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المستخلص:
نفذت تجربة حقلية في ناحية الصقالوية  /الفلوجة – محافظة االنبار في تربة طينية رملية بھدف معرفة تأثير تجزئة السماد الفوسفاتي )فوسفات
اليوريا( في بعض صفات النمو والحاصل للذرة الصفراء صنف ) تيتارا تركي ( تحت اإلجھاد المائي  .صممت تجربة عامليه باستخدام تصميم
القطاعات الكاملة المعشاة بثالثة مكررات بأضافة الفسفور دفعة واحدة وثالث دفعات )غير متساوية( تحت ثالث مستويات من اإلجھاد المائي ،بدون
إجھاد مائي وإجھاد في المرحلة التي يكون فيھا عدد أوراق النبات  ٤ -٣أوراق وإجھاد مائي قبل مرحلة التزھير.
أشارت النتائج إلى أن تجزئة الفسفور إلى ثالث دفعات زاد معنويا ً من المساحة الورقية للنبات وحاصل النبات )غم  /نبات( ووزن  ١٠٠حبة ،
وان اإلجھاد المائي خفض معنويا ً من المساحة الورقية للنبات وارتفاع النبات وحاصل النبات )غم  /نبات( ووزن  ١٠٠حبة  .تفوقت معاملة تجزئة
الفسفور بثالث دفعات معنويا ً في تحسين جميع الصفات المدروسة على معاملة إضافة السماد بدفعة واحدة  .و أشارت النتائج أيضا ً إلى أن تعرض
المحصول لإلجھاد المائي في المرحلة التي يكون فيھا عدد أوراق النبات  ٤-٣أورق من النمو له تأثير كبير في المراحل الالحقة من النمو ،لذا فأن
إضافة الفسفور )فوسفات اليوريا( تعد ضرورية عند تعرض المحصول لإلجھاد المائي مما يزيد تحمل النبات لإلجھاد المائي كونه يحسن من
صفات النمو مما ينعكس على صفات الحاصل  ،إذ إن تداخل معاملة التجزئة للسماد الفوسفاتي بثالث دفعات مع معاملة اإلجھاد المائي في مرحلة
قبل التزھير حسنت من حاصل النبات )غم  /نبات( والتي بلعت  ١٩١.٥غم مقارنة بإضافة السماد بدفعة واحدة في مرحلة اإلجھاد التي يكون فيھا
عدد أوراق النبات  ٤-٣أورق والتي بلغت ١٨٢غم .
لذا فان اإلدارة المتكاملة لمحصول الذرة الصفراء تعد أمرا مھما ً تحت الظروف البيئية القاسية  ،ولصعوبة إضافة الفسفور خلطا ً مع التربة
وضياع كمية كبيرة منه بسب تثبيته بالتربة وقلة استفادة النبات منه يمكن تجزئة أنواع منه على مراحل نمو النبات وبالتالي زيادة كفاءة امتصاصه
للنبات .إن إضافة الفسفور تحت عمليات خدمة التربة والمحصول من شانه أن يحسن القدرات الكامنة لھذه العمليات بما يؤكد دورھا الكبير في
اقتصاد الماء وزيادة اإلنتاج واإلنتاجية ،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.
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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.

ومتأخر أو االثنين معا أدت إلى تأخر نشوء النورة بين ٢
–  ٢٥يوم والتزھير من  ٢٩ – ١يوم وحدث أعلى تأخر
عندما تعرضت النباتات لإلجھاد المبكر والمتأخر معا ً
فاإلجھاد أدى إلى زيادة المدة بين ظھور النورة والتزھير.
استنتج ) Fangوآخرين (٢٠٠٥ ،أن للفسفور دور
مھم في تحسين قابلية التأقلم للجفاف وقدرة استرجاع
االيصالية الھيدروليكية لجذور بادرات الذرة الصفراء
والحنطة والشعير وان زيادة تركيز الفسفور في التربة
يعزز امتصاص الفسفور من التربة الجافة مما يزيد من
تجھيز الخاليا بالمواد الالعضوية بفعالية ازموزية في
األوراق النامية مما ينتج عنه تجمع الماء الحر المرتبط
وبالنھاية يزيد من اتساع و انبساط األوراق مقارنة بالتربة
المنخفضة من تركيز الفسفور تحت نفس ظروف الشد
السطحي .
استنتج ) Zougmoreوآخرين (٢٠٠٣ ،أن إدارة
العناصر الغذائية ھي طريقة فعالة في إعادة حالة إنتاجية
التربة المتدھورة فقد زاد الصخر الفوسفاتي من حاصل
الذرة البيضاء بمقدار  % ١٠للسنة األولى و  %٢٦للسنة
الثاني تحت ظروف المناطق القاحلة وباإلمكان أن يحسن
أداء النبات تحت اإلجھاد المائي المعتدل بإضافة المغذيات
كتقنية لزيادة كفاءة استخدام المياه ذاتھا تحت تقانات
االرواء الحديثة  .أشار)  Aliو (2003 ،Mohammad
١أن إضافة السماد الفوسفاتي بمعدل  ١٥٠كغم  .ھـ
اختزل التأثيرات السلبية لنقص المياه في حاصل النبات
ونموه مما زاد من معدل المساحة الورقية والوزن الجاف
ومعدل حاصل الحبوب بمقدار % ١٢.٤و ٥ ٣٩.٩
و %٥٤.٤بالتتابع ،كما زاد من تحسين الصفات النوعية
للنبات وكفاءة استخدام المياه  .وألھمية العوامل األنفة
الذكر ودورھا الفعال بوصفھا عناصر محددة لإلنتاج
الزراعي لذلك تھدف الدراسة إلى معرفة تأثير تجزئة
الفسفور بإضافته على دفعات وبشكل شبه جاھز مع مياه
الري إلى نباتات الذرة الصفراء تحت اإلجھاد المائي
وحسب مراحل النمو.

المقدمة:
أن معدل نمو النبات وتطوره يعتمد على انقسام
الخاليا ونموھا وتخصصھا ،إذ يعد نمو الخلية سببا ً أساسيا ً
ومحددا لنمو وتطور النبات والذي يتأثر بدرجة أو
بأخرى بمستوى اإلجھاد المائي .أن فھم أداء المحصول
تحت ظروف الجفاف وتحديد مراحل النمو الحرجة
الحساسة لإلجھاد المائي سيقودنا حتما ً إلى معرفة مدى
استجابته و أداءه تحت ھذا العامل  ،وھذا يشكل أحد
األسس العلمية التي يمكن عن طريقھا المحافظ ة على
إنتاجية اقتصادية للمحصول تحت تلك الظروف ،أن
أساس دراسة اإلجھاد المائي ھو معرفة مراحل النمو
وعالقتھا باإلجھاد وسبل معالجتھا خاصة باعتماد أساليب
متقدمة في تغذية النبات.
تستمر بحوث تحمل الجفاف واليات تحسين تحمله
دوليا ،محاولة إليجاد حلول ناجحة لمشكلة العجز المائي
التي تعد تھديدا لحياة ماليين البشر في السنوات القليلة
القادمة،فتبني ھذا المفھوم من شانه تقنين استخدام الماء في
الزراعة بما يضمن تطور زراعة مستقرة من خالل
إجراء بحوث لفھم آليات تحمل عوامل الشد كالجفاف ،أن
ففھم مزيد من األسس ضرورة ملحة لتفسير آلية بقاء
النباتات بعطاء مقنع تحت عوامل العجز المائي.فباإلمكان
االستعانة بعمليات إدارة التربة والمحصول وبرامج
التربية وأدوات البيولوجية الجزيئية إليجاد وتحديد أجناس
وأنواع نباتية جديدة متحملة للجفاف مع التأكيد الشديد على
اعتماد عمليات خدمة التربة والمحصول المتعددة
والمتاحة ذات الدور الفعال في تقليل اثر الجفاف وزيادة
اإلنتاج واإلنتاجية المنبثقة عن أساليب إدارة علمية سليمة
) Elsahookieواخرون.(٢٠٠٩،
يعد الفسفور أحد العناصر الغذائية األساسية التي
يحتاجھا النبات أل كمال دورة حياته ويجب توفره بالتربة
بشكل جاھز لالمتصاص من قبل النبات حسب الحاجة اليه
 .لذا فأن أعلى كفاءة الستخدام السماد الفوسفاتي عندما
يضاف بشكل مجدول على مراحل نمو النبات ،وان
إضافته بشكل حزام أو دفعات للنبات أدى إلى زيادة في
بعض خصائص النمو و اإلنتاج مقارنة بإضافته بدفعة
واحدة ). (2001، Fipps
أن التطور الفسيولوجي لنبات قد يتأخر أو يتقدم
اعتماداً على المرحلة التي تعرضت للشد أو النقص في
الماء) Salihواخرون .(١٩٩٢،كذلك بينت دراسة أجراھا
) Craufurdوآخرين  (١٩٩٥،أن عدد أيام مراحل نمو
الذرة البيضاء التي تم تعرضھا إلى ظروف جفاف مبكر

المواد وطرائق العمل:
نفذت تجربة حقلية في ناحية الصقالوية – قضاء
الفلوجة /محافظة االنبار في تربة ذات خصائص كيميائية
وفيزيائية موضحة في جدول  .١أجريت عمليات أعداد
حقل التجربة من حراثة وتنعيم وتسوية لتھيئة مرقد
مناسب للبذور وبعد ذلك تم تقسيم الحقل إلى وحدات
تجريبية بأبعاد ١ × ٢م وترك ١م بين الوحدات التجريبية
وبين المكررات لتفادي حصول تداخل بين األسمدة
١٠٠
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ارضيا عند تحضير األرض للزراعة وكان مصدره
كبريتات البوتاسيوم  % ٥٠ – ٤٨ K2Oوبواقع ٥٠
كغم  . K2Oھـ) ١-وزارة الزراعة(  .صممت تجربة
عاملية باستخدام القطاعات تامة التعشية وبثالث مكررات
 .وكانت المعامالت على النحو آالتي-:

والمياه .زرعت بذور الذرة الصفراء ) صنف تيارا تركي
( في العروة الخريفية وبتأريخ  ٢٠٠٥ / ٧ / ٢٢وتمت
الزراعة يدويا في خطوط المسافة بينھما  ٧٥سم والمسافة
بين حفرة وأخرى على نفس الخط  ٢٥سم  .استخدم نظام
الري بالمروز بعملية اإلرواء وطبق اإلجھاد المائي
اعتماداً على االستھالك المائي وكما ھو موضح في الشكل
 .١والذي تم حسابه طبق ا ً لمعادلة )(1985، Kharrufa
لمدينة الرمادي.

أوالً – السماد الفوسفاتي  :تم استخدام سماد
 N % 17.7) Urea phosphateو( P2O5 % 44
ولذوبانيته العالية أضيف مع مياه الري بمعدل  ٦٨.٨كغم
 . Pھـ)١-وزارة الزراعة( وتم حساب كمية النتروجين
المضاف من فوسفات اليوريا وطرحه من اليوريا ،
أضيفت ھذه الكمية على النحو آالتي -:

جدول  :١-بعض الخصائص الكيميائية
والفيزيائية لتربة حقل التجربة قبل الزراعة
الصفة
) ECديسيسمينز/م(
درجة التفاعل )غم/كغم(
المادة العضوية )غم/كغم(
النتروجين الكلي )ملغم/كغم تربة(
الفسفور الجاھز )ملغم/كغم تربة(

القيمة
٦.٢١
٧.٨
٢.٥
٢١.٣
٧.١

 -١إضافة كمية كاملة مع مياه الري عند ريه اإلنبات )
.( P0
 -٢اضافتھا عل ى ثالث دفعات مع منحنى النمو حيث
قسمت إلى نصـفين متساويين ،النصــف األول.
جزء إلى جزئيين األول أضيف عند ريه اإلنبات،
والثاني أضيف بعد  ٣٠يوم من اإلنبات )عند مرحلة
تكوين النبات  ٤-٣أوراق (  ،أما النصف الثاني فقد
أضيف عند بداية ظھور الخيوط الحريرية ) . ( P1

البوتاسيوم الجاھز )ملغم/كغم تربة( ١٢٥
٨.٢
الكالسيوم الجاھز)ملغم/كغم تربة(
المعنيسيوم الجاھز )ملغم/كغم تربة( ٥.٧
٤٩٨
الرمل ) غم  /كغم (
١٢٥
الغرين) غم  /كغم (
٣٧٧
الطين ) غم  /كغم (
رملية طينية
نسجة التربة

ثاني ا ً – اإلجھاد المائي :عرضت النباتات إلى اإلجھاد
المائي على النحو التالي-:
بدون إجھاد )  ( Coو إجھاد عند مرحلة النمو المبكر
)عند مرحلة تكوين النبات  ٤-٣أوراق(  C1وإجھاد
عند المرحلة التي سبقت ما قبل التزھير )بعد  ٦٠يوم
من اإلنبات( . C2
عند اكتمال نمو النبات وفي نھاية الموسم تمت دراسة
بعض الصفات الحقلية ومكونات الحاصل
الحاصل.قيست المساحة الورقية عند التزھير الذكري
باعتماد المعادلة:
٢
المساحة الورقية ) سم ( = طول الورقة × أقصى
عرض لھا × (٥) ٠.٧٥
حللت البيانات إحصائيا حسب طريقة تحليل التباين
للتصميم المستخدم وقورنت متوسطات المعامالت
باستخدام طريقة اقل فرق معنوي L.S.D

النتائج والمناقشة:
ﺷكل  :١-االستھالك المائي اليومي لنبات الذرة الصفراء

 -١ارتفاع النبات )سم(
تبين نتائج )جدول (٢-تأثير تجزئة السماد الفوسفاتي
واإلجھاد المائي في معدل ارتفاع النبات )سم( .إذ زاد
ارتفاع النبات عند تجزئة السماد الفوس فاتي إلى ثالث
دفعات والذي بلغ أعلى معدل الرتفاع النبات ١٢٨.١٧
سم وبدون إجھاد مائي  .أن االرتفاع في الطول تأثر عند
تعرضه إلى اإلجھاد المائي في المرحلة المبكرة من النمو
أكثر من تعرضه إلى اإلجھاد في المرحلة التي سبقت ما
قبل التزھير  .بلغ ارتفاع النبات عند المعاملة التي أضيف
إليھا الفسفور بثالث دفعات و مع إجھاد مائي مبكر للنمو
 ١١٦.١٨سم مقارنة بمثيلتھا التي تعرضت إلى اإلجھاد

تم اعتماد فاصلة ارواء قدرھا  ٢يوم أال في حاالت
اإلجھاد فتكون  ٤أيام لكن تضاف نفس كمية الماء وقد
اعتمدت معامالت المحصول للذرة الصفراء حسب ما
ورد في ) . (٨أضيف كل من السماد النيتروجيني
والبوتاسي إلى جميع المعامالت بالتساوي حيث أضيف
السماد النيتروجيني بمعدل  ٢٤٠كغم  . Nھـ) ١-وزارة
الزراعة( وعلى خمسة دفعات مع مياه الري األولى في
تموز والثانية في آب والثالثة في أيلول والدفعتين
األخيرتين عند بداية ظھور الخيوط الحريرية وكان
مصدره سماد اليوريا  N% ٤٦أما البوتاسيوم فقد أضيف
١٠١
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المائي عند المرحلة التي سبقت ما قبل التزھير ١١٨.٢٦
سم  .وممــا يـالحظ من الجدول أن معاملة تجزئة الفسفور
بثالث دفعات مع تعرضه إلى اإلجھاد المائي زاد تحمل
النبات إلى اإلجھاد المائي مقارنه بإضافتھا بدفعة واحدة ،
إذ بلغ ارتفاع النبات  ١١٦.١٨سم في المعاملة التي
أضيف اليھا الفسفور بثالث دفعات وإجھاد المرحلة
المبكرة في حين بلغ  ١٠٨.٨٤سم في المعاملة التي
أضيف فيھا الفسفور دفعة واحدة ومع إجھاد مبكر للنبات،
مما عكس قدرة الفسفور على زيادة تحمل النبات لإلجھاد
المائي وأدى إلى زيادة ارتفاع النبات  .أشارت نتائج
التحليل اإلحصائي أن تجزئة السماد الفوسفاتي زاد من
ارتفاع النبات لكن الزيادة غير معنوية  ،وكان لإلجھاد
المائي تأثيرات معنوية على مستوى  %١في خفض
ارتفاع النبات  ،بينما لم يكن للتداخل بين تجزئة السماد
الفوسفاتي واإلجھاد المائي فروقات معنوية.

ھذه الصفة لكن الزيادة غير معنوية وان لإلجھادات
المائية تأثيرات معنوية على مستوى  % ١في خفض
وزن  ١٠٠حبة  .بينما لم يكن للتداخل بين تجزئة السماد
الفوسفاتي واإلجھاد المائي فروقات معنوية.
جدول  .:٣-تأثير تجزئة السماد الفوسفاتي واإلجھاد المائي في صفة
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وزن  ١٠٠حبة )غم(

المتوسطات

 -٣المساحة الورقية ) سم( ٢

١١٤.٩١
١٢٠.٨٧

تبين نتائج )جدول (٤-تأثيرات تجزئة السماد
الفوسفاتي واإلجھاد المائي في المساحة الورقية ) سم. ( ٢
إذ زاد معدل المساحة الورقية عند إضافة السماد
الفوسفاتي بثالث دفعات والذي بلغ أعلى معدل للمساحة
 ٢٣٣٤سم ٢وبدون إجھاد مائي  .وان معدل المساحة
الورقية تأثرت عند تعرضھا إلى اإلجھاد المائي في
المرحلة المبكرة من النمو أكثر من تعرضھا إلى اإلجھاد
المائي في المرحلة التي سبقت ما قبل التزھير  .إذ
انخفض معدل المساحة الورقية عند المعاملة التي أضيف
فيھا الفسفور بثالث دفعات و إجھاد المرحلة المبكرة للنمو
 ١٥٤١سم ٢مقارنة بمثيلتھا والتي تعرضت إلى إجھاد
مائي خالل المرحلة التي سبقت ما قبل التزھير ١٨٥٣
سم . ٢ومما يالحظ من الجدول أن إضافة الفسفور بثالث
دفعات مع اإلجھاد زاد من تحمل النبات لإلجھاد المائي
مقارنة بإضافته بدفعة واحدة  ،مما عكس قدرة الفسفور
على زيادة تحمل النبات المائي وأدى إلى زيادة المساحة
الورقية للنبات  .أشارت نتائج التحليل اإلحصائي أن
تجزئة السماد الفوسفاتي زادت معنويا ً على مستوى % ١
من المساحة الورقية للنبات وان اإلجھاد المائي خفض
معنوي ا ً على مستوى  . %١بينما لم يكن للتداخل بين
التجزئة للسماد الفوسفاتي واإلجھاد المائي تأثيراً معنويا ً
على الصفة  .يعزى زيادة المساحة الورقية بزيادة تجزئة
إلى توفير الفسفور الجاھز
السماد الفوسفاتي
بالمراحل المختلفة لنمو النبات مما أدى إلى زيــادة
نــمو النباتات وحصــولھا على العناصر الضرورية لنمو
النبات وبالتالي زيادة معدل المساحة الورقية في النبات
فضالً عن زيادة توسع الخاليا )Flavio
واخرون .(١٩٩٨،أن سبب انخفاض المساحة الورقية
للنبات في المرحلة المبكرة للنمو يعود إلى اختزال
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N.S P

 -٢وزن  ١٠٠حبة )غم(
تبين نتائج جدول  .٣تأثيرات تجزئة السماد
الفوسفاتي واإلجھاد المائي في صفة وزن  ١٠٠حبة )غم(
 .إذ زادت تلك الصفة عند إضافة السماد الفوسفاتي بثالث
دفعات والذي بلغ أعلى معدل  ١٠٤.٦١غم وبدون إجھاد
مائي  .أن ھذه الصفة تأثرت عند تعرض النبات لإلجھاد
المائي في المرحلة المبكرة من النمو اكثر من تعرضه إلى
اإلجھاد المائي في المرحلة التي سبقت ما قبل التزھير ،
بلغت صفة  ١٠٠حبة عند المعاملة التي أضيف اليھا
الفسفور بثالث دفعات وإجھاد المرحلة المبكرة للنمو
 ٧٩.٧٢غم مقارنة بمثيلتھا التي تعرضت إلى اإلجھاد
المائي عند المرحلة التي سبقت ما قبل التزھير ٩٢.٨٩
غم ومما يالحظ من الجدول أن معاملة إضافة الفسفور
بثالث دفعات مع تعرض النبات إلى اإلجھاد المائي زاد
من تحمل النبات لإلجھاد المائي مقارنة بإضافته بدفعة
واحدة  ،إذا بلغت ھذه الصفة  ٧٩.٧٢غم في المعاملة التي
أضيف فيھا الفسفور بثالث دفعات و إجھاد المرحلة
المبكرة حيث بلغت  ٧٧.٣٢غم في المعاملة التي أضيف
فيھا الفسفور بدفعة واحدة و إجھاد المرحلة المبكرة  ،مما
يعكس قدرة الفسفور على زياد تحمل النبات لإلجھاد
المائي وأدى إلى زيادة وزن  ١٠٠حبة  .أشارت نتائج
التحليل اإلحصائي أن تجزئة السماد الفوسفاتي زادت من
١٠٢
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االرتفاع وبالتالي اختزال مساحة األوراق مقارنة
بالمرحلة التي سبقت ما قبل التزھير التي لم تؤثر في
ارتفاع النبات  ،أن اإلجھاد المائي عمل على خفض
المساحة الورقية قياسيا ً بالمعاملة غير المعرضة لإلجھاد
وأدى اإلجھاد المائي إلى تحديد توسيع الخاليا )Andrew
واخرون.(٢٠٠٠،

 -٤حاصل النبات الفردي )غم(
تبين نتائج )جدول (٦-تأثيرات دفعات السماد
الفوسفاتي واإلجھاد المائي في حاصل النبات الفردي
)غم(  .إذ زاد حاصل النبات عند إضافة السماد الفوسفاتي
والذي بلغ أعلى معدل لحاصل النبات الفردي  ٢٣٨.٣غم
عند إضافة السماد الفوسفاتي بدفعة واحدة وبدون إجھاد
مائي  .أن حاصل النبات الفردي تأثر عند تعرضه إلى
اإلجھاد المائي في مرحلة المبكرة من النمو أكثر من
تعرضه إلى اإلجھاد المائي في المرحلة التي سبقت ما قبل
التزھير  .إذا بلغ حاصل النبات الفردي عند المعاملة التي
أضيف فيھا الفسفور بثالث دفعات و إجھاد المرحلة
المبكرة للنمو  ١٥٩.٤غم مقارنة بمثيلتھا التي تعرضت
إلى إجھاد مائي وخالل مرحلة ما قبل التزھير ١٩١.٥
غم .ومما يالحظ من الجدول أن إضافة الفسفور بثالث
دفعات مع اإلجھاد المائي زاد من مقاومة النبات لإلجھاد
المائي مقارنة بإضافته بدفعة واحدة إذ بلغ حاصل النبات
الفردي  ١٥٩.٤غم في المعاملة التي أضيف فيھا الفسفور
بثالث دفعات و إجھاد المرحلة المبكرة في حين بلغ
 ١٣١.٣غم في معاملة التي أضيف فيھا الفسفور بدفعة
واحدة و إجھاد المرحلة المبكرة  ،مما عكس قدرة الفسفور
على زيادة مقاومة النبات لإلجھاد المائي وأدى إلى زيادة
حاصل النبات الفردي .
أشارت نتائج التحليل اإلحصائي أن دفعات السماد
الفوسفاتي زادت معنوي ا ً على مستوى  % ١من حاصل
النبات الفردي وان اإلجھاد المائي خفض معنوي ا ً على
مستوى  % ١من حاصل النبات الفردي بينما لم يكن
للتداخل بين دفعات السماد الفوسفاتي واإلجھاد المائي
فروقات معنوية  .يعزى زيادة حاصل النبات الفردي إلى
إضافة السماد الفوسفاتي بدفعات مما أدى إلى زيادة الوزن
الجاف لألجزاء الخضرية  ،حاصل الحبوب  ،امتصاص
الفسفور وكفاءة استعمال السماد الفوسفاتي مقارنة مع
إضافته بدفعة واحدة عند الزراعة )Salih
واخرون .(١٩٩٢،أن السبب في انخفاض الحاصل
الفردي للنبات في المرحلة المبكرة للنمو يعود إلى تأثر
نمو وتوسع األوراق مما أدى إلى خفض ارتفاع النبات
والمساحة الورقية للنبات وانخفاض حاصل الحبوب  ،أن
حدوث اإلجھاد المائي في أي مرحلة من مراحل نمو
المحصول يؤدي إلى خفض حاصل الحبوب
) Munamavaو.(2001، Riddoch
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 -٤عدد الصفوف بالعرنوص وعدد الحبوب
بالصف
تبين نتائج )جدول (٥-تأثير دفعات السماد الفوسفاتي
واإلجھاد المائي في صفتي عدد الصفوف بالعرنوص
وعدد الحبوب  /صف .إذ زادت تلك الصفتين عند إضافة
السماد الفوسفاتي بثالث دفعات إذ بلغ أعلى معدل لعدد
الصفوف بالعرنوص  ٢٠وعدد الحبوب  /صف كان ٣٩
حبة وبدون إجھاد مائي .أن تلك الصفتين تأثرتا عند
تعرض النبات إلى اإلجھاد في المرحلة المبكرة من النمو
اكثر من تعرضه إلى اإلجھاد المائي في المرحلة التي
سبقت ما قبل التزھير .مما يالحظ من الجدول أن إضافة
الفسفور بثالث دفعات مع اإلجھاد المائي زاد من مقاومة
النبات لإلجھاد المائي مقارنة بإضافته دفعة واحدة  ،مما
عكس قدرة الفسفور على زيادة مقاومة النبات لإلجھاد
المائي وزاد من تلك الصفتين.
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