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  :المستخلص
  

فوس�فات (محافظة ا.نبار في تربة طينية رملية بھدف معرفة تأثير تجزئة السماد الفوس�فاتي  –الفلوجة / نفذت تجربة حقلية في ناحية الصق�وية  
ص�ممت تجرب�ة عاملي�ه باس�تخدام تص�ميم . تح�ت ا;جھ�اد الم�ائي ) تيت�ارا ترك�ي ( ص�فات النم�و والحاص�ل لل�ذرة الص�فراء ص�نف في بعض ) اليوريا

ب�دون ، تحت ث�ث مستويات من ا;جھاد الم�ائي) غير متساوية(مكررات بأضافة الفسفور دفعة واحدة وث�ث دفعات  ةالقطاعات الكاملة المعشاة بث�ث
  .أوراق وإجھاد مائي قبل مرحلة التزھير ٤ -٣د في المرحلة التي يكون فيھا عدد أوراق النبات مائي وإجھا إجھاد 

، حب�ة  ١٠٠ووزن ) نب�ات/ غ�م (أشارت النتائج إلى أن تجزئة الفسفور إلى ث�ث دفعات زاد معنوياً من المساحة الورقية للنب�ات وحاص�ل النب�ات 
تفوق�ت معامل�ة تجزئ�ة . حب�ة  ١٠٠ووزن ) نب�ات/ غ�م (الورقية للنبات وارتفاع النبات وحاصل النب�ات  وان ا;جھاد المائي خفض معنوياً من المساحة

و أش�ارت النت�ائج أيض�اً إل�ى أن تع�رض . الفسفور بث�ث دفعات معنوياً في تحسين جميع الصفات المدروسة على معاملة إض�افة الس�ماد بدفع�ة واح�دة 
ل�ذا ف�أن ، أورق من النمو له تأثير كبي�ر ف�ي المراح�ل ال�حق�ة م�ن النم�و ٤-٣تي يكون فيھا عدد أوراق النبات المحصول لaجھاد المائي في المرحلة ال

تع�د ض�رورية  عن�د تع�رض المحص�ول لaجھ�اد الم�ائي مم�ا يزي�د تحم�ل النب�ات لaجھ�اد الم�ائي كون�ه يحس�ن م�ن ) فوس�فات اليوري�ا(إضافة الفس�فور 
إذ إن تداخل معاملة التجزئة للس�ماد الفوس�فاتي ب�ث�ث دفع�ات م�ع معامل�ة ا;جھ�اد الم�ائي ف�ي مرحل�ة ، اصل صفات النمو مما ينعكس على صفات الح
غم مقارنة بإض�افة الس�ماد بدفع�ة واح�دة ف�ي مرحل�ة ا;جھ�اد الت�ي يك�ون فيھ�ا  ١٩١.٥والتي بلعت ) نبات/ غم (قبل التزھير حسنت من حاصل النبات 

  .غم ١٨٢بلغت  أورق والتي ٤-٣عدد أوراق النبات 
ولص�عوبة إض�افة الفس�فور خلط�اً م�ع الترب�ة ، لذا فان ا;دارة المتكاملة لمحصول ال�ذرة الص�فراء تع�د أم�را مھم�اً تح�ت الظ�روف البيئي�ة القاس�ية  

لي زي�ادة كف�اءة امتصاص�ه وضياع كمية كبيرة منه بسب تثبيته بالتربة وقلة استفادة النبات منه يمكن تجزئة أنواع من�ه عل�ى مراح�ل نم�و النب�ات وبالت�ا
إن إض�افة الفس�فور تح�ت عملي�ات خدم�ة الترب�ة والمحص�ول م�ن ش�انه أن يحس�ن الق�درات الكامن�ة لھ�ذه العملي�ات بم�ا يؤك�د دورھ�ا الكبي�ر ف�ي  .للنبات

  .اقتصاد الماء وزيادة ا;نتاج وا;نتاجية، المستندة إلى أساليب إدارة علمية سليمة
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Abstract: 
 

 

  A field experiment was carried out at Alsaqlwiyah town/fallujah/AL-Anbar Governorate, on a clay sandy 
soil to study partitioning of phosphatic fertilizer and water stress on growth and product characteristic of maize 
(Zea mays L.). The treatment combinations were two levels of phosphorous fertilizer, one dose and three doses 
application with three levels of water stress, non – stressed, stress at early growth and stress at flowering 
initiation stage arranged with factorial experiment using R.C.B.D design with three replicates. 

 The results concluded that phosphorous doses significantly increased leaf area and individual plant yield. 
Water stress significantly decreased leaf area, plant height, individual plant yield and 100 grain weight. The 
application of three doses of phosphorus was superior than one dose. The plants that underwent water stress at 
early growth stage were more impacted than been at flowering stage. It could be concluded that phosphorus had 
potentiality to increase stressed-crop yield, whereas the initiation of phosphorus partitioning three times X water 
stress at pre-flowering improved individual crop yield 191.5 gm more than one time without partitioning X early 
water stress 182 gm. 

٩٩ 



 
 تحسين نمو وحاصل الذرة الصفراء المجھدة مائيا                                                                عيدان وآخرون      

 
 
 

The integrated management of maize is very important to tolerate stressed environment, because of being 
difficult to apply phosphorus incorporatedly into soil, due to loss large accounts soil fixation  and lowering of 
plant uptake.Therefore,it has to partition with plant growth stages to increase its efficiency. That is necessary to 
assist increase of extracting of latent abilities of processes which had important role for increasing water 
economics, production and productivity. These will emphasize properly scientific decisions for managing these 
operations.     

 
 

  :المقدمة
  

�ام ���ى انقس���د عل���وره يعتم���ات وتط���و النب���دل نم��أن مع
إذ يعد نمو الخلية سبباً أساسياً ، الخ�يا ونموھا وتخصصھا

�ا���ور النب���و وتط���ددا  لنم���ة أو ومح���أثر بدرج���ذي يت��ت وال
أن فھ�م  أداء المحص�ول . بأخرى  بمستوى ا;جھاد الم�ائي

�ة ���و الحرج���ل النم���د مراح���اف وتحدي���روف الجف���ت ظ��تح
�دى ��ة م��ى معرف��اً إل��يقودنا حتم��ائي س��اد الم��ة لaجھ�الحساس

�ل ���ذا العام���ت ھ���تجابته و أداءه تح���د ، اس���كل أح���ذا يش��وھ
���ا المحافظ��ن طريقھ��ن ع��ي يمك��ة الت��س العلمي��ى ا�س�ة عل

�روف���ك الظ���ت تل���ول تح���ادية  للمحص���ة اقتص��أن ، إنتاجي
�و ��ل النم��ة مراح��و معرف��ائي ھ��اد الم��ة ا;جھ��اس دراس�أس
وع�قتھا با;جھاد وسبل معالجتھا خاصة باعتم�اد أس�اليب 

  .متقدمة في تغذية النبات
�ه ��ين تحمل��ات تحس��اف والي��ل الجف��وث تحم��تمر بح�تس

لعج�ز الم�ائي محاولة ;يجاد حل�ول ناجح�ة لمش�كلة ا، دوليا
�ة ��نوات القليل��ي الس��ر ف��ين البش��اة م�ي��دا لحي��د تھدي��ي تع�الت
القادمة،فتبني ھذا المفھوم من شانه تقنين استخدام الماء في 
��ل ��ن خ��تقرة م��ة مس��ور زراع��من تط��ا يض��ة بم�الزراع
إجراء  بحوث لفھم آليات تحمل عوامل الشد كالجف�اف، أن 

�ير آل��ة لتفس��رورة ملح��س ض��ن ا�س��د م��م مزي��اء ففھ��ة بق�ي
فبا;مك�ان .النباتات بعطاء مقنع تحت عوامل العجز الم�ائي

�رامج ����ول وب����ة والمحص����ات إدارة الترب����تعانة بعملي���ا.س
التربية وأدوات البيولوجية الجزيئية ;يجاد وتحديد أجن�اس 
وأنواع نباتية جديدة متحملة للجفاف مع التأكيد الشديد على 

�ول ال����ة والمحص����ة الترب����ات خدم����اد عملي����ددة اعتم���متع
والمتاحة ذات الدور الفع�ال ف�ي تقلي�ل اث�ر الجف�اف وزي�ادة 
ا;نتاج وا;نتاجية المنبثقة عن أس�اليب إدارة علمي�ة س�ليمة 

)Elsahookie ،٢٠٠٩واخرون.(  
�ي ���ية الت��ة ا�ساس��ر الغذائي���د العناص��فور أح��د الفس�يع
يحتاجھا النبات � كمال دورة حيات�ه ويج�ب ت�وفره بالترب�ة 

تصاص من قبل النبات حسب الحاجة اليه بشكل جاھز ل�م
لذا ف�أن أعل�ى كف�اءة  .س�تخدام الس�ماد الفوس�فاتي عن�دما . 

�ات���و النب���ل نم���ى مراح���دول عل���كل مج���اف بش��وان ، يض
إضافته بش�كل ح�زام أو دفع�ات للنب�ات أدى إل�ى زي�ادة ف�ي 
�ة ��افته بدفع��ة بإض��اج مقارن��و و ا;نت��ائص النم��ض خص�بع

  ) .  Fipps ،2001(واحدة 
�دم  أن  ��أخر أو يتق��د يت��ات ق��يولوجي لنب��ور الفس�التط

�ي ��نقص ف��د أو ال��ت للش��ي تعرض��ة الت��ى المرحل��اداً عل�اعتم
كذلك بينت دراسة أجراھا ). ١٩٩٢واخرون، Salih(الماء

Craufurd)  رين���و ) ١٩٩٥،وآخ��ل نم��ام مراح��دد أي�أن ع
الذرة البيضاء التي ت�م تعرض�ھا إل�ى ظ�روف جف�اف مبك�ر 

 ٢أدت إلى ت�أخر نش�وء الن�ورة ب�ين  ومتأخر أو ا.ثنين معا
يوم وح�دث  أعل�ى ت�أخر  ٢٩ – ١يوم والتزھير من  ٢٥ –

�اً ��أخر مع��ر والمت��اد المبك��ات لaجھ��ت النبات��دما تعرض�عن
  .  فا;جھاد أدى إلى زيادة المدة بين ظھور النورة والتزھير

�تنتج ��رين  (Fangاس��فور دور ) ٢٠٠٥ ،وآخ�أن للفس
�أقل��ة الت��ين قابلي��ي تحس��م ف��ترجاع مھ��درة اس��اف وق�م للجف

�فراء ��ذرة الص��ادرات ال��ذور ب��ة لج��الية الھيدروليكي�ا.يص
�ة ��ي الترب��فور ف��ز الفس��ادة تركي��عير وان زي��ة والش�والحنط
يعزز امتصاص الفس�فور م�ن الترب�ة الجاف�ة مم�ا يزي�د م�ن 
�ي ��ة ف��ة ازموزي��وية بفعالي��المواد ال�عض��ا ب��ز الخ�ي�تجھي

�ه تجم�ع��ا ين�تج عن��رتبط  ا�وراق النامي�ة مم��اء الح�ر الم�الم
وبالنھاية يزيد من اتساع و انبساط ا�وراق مقارنة بالترب�ة 
�د ��روف الش��س ظ��ت نف��فور تح��ز الفس��ن تركي��ة م�المنخفض

  . السطحي 
�تنتج��رين (Zougmore اس�أن إدارة ) ٢٠٠٣ ،وآخ

العناصر الغذائية ھي طريقة فعالة ف�ي إع�ادة حال�ة إنتاجي�ة 
�خر ا��دھورة فق�د زاد الص��ل الترب�ة المت��ن حاص�لفوس�فاتي م

للس�نة % ٢٦للسنة ا�ول�ى و %  ١٠الذرة البيضاء بمقدار 
الثاني تحت ظروف المناطق القاحل�ة وبا;مك�ان أن يحس�ن 
أداء النبات تحت ا;جھاد المائي المعتدل بإضافة المغ�ذيات 
�ات ���ت تقان��ا تح��اه ذاتھ��تخدام المي��اءة اس��ادة كف��ة لزي�كتقني

) Mohammad، 2003و   Ali (أشار. ا.رواء الحديثة 
�دل ���فاتي بمع���ماد الفوس���افة الس���م  ١٥٠أن إض���ـ. كغ�� ١-ھ

اختزل الت�أثيرات الس�لبية ل�نقص المي�اه ف�ي حاص�ل النب�ات 
ونموه مما زاد من معدل المساحة الورقية وال�وزن الج�اف 

�دار����وب بمق����ل الحب����دل حاص��� ٥ ٣٩.٩و %  ١٢.٤ومع
بالتتابع، كم�ا زاد م�ن تحس�ين الص�فات النوعي�ة % ٥٤.٤و
�اه لل��تخدام المي��اءة اس��ات وكف��ة . نب��ل ا�نف��ة العوام�و�ھمي

�اج ��ددة لaنت��ر مح��فھا عناص��ال بوص��ا الفع��ذكر ودورھ�ال
�ة ��أثير تجزئ��ة ت��ى معرف��ة إل��دف الدراس��ذلك تھ��ي ل�الزراع
الفسفور بإضافته على دفعات وبش�كل ش�به ج�اھز م�ع مي�اه 
�ائي ��اد الم��ت ا;جھ��فراء تح��ذرة الص��ات ال��ى نبات��ري إل�ال

  .النمووحسب مراحل 
  

  :المواد وطرائق العمل
  

�ي��ة ف��ة حقلي��ذت تجرب��ق�وية  نف��ة الص��اء  –ناحي�قض
محافظة ا.نبار في تربة ذات خص�ائص كيميائي�ة / الفلوجة

�دول ��ي ج��حة ف��ة موض��داد . ١وفيزيائي��ات أع��ت عملي�أجري
�د ���ة مرق���وية لتھيئ���يم وتس���ة وتنع���ن حراث���ة م���ل التجرب��حق

�ل��يم الحق��م تقس��ك ت��د ذل��ذور وبع��ب  للب��دات  مناس��ى وح�إل
م ب�ين الوح�دات التجريبي�ة ١م وترك ١×  ٢تجريبية بأبعاد 

�مدة ���ين ا�س���داخل ب���ول ت���ادي حص���ررات لتف���ين المك��وب

١٠٠ 



ISSN: 1994-7801       
  ٢٠١٠، ٢-العدد، ٢-المجلد                                                                     ة العراقية لدراسات الصحراء    لالمج

  ا+ولالعدد الخاص للمؤتمر العلمي 
 
 

صنف تيارا ترك�ي ( زرعت بذور الذرة الصفراء . والمياه
�أريخ ) ��ة وبت��روة الخريفي��ي الع��ت  ٢٠٠٥/  ٧/  ٢٢ف�وتم

سم والمس�افة  ٧٥الزراعة يدويا في خطوط المسافة بينھما 
اس�تخدم نظ�ام . س�م  ٢٥بين حفرة وأخرى على نفس الخط 

�ائي ���اد الم���ق ا;جھ���ة ا;رواء وطب���المروز بعملي���ري ب��ال
اعتماداً على ا.ستھ�ك المائي وكما ھو موضح في الشكل 

�ة . ١��اً لمعادل��ابه طبق��م حس��ذي ت�) Kharrufa ،1985(وال
  .لمدينة الرمادي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يوم أ. في حا.ت  ٢فاصلة ارواء قدرھا تم اعتماد 
أيام لكن تضاف نفس كمية الماء وقد  ٤ا;جھاد فتكون 

اعتمدت معام�ت المحصول للذرة الصفراء حسب ما 
أضيف كل من السماد النيتروجيني ) . ٨(ورد في 

جميع المعام�ت بالتساوي حيث أضيف  والبوتاسي إلى
وزارة ( ١-ھـ . Nكغم  ٢٤٠السماد النيتروجيني بمعدل 

وعلى خمسة دفعات مع مياه الري ا�ولى في ) الزراعة
تموز والثانية في آب والثالثة في أيلول والدفعتين 
ا�خيرتين عند بداية ظھور الخيوط الحريرية وكان 

أما البوتاسيوم فقد أضيف N % ٤٦مصدره سماد اليوريا 

ارضيا عند تحضير ا�رض  للزراعة وكان مصدره 
 ٥٠وبواقع   %  ٥٠ – ٤٨ K2Oلبوتاسيوم كبريتات  ا

صممت تجربة . ) وزارة الزراعة( ١-ھـ.  K2Oكغم 
عاملية باستخدام القطاعات تامة التعشية وبث�ث مكررات 

  - :وكانت المعام�ت على النحو آ.تي. 
   

 ًDماد : الس�������ماد الفوس�������فاتي  –أو��������تخدام س�������م اس������                     ت
Urea  phosphate )17.7  %N و P2O5 % 44  (

كغ�م  ٦٨.٨ولذوبانيته العالية أضيف مع مياه ال�ري بمع�دل 
P  .ـ���ة(١-ھ��روجين ) وزارة الزراع��ة النت��اب كمي��م حس�وت

�ا ���ن اليوري���ه م���ا وطرح���فات اليوري���ن فوس���اف م��، المض
  -:أضيفت ھذه الكمية على النحو آ.تي 

  

( إضافة كمي�ة كامل�ة م�ع مي�اه ال�ري عن�د ري�ه ا;نب�ات  -١
P0 .(  

٢- ���افتھا عل��ثاض��و حي��ى النم��ع منحن��ات م���ث دفع� ى ث
  .ف ا�ولــالنص، فين متساويينـقسمت إلى نص

�ات��ه ا;نب��د ري��يف عن��زئيين ا�ول أض��ى ج��زء إل�، ج
عن�د مرحل�ة (ي�وم م�ن ا;نب�ات  ٣٠والثاني أضيف بعد 

�ات ��وين النب��د ، ) أوراق  ٤-٣تك��اني فق��ف الث��ا النص�أم
  ) . P1(  أضيف عند بداية ظھور الخيوط الحريرية

 

�اد : اZجھ��اد الم��ائي –ثاني��اً ��ى ا;جھ��ات إل��ت النبات�عرض
   -:حو التاليالمائي على الن

  

و إجھاد عند مرحلة النمو المبك�ر )  Co( بدون إجھاد 
إجھ�اد و C1)  أوراق ٤-٣عند مرحلة تك�وين النب�ات (

يوم  ٦٠بعد (  عند المرحلة التي سبقت ما قبل التزھير
  . C2) من ا;نبات

اكتمال نمو النبات وفي نھاية الموسم تمت دراس�ة عند 
�ل ������ات الحاص������ة ومكون������فات الحقلي������ض الص�����بع

قيست المساحة الورقية عند التزھير ال�ذكري .الحاصل
  :باعتماد المعادلة
�ة ��احة الورقي��م ( المس��ة ) =  ٢س��ول الورق��ى × ط�أقص

  ) ٥(  ٠.٧٥× عرض لھا 
�اين ��ل التب��ة تحلي��ب طريق��ائيا حس��ات إحص��ت البيان�حلل
�ام�ت ���طات المع���ت متوس���تخدم وقورن���ميم المس��للتص

  L.S.Dباستخدام طريقة اقل فرق معنوي 
  

  :النتائج والمناقشة
  

 )سم(ارتفاع النبات  - ١
  

�ائج ���ين نت���دول(تب���فاتي  )٢-ج���ماد الفوس���ة الس���أثير تجزئ��ت
�ات ��اع النب��دل ارتف��ي مع��ائي ف��اد الم��م(وا;جھ�إذ زاد ) .س
���ماد الفوس��ة الس��د تجزئ��ات عن��اع  النب���ث ارتف��ى ث�فاتي إل

�ات ��اع النب��دل .رتف��ى مع��غ أعل��ذي بل��ات وال� ١٢٨.١٧دفع
أن ا.رتفاع ف�ي الط�ول ت�أثر عن�د . سم وبدون إجھاد مائي 

تعرضه إلى ا;جھاد المائي في المرحلة المبكرة م�ن النم�و 
أكثر من تعرضه إلى ا;جھاد ف�ي المرحل�ة الت�ي س�بقت م�ا 

عاملة الت�ي أض�يف بلغ ارتفاع النبات عند الم. قبل التزھير 
إليھا الفسفور بث�ث دفعات و مع إجھ�اد م�ائي مبك�ر للنم�و 

سم مقارن�ة بمثيلتھ�ا الت�ي تعرض�ت إل�ى ا;جھ�اد  ١١٦.١٨

 الصفة                                      القيمة

EC )٦.٢١)                      م/ديسيسمينز  

 ٧.٨)                  كغم/غم(درجة التفاعل 

 ٢.٥)                كغم/غم(المادة العضوية 

 ٢١.٣)       كغم تربة/ملغم(النتروجين الكلي 

   ٧.١)        تربة كغم/ملغم(الفسفور الجاھز 

 ١٢٥)     كغم تربة/ملغم(البوتاسيوم الجاھز 

 ٨.٢)       كغم تربة/ملغم(الكالسيوم الجاھز

 ٥.٧)     كغم تربة/ملغم(المعنيسيوم الجاھز 

  ٤٩٨)                  كغم / غم ( الرمل  

 ١٢٥)                 كغم / غم ( الغرين

 ٣٧٧              )   كغم / غم ( الطين 

 رملية طينية       نسجة التربة                      

 
 اDستھ\ك المائي اليومي لنبات الذرة الصفراء: ١-شكل 

بعض الخصائص الكيميائية  :١-جدول 
  عةوالفيزيائية لتربة حقل التجربة قبل الزرا
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 تحسين نمو وحاصل الذرة الصفراء المجھدة مائيا                                                                عيدان وآخرون      

 
 
 

 ١١٨.٢٦المائي عند المرحلة التي سبقت م�ا قب�ل التزھي�ر 
معاملة تجزئة الفس�فور  �حظ من الجدول أنـا يــومم. سم 

لم�ائي زاد تحم�ل بث�ث دفع�ات م�ع تعرض�ه إل�ى ا;جھ�اد ا
، النبات إلى ا;جھاد المائي مقارنه بإضافتھا بدفع�ة واح�دة 

�ات ���اع النب���غ ارتف���ي  ١١٦.١٨إذ بل���ة الت���ي المعامل���م ف��س
�ا���يف اليھ���ات  و أض���ث�ث دفع���فور ب���ة الفس���اد المرحل��إجھ

�غ ���ين بل���ي ح���رة ف��ي  ١٠٨.٨٤المبك���ة الت���ي المعامل���م ف��س
، للنب�اتأضيف فيھا الفسفور دفعة واحدة ومع إجھاد مبك�ر 

مما عكس قدرة الفسفور على زيادة تحم�ل النب�ات لaجھ�اد 
�ات ���اع النب���ادة ارتف���ى زي���ائي وأدى إل���ائج . الم���ارت نت��أش

�ن ��فاتي زاد م��ماد الفوس��ة الس��ائي أن تجزئ��ل ا;حص�التحلي
�ة ��ر معنوي��ادة غي��ن الزي��ات لك��اع النب��اد ، ارتف��ان لaجھ�وك
�توى ���ى مس���ة عل���أثيرات معنوي���ائي ت���ض % ١الم���ي خف��ف

بينم�ا ل�م يك�ن للت�داخل ب�ين تجزئ�ة الس�ماد ، فاع  النبات ارت
  . الفوسفاتي وا;جھاد المائي فروقات معنوية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )غم(حبة  ١٠٠وزن  - ٢
  

�دول  ����ائج ج����ين نت���ماد . ٣تب����ة الس����أثيرات تجزئ���ت
) غ�م(حبة  ١٠٠الفوسفاتي وا;جھاد المائي في صفة وزن 

وسفاتي ب�ث�ث إذ زادت تلك الصفة عند إضافة السماد الف. 
غ�م وب�دون إجھ�اد  ١٠٤.٦١دفعات والذي بلغ أعلى معدل 

أن ھذه الصفة ت�أثرت عن�د تع�رض النب�ات لaجھ�اد . مائي 
لة المبكرة من النمو اكثر من تعرضه إلى المائي في المرح

، ا;جھاد المائي في المرحل�ة الت�ي س�بقت م�ا قب�ل التزھي�ر 
�فة ��ت ص��ا  ١٠٠بلغ��يف اليھ��ي أض��ة الت��د المعامل��ة عن�حب

�و ���رة للنم��ة المبك���اد المرحل��ات وإجھ���ث�ث دفع��فور ب�الفس
�اد  ٧٩.٧٢��ى ا;جھ��ت إل��ي تعرض��ا الت��ة بمثيلتھ��م مقارن�غ

� ٩٢.٨٩ي س�بقت م�ا قب�ل التزھي�ر المائي عن�د المرحل�ة الت
�فور ��افة الفس��ة إض��دول أن معامل��ن الج��ظ م��ا ي�ح��م ومم�غ
بث�ث دفع�ات م�ع تع�رض النب�ات إل�ى ا;جھ�اد الم�ائي زاد 
�ة ��افته بدفع��ة بإض��ائي مقارن��اد الم��ات لaجھ��ل النب��ن تحم�م

غم في المعاملة التي  ٧٩.٧٢إذا بلغت ھذه الصفة ، واحدة 
�ث�ث دف���فور ب���ا الفس���يف فيھ���ة أض���اد المرحل���ات و إجھ��ع

غم ف�ي المعامل�ة الت�ي أض�يف   ٧٧.٣٢المبكرة حيث بلغت 
مم�ا ، فيھا الفسفور بدفعة واحدة و إجھاد المرحل�ة المبك�رة 

�اد ��ات لaجھ��ل النب��اد تحم��ى زي��فور عل��درة الفس��س ق�يعك
�ادة وزن ��ى زي��ائي وأدى إل��ة  ١٠٠الم��ائج . حب��ارت نت�أش

س�فاتي زادت م�ن التحليل ا;حصائي أن تجزئة الس�ماد الفو

�ادات ���ة وان لaجھ���ر معنوي���ادة غي���ن الزي���فة لك���ذه الص��ھ
�توى ��ى مس��ة عل��أثيرات معنوي��ة ت��ض %  ١المائي��ي خف�ف

بينما لم يك�ن للت�داخل ب�ين تجزئ�ة الس�ماد . حبة  ١٠٠وزن 
  .الفوسفاتي وا;جھاد المائي فروقات معنوية

  
صفة  تأثير تجزئة السماد الفوسفاتي واZجھاد المائي في. :٣- جدول

  )مغ(حبة  ١٠٠وزن 

  
 ) ٢سم( المساحة الورقية  - ٣

  

�ائج       ����ين نت����دول(تب����ماد  )٤-ج����ة الس����أثيرات تجزئ���ت
) .  ٢س�م( الفوسفاتي وا;جھاد المائي في المساحة الورقي�ة 

�ماد ����افة الس����د إض����ة عن����احة الورقي����دل المس���إذ زاد مع
الفوسفاتي بث�ث دفع�ات وال�ذي بل�غ أعل�ى مع�دل للمس�احة 

�م ٢٣٣٤���ائي  ٢س���اد م���دون إجھ���احة  .وب���دل المس��وان مع
�ي ���ائي ف���اد الم���ى ا;جھ���ھا إل���د تعرض���أثرت عن���ة ت�الورقي
المرحلة المبكرة من النمو أكثر م�ن تعرض�ھا إل�ى ا;جھ�اد 

�ر ���ل التزھي���ا قب���بقت م���ي س���ة الت���ي المرحل���ائي ف��إذ . الم
انخفض معدل المساحة الورقية عند المعامل�ة الت�ي أض�يف 

المبكرة للنم�و فيھا الفسفور بث�ث دفعات و إجھاد المرحلة 
�م ١٥٤١�٢س

�اد  ��ى إجھ��ت إل��ي تعرض��ا والت��ة بمثيلتھ�مقارن
�ر ��ل التزھي��ا قب��بقت م��ي س��ة الت���ل المرحل��ائي خ� ١٨٥٣م

ومما ي�حظ من الج�دول أن إض�افة الفس�فور ب�ث�ث .  ٢سم
�ائي ��ن تحم�ل النب�ات لaجھ�اد الم�دفع�ات م�ع ا;جھ�اد زاد م

فور مم�ا عك�س ق�درة الفس�، مقارن�ة بإض�افته بدفع�ة واح�دة 
على زيادة تحمل النب�ات الم�ائي وأدى إل�ى زي�ادة المس�احة 

�ات ���ة للنب���ائي أن . الورقي���ل ا;حص���ائج التحلي���ارت نت��أش
%   ١تجزئة السماد الفوسفاتي زادت معنوياً عل�ى مس�توى 

�ض ��ائي خف��اد الم��ات وان ا;جھ��ة للنب��احة الورقي��ن المس�م
�توى ��ى مس��اً عل��ين %  . ١معنوي��داخل ب��ن للت��م يك��ا ل�بينم

�اً ال��ائي ت�أثيراً معنوي��فاتي وا;جھ�اد الم�تجزئ�ة للس�ماد الفوس
يعزى زيادة المساحة الورقي�ة بزي�ادة تجزئ�ة . على الصفة 

�فاتي ��ماد الفوس��اھز             الس��فور الج��وفير الفس��ى ت�إل
�ات��و النب��ة لنم��ل المختلف��ى زي     بالمراح��ا أدى إل��ـمم�ادة ـ

ورية  لنم�و الضر ولھا على العناصرــمو النباتات وحصــن
�ات ��ي النب��ة ف��احة الورقي��دل المس��ادة مع��الي زي��ات وبالت�النب

�ا ���������ع الخ�ي���������ادة توس���������ن زي����������ً ع�������� Flavio(فض
�رون،��ة ). ١٩٩٨واخ���احة الورقي���اض المس��بب انخف��أن س

�زال ���ى اخت���ود إل���و يع���رة للنم���ة المبك���ي المرحل���ات ف��للنب

 الفسفور
 اZجھــــــــــــــــــــاد

  المتوسطات
C0              C1          C2  

P0 ٧٧.٣  ١٠٠.٠٢
٢ 

٨٤.٤
٧٨.٢٥  ١ 

P1 ٧٩.٧ ١٠٤.٦١
٢  

٩٢.٨
٩٢.٤١ ٩  

L.S.D 
  للتداخل

                          N.S 

٧٨.٥ ١٠٢.٣٢  المتوسطات
٢ 

٨٨.٦
٥ N.S   P 

L.S.D C  4.39  جھاد المائي في معدل  :٢ -جدولZتأثير تجزئة السماد الفوسفاتي وا
  )سم(ارتفاع النبات 

 الفسفور
 ـــــــــــــاداZجھـــــــ

  المتوسطات
       C0           C1           C2  

P0 ١١٤.٩١  ١١١.١٣ ١٠٨.٨٤  ١٢٤.٧٧ 

P1 ١٢٠.٨٧ ١١٨.٢٦  ١١٦.١٨ ١٢٨.١٧  

L.S.D 
  للتداخل

                             N.S                    

 N.S    P ١١٤.٧٠ ١١٢.١٥ ١٢٦.٤٧  المتوسطات
L.S.D C  4.023   
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�ة �����احة ا�وراق مقارن�����زال مس�����الي اخت�����اع وبالت����ا.رتف
�بقت��ي س��ة الت��ي  بالمرحل��ؤثر ف��م ت��ي ل��ر الت��ل التزھي��ا قب�م

�ات ���اع النب���ض ، ارتف���ى خف���ل عل���ائي عم���اد الم��أن ا;جھ
المساحة الورقية قياسياً بالمعامل�ة غي�ر المعرض�ة لaجھ�اد 

 Andrew(وأدى ا;جھاد المائي إلى تحديد توسيع الخ�يا 
  ).٢٠٠٠واخرون،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
عدد الصفوف بالعرنوص وعدد الحبوب  - ٤

  بالصف 
تأثير دفع�ات الس�ماد الفوس�فاتي  )٥-جدول(تبين نتائج       

�العرنوص ��فوف ب��دد الص��فتي ع��ي ص��ائي ف��اد الم�وا;جھ
إذ زادت تلك الصفتين عن�د إض�افة . صف/ وعدد الحبوب 

�دد ��دل لع��ى مع��غ أعل��ات إذ بل��ث�ث دفع��فاتي ب��ماد الفوس�الس
 ٣٩ص�ف ك�ان / وعدد الحب�وب  ٢٠الصفوف بالعرنوص 

�ا��اد م��دون إجھ��ة وب��د . ئيحب��ا عن��فتين تأثرت��ك الص�أن تل
تعرض النبات إلى ا;جھاد في المرحلة المبك�رة م�ن النم�و 
�ي ��ة الت��ي المرحل��ائي ف��اد الم��ى ا;جھ��ه إل��ن تعرض��ر م�اكث

مم�ا ي�ح�ظ م�ن الج�دول أن إض�افة . سبقت ما قبل التزھير
الفسفور بث�ث دفعات مع ا;جھ�اد الم�ائي زاد م�ن مقاوم�ة 

مم�ا ، قارن�ة بإض�افته دفع�ة واح�دة النبات لaجھاد المائي م
�اد ��ات لaجھ��ة النب��ادة مقاوم��ى زي��فور عل��درة الفس��س ق�عك

  . المائي وزاد من تلك الصفتين
  
  

  

تأثير تجزئة السماد الفوسفاتي واZجھاد المائي في  :٥- جدول
  صف/ صفتي عدد الصفوف بالعرنوص وعدد الحبوب

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )غم(حاصل النبات الفردي  - ٤
  

����ين نت���دول(ائج تب���ماد  )٦-ج���ات الس���أثيرات دفع��ت
�ردي ��ات الف��ل النب��ي حاص��ائي ف��اد الم��فاتي وا;جھ�الفوس

إذ زاد حاصل النبات عند إضافة السماد الفوس�فاتي ) . غم(
غ�م  ٢٣٨.٣والذي بلغ أعلى معدل لحاصل النبات الفردي 

عند إض�افة الس�ماد الفوس�فاتي بدفع�ة واح�دة وب�دون إجھ�اد 
�ائي ��ات. م��ل النب��ى  أن حاص��ه إل��د تعرض��أثر عن��ردي ت�الف

�ن ��ر م��و أكث��ن النم��رة م��ة المبك��ي مرحل��ائي ف��اد الم�ا;جھ
تعرضه إلى ا;جھاد المائي في المرحلة التي سبقت ما قبل 

إذا بلغ حاصل النبات الفردي عند المعامل�ة الت�ي . التزھير 
�ة ���اد المرحل���ات و إجھ���ث�ث دفع���فور ب���ا الفس���يف فيھ��أض

�ت غ�م مقا ١٥٩.٤المبك�رة للنم�و ��ة بمثيلتھ�ا الت�ي تعرض�رن
�ر ��ل التزھي��ا قب��ة م���ل مرحل��ائي وخ��اد م��ى إجھ� ١٩١.٥إل

�م��ث�ث . غ��فور ب��افة الفس��دول أن إض��ن الج��ظ م��ا ي�ح�ومم
دفعات مع ا;جھاد المائي زاد م�ن مقاوم�ة النب�ات لaجھ�اد 
المائي مقارنة بإضافته بدفعة واح�دة إذ بل�غ حاص�ل النب�ات 

تي أضيف فيھا الفس�فور غم في المعاملة ال ١٥٩.٤الفردي 
�غ ���ين بل���ي ح���رة ف���ة المبك���اد المرحل���ات و إجھ���ث�ث دفع��ب

�ة  ١٣١.٣��فور بدفع��ا الفس��يف فيھ��ي أض��ة الت��ي معامل��م ف�غ
مما عكس قدرة الفسفور ، واحدة و إجھاد المرحلة المبكرة 

على زيادة مقاومة النبات لaجھاد الم�ائي وأدى إل�ى زي�ادة 
  .حاصل النبات الفردي 

التحليل ا;حصائي أن دفع�ات الس�ماد  أشارت نتائج 
�توى ��ى مس��اً عل��فاتي زادت معنوي��ل %  ١الفوس��ن حاص�م

�ى ��اً عل��ض معنوي��ائي خف��اد الم��ردي وان ا;جھ��ات الف�النب
�توى ��ن %  ١مس��م يك��ا ل��ردي بينم��ات الف��ل النب��ن حاص�م

�ائي ��اد الم��فاتي وا;جھ��ماد الفوس��ات الس��ين دفع��داخل ب�للت
النب�ات الف�ردي إل�ى يعزى زيادة حاص�ل . فروقات معنوية 

إضافة السماد الفوسفاتي بدفعات مما أدى إلى زيادة الوزن 
امتص�اص ، حاص�ل الحب�وب ، الجاف لÂجزاء الخضرية 

�ع ��ة م��فاتي مقارن��ماد الفوس��تعمال الس��اءة اس��فور وكف�الفس
�ة ��������د الزراع��������دة عن��������ة واح��������افته بدفع������� Salih(إض

�رون،����ل ). ١٩٩٢واخ����اض الحاص����ي انخف����بب ف���أن الس
�ات ف�ي المرحل�ة المبك�رة للنم�و يع�ود إل�ى ت�أثر الفردي للنب

�ات ��اع النب��ض ارتف��ى خف��ا أدى إل��ع ا�وراق مم��و وتوس�نم
أن ، والمساحة الورقية للنبات وانخف�اض حاص�ل الحب�وب 

�و ��ل نم��ن مراح��ة م��ي أي مرحل��ائي ف��اد الم��دوث ا;جھ�ح
�وب ������ل الحب������ض حاص������ى خف������ؤدي إل������ول ي�����المحص

)Munamava وRiddoch ،2001 .(  
  

تأثير تجزئة السماد الفوسفاتي واZجھاد المائي في  :٦- جدول
  )غم(حاصل النبات الفردي 

  
  
  
  
  
  
  
  

 الفسفور
 اZجھــــــــــــــــــــاد

  المتوسطات
C0              C1       C2  

P0 ١٧٧٤  ١٦٩٧ ١٤٢١  ٢٢٠٤ 

P1 ١٩٠٩ ١٨٥٣  ١٥٤١ ٢٣٣٤  

L.S.D 
  للتداخل

                        N.S 

 P  ٨٥.١ ١٧٧٥ ١٤٨١  ٢٢٦٩  المتوسطات
L.S.D    C  104.2   

 

تأثير تجزئة السماد الفوسفاتي واZجھاد  :٤ -جدول
  )٢سم(المساحة الورقية المائي في 

 

 الفسفور
 

  اZجھــــــــــــــــــــاد
 المجموع عدد الصفوف بالعرنوص 

 
C0               C1      C2  

P0 ١٥ ١٤  ١٣  ١٨ 
P1 ١٨ ١٨ ١٦ ٢٠ 
L.S.D 
 N.S                              للتداخل

  ١٦ ١٤.٥ ١٩ المتوسط
 صف/ عدد الحبوب 

P0 ٣٠.٣ ٣٠ ٢٨  ٣٣ 
P1 ٣٤.٦٦ ٣٣ ٣٢ ٣٩ 
L.S.D 
   N.S  للتداخل

 N.S   P L.S.D  C N.S ٣١.٥ ٣٠ ٣٦ المتوسط
 

 الفسفور
  C0                 C1            C2  المتوسطات اZجھــــــــــــــــــــاد

P0 ١٣١  ٢٣٢.٤.
١٨١.٩  ١٨٢ ٣ 

P1 ١٥٩ ٢٣٨.٣.
٤  

١٩١.
١٩٦.٤ ٥  

L.S.D 
 N.S                          للتداخل

.١٤٥ ٢٣٥.٣  المتوسطات
٤ 

١٨٦.
٦.٢٠ ٦  P 

L.S.D    C  ٧.٦٠  
  
 ١٠٣ 



 
 تحسين نمو وحاصل الذرة الصفراء المجھدة مائيا                                                                عيدان وآخرون      
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