

 (.8918 ،پايان؛ 8917 ،و همكاران )مهری شود یم برداشت

 

 گندم کیفیت و رشد روی محیطی شرایط اثر -2-6

 نور -2-6-4

بفه   خشبی یها و اندام شود یم متوقف گیری کربن نور بدون ت.اس زمال آلی به معدنی مواد تبديل برای نور

 دوره باشفد  بیشفتر  نور چه هر .گردد یمايجاد  ورس يا خوابیدگی نتیجه، در و آيند نمی به وجود کامل طور

 کفافی  نفور  رسیدن از سطح واحد در بوته از حد بیش تراکم .رسد یم زودتر و شود یم تر کوتاه گندم زندگی

 توانفد  یم مداوم روشنايی در گندم. گردد می ايجاد و ورس مانده ضعیف ها ساقه و کند -می ممانعت هگیا به

 میفزان  و شفود  یمف  کاسته آن رويشی نمو و رشد از که داشت توجه ولی بايد نمايد دانه تولید و يابد تكامل

 روزهفا  قفدر  هفر  يعنی هستند، بلند روز گیاهان گندم، زراعی ارقام اغلب .نمايد یمتولید  کاه و دانه کمتری

 (.8919، و همكاران مین)ا روند یم گل به باشند زودتر بلندتر

 

 حرارت-2-6-2

 سفرد  مناطق زمستان در در حرارت درجه شديد تغییرات ت.اس متفاوت سرما به نسبت گندم انواع مقاومت

 باشد گراد یسانتدرجه + 84و  -81ساعت بین  11مدت  در تغییرات اين گاه هر ت.اس خطرناک گندم برای

 زيفرا  شود یم گندم مرگ سبب و شده ها سلولداخل  آب زدن يخ باعث چون گردد یم شديد وارده خسارت

 را کمتفری  خسفارت  حرارت، تدريجی تغییرات د.گرد می پر وتو پالسم ترکیدن موجب انفعاالت و فعل اين

   در کاشت عمق د.ده می افزايش را نآ فسفر و کاهش يخبندان به گندم را مقاومت ازت، د.شو یم موجب
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Abstract: 

P atter N secound Nutriant that limits crop production on soils. Awarenes from chemical 

forms of Pin soil has effective rol in underistanding of soil fertility aspects and plant 

nutrition . This research was conducted with the aim of to investigate Pfretions and their 

relation with Puptake and spring wheat yield in 2014 , 45 soil samples collected from crop 

lands around Ardabil and were their soil physico chemicalproperties and concentration were 

measured .15 out of 45 soil samples that had different texture and Pcontant were selected 

and wheat seads were cultivated in pots filled by them. After and Puptake by plants were 

determined . In another expriment 5 soil samples with different texture and Pcontent were 

selected and 4 fertilizer level (0,100,200,400 kg/ha) triple super phosphate were applied . 

After harvesting Pcontent of shoot and seed and soil P contration were measured results 

showed that mineral forms of Pincluding Dicalcum phosphate, Fe-P, Al-P, Occluded P and 

available Phad significan and positive correlation there were significant possitive correltion 

between Clay content and occluded Pand available P but negative correlation between EC 

and Al-P.concentration of shoot seed had negative correlation with Apatite fraction. Hog 

hest no of leaves and tiller belonged to 400 kg/ha treatment and lowest amount of This 

parameter observed in 200 kg/ha TSP. higlest amuont of chlorophyll , Olen P ,Pcontent of 

shoot and seed also obtained from 400 kg/ha TSP and lowest values come from control . 

highest leaf blade and stem length observed in 400 and their lowest values belonged to 100 

kg/ha TSP . non of fertilizer tretments had significant effect on Leaf flower, leaf length, leaf 

length mature, plant height, stem length, stem diameter, number of grains per plant, grain 

weight, weight Daney, biological yield, harvest index, shoot phosphorus and phosphorous 

,but conbined effect of soil type and P on e number of flower leaves, tillers, chlorophyll, the 

leaf, stem length, Olsen P soil phosphorus and phosphorus, the main shoot was significant .  
Keywords: Posphorus, soil Pfractions, spring wheat, yield. 
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