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أجريت تجربة اصص لدراسة دور التجفيف الجزئي المنطقة الجذرية المتناوب والثابت 
في كفاءة استعمال الماء وامتصاص الفسفور لمحصول الذرة الصفراء 

(Zea.mays,L.)  في تربة جبسية للعروة الربيعية. ضمت التجربة ثالثة اساليب للري
( APRDالمتناوب المنطقة الجذرية )والتجفيف الجزئي  CI)هي الري التقليدي )

( وثالث مستويات للسماد الفوسفاتي FPRDوالتجفيف الجزئي الثابت المنطقة الجذرية )
وثالث مراحل لنمو النبات هي مرحلة النمو  1-هكتار Pكغم  120و 80و 40

يوم من الزراعة( ومرحلة النضج  60ومرحلة البطان )يوم من الزراعة(  40الخضري )
. زرعت بذور رات وفق التصميم العشوائي الكاملوبتسعة مكر يوم من الزراعة(  105)

ودرس نمو وتطور المجموع  20/3/2020في  DKC6664الذرة الصفراء صنف 
الجذري والخضري خالل مراحل النمو المذكورة وجنيت عرانيص الذرة عند مرحلة 

بينت النتائج  نمو.لماء لكل مرحلة من مراحل الالنضج، وحسبت كفاءة استعمال ا
انخفاض نسبة وزن الجذور الى وزن الجزء الخضري تحت نظامي التجفيف المتناوب 
والثابت عند مستويات التسميد الثالث لجميع مراحل النمو واعطت معاملة الري التقليدي 

 40لمستويات التسميد  1-غم اصيص 57.71و 51.44و 40.53حاصل حبوب بلغ 
التتابع وبفروق معنوية عن معامالت التجفيف الجزئي  على 1-هـ Pكغم  120و 80و

المتناوب والثابت للمنطقة الجذرية، بينما تفوقت معاملة التجفيف الجزئي المتناوب في 
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حققت معاملة الري  .3-كغم م 0.98و 0.93و 0.90كفاءة استعمال الماء اذ بلغت 
بات متفوقة معنويُا التقليدي اعلى نسبة من الفسفور الممتص في الجزء الخضري للن

على معامالت التجفيف الجزئي المتناوب والثابت وازدادت نسبة امتصاص الفسفور في 
مرحلتي النمو الخضري والبطان، في حين ادت زيادة مستوى السماد الفوسفاتي الى 

 زيادة نسبة الفسفور الممتص.
 .كفاءة استعمال الماء، امتصاص الفسفور، الترب الجبسية ،التجفيف الجزئي للمنطقة الجذرية كلمات مفتاحية:

INFLUENCE OF PARTIAL ROOT-ZONE DRYING ON WATER USE 

EFFICIENCY AND PHOSPHORUS UPTAKE OF CORN (ZEA MAYS 

L.) IN A GYPSIFEREOUS SOIL 
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Abstract 

Pot experiment was conducted to study the alternate and fixed partial root zone drying on 

irrigation water use efficiency and phosphorus absorption efficiency of corn (Zea mays L.) 

in a gypsiferous soil during the spring growing season. The experiment included three 

irrigation techniques, which were conventional irrigation (C1), alternating partial root-

zone drying (APRD) and fixed partial root-zone drying (FPRD), and three levels of 

phosphate fertilizer application (40, 80, 120 Kg h-1), for three stages of plant growth, 

jointing stage (40 days from planting), booting stage (60 days from planting) and maturing 

stage (105 days from planting). The experiment was carried out with a complete 

randomized design with nine replications. Yellow corn seeds variety DKC6664 were 

planted on 20/3/2020. During the aforementioned growth stages, the development of the 

root system and vegetative parts of corn plants were studied and the water use efficiency 

was calculated for each growth stage. Results showed a decrease in the ratio of root to the 

vegetative weight under the alternating and fixed root-zone drying for the three 

fertilization levels and the three-growth stage (jointing, booting, maturing). The 

conventional irrigation treatment gave a grain yield of 40.53, 51.44 and 57.71 g pot-1 for 

the fertilization levels of 40, 80 and 120 kg P h-1 with a significant difference compared to 

alternate and fixed partial root-zone drying treatments. Alternate partial root-zone drying 

give the highest water use efficiency of 0.90, 0.93 and 0.98 kg m-3. Higher values of 
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phosphorus absorption was recorded with CI treatment. The phosphorus absorption was 

high in the jointing and booting stages of corn growth. Phosphorous reduced some of the 

negative effects of water shortage on plant growth and yield and the reason for an increase 

in water use efficiency. 

Keywords: Partial root-zone drying, water use efficiency, phosphorus uptake, Gypsiferous 

soils. 

 المقدمة

سيصبح من الصعب تلبية المتطلبات الغذائية للسكان في  ،ومحدوديتهابسبب التناقص المستمر لمصادر المياه 
بح من وللحد من مشكلة نقص المياه أص المتوفرة تستغل إلنتاج الغذاء. من المياه 70%المستقبل، اذ إن ما يقارب 

ت ان أدارة الماء بشكل صحيح وإعطاء المياه بمعدال .(24الضروري تبني ممارسات جديدة للمحافظة على المياه )
 ناطقالم تمكن المحصول المزروع من االستفادة منها بشكل كفوء تعد من األولويات في العمليات الزراعية خاصة في

جهة  اقترحت عدة تقانات للري الحقلي لمواجهة شح الماء من جهة وتحقيق زراعة مستدامة من .الجافة وشبه الجافة
رية ياه للومن هذه التقانات هي استخدام نظام الري الناقص الذي يتمثل بتقليل عدد الريات أو تقليل كمية الم ،ى أخر 

خير وفي العقد األ .(20توسع األفقي للمساحات المروية )الواحدة دون أن يحصل انخفاض كبير في الغلة وزيادة ال
ماد هذه التقانة وخاصة في ( إذ أن اعتpartial.root-zone.dryingاقترحت تقنية التجفيف الجزئي للمنطقة الجذرية )

ستعمال كفاءة ا من أساليب اإلدارة الجيدة للمياه كما انه يؤدي إلى رفعتعد المناطق التي تعاني من شح مواردها المائية 
ور النبات ورية لنمو وتطيعد الفسفور من العناصر الغذائية الضر  .(21الماء مقابل اختزال غير معنوي في اإلنتاجية )

 .(14ونه )ية التي ال يمكن أن تتم بدإذ تحتاجه النباتات بكميات كبيرة لدخوله في العمليات الحيوية األساسية للخل
خالل  ائي منيتأثر الفسفور بالمحتوى الرطوبي للتربة، اذ لوحظت زيادة معنوية في جاهزيته كلما زاد محتوى التربة الم

 لفسفورتحرر او ة مركبات الفسفور المعدنية المتبلورة وزياد النشاط الميكروبي لتحلل المواد العضوية مساهمته في ذوباني
 (. تؤثر دورات الترطيب والتجفيف في جاهزية بعض المغذيات ومنها الفسفور، اذ ان هذه الدورات قللت من33)

نباتات لكفاءة استعمال الماء استعمال الماء و بحث دراسة كفاءة استهدف ال ا المنطلق. ومن هذ(26) جاهزية الفسفور
 فسفور الذرة الصفراء لوحدة سماد الفسفور وكفاءة تراكم المادة الجافة ونمو وتطور المجموع الجذري عند مستويات

 مرحلة، لنمو نبات الذرة الصفراء )مرحلة التفرعات مراحل مختلفةخالل ( و 1-كغم هكتار 120و 80و 40مختلفة )
ع الجذري وللمجموب لمتنا( والتجفيف الجزئي اCI) التقليديمرحلة النضج( ولنظم الري ، البطان

(Alternate.partial.root-.zoon.dryiny, APRD) الجذري  عوللمجم الثابت الجزئي والتجفيف 
(Fixed.partialroot-zoon.dryiny,.FPRD.في تربة جبسية ) 
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 لمواد وطرائق العملا

واقعة والجامعة تكريت  –اخذت عينات تربة من مقد تربة جبسية من محطة ابحاث قسم علوم التربة والموارد المائية 
حضر نموذج . م عن مستوى سطح البحر129وعلى ارتفاع  ○43 38َ 40 ً وخط طول ○34 40َ 49ً عرضدائرة على 
 بلغتسم  7 – 0سمكه  بين نموذجي تربة من األفق السطحي طريق الخلطعن ( 1-كغم.غم 17.76)جبسية تربة 

تم مزج  .1-غم كغم300نسبة الجبس فيه  بلغتسم  45-30سمكه  واألفق الجبسي 1-غم كغم 50فيه نسبة الجبس 
انس للحصول على نموذج متج ايوم 40حضنت التربة لمدة ثم المستمر  التربتين بعد خلطهما وترطيبهما مع التقليب

مم  2وبعد انتهاء مدة الحضن جففت العينات هوائيا وطحنت ثم مررت من منخل قطر فتحاته  الجبس.في نسبة 
 . الدراسةبعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لترب  1ويبين الجدول لغرض أجراء التحاليل الروتينية للتربة 

رات وحدة تجريبية وبتسعة مكر  81قع نفذت التجربة وفق التصميم التام التعشية بوا: المعامالت وتصميم التجربة
 وبثالث عوامل هي

 هي:استخدمت ثالثة اساليب للري . معامالت الري 

انبي ج )ري  لترطيب المجموع الجذري لنبات الذرة الصفراء (Conventional Irrigation, CIالري التقليدي ) .1
 الجذري(.المجموع 

 Alternate Partial Root-Zone Drying, (APRD) الجزئي المتناوب للمجموع الجذري للنبات التجفيف .2
   )ري جانبي المجموع الجذري بالتناوب(.

 )ري ( Fixed Partial Root-Zone Drying, FPRIللنبات )   الجذري  الجزئي الثابت للمجموع التجفيف .3
 جانب واحد للمجموع الجذري(.

 سوبروذلك باستخدام سماد تضمنت معامالت التجربة ثالث مستويات من التسميد الفوسفاتي  :معامالت التسميد
 ،P%21 فوسفات الكالسيوم الثالثي

 ¹-هكتار  p كغم  40  .1

 ¹-هكتار  p  كغم80  .2

 ¹-هكتار  p كغم  120  .3

 ء:مراحل نمو نباتات الذرة الصفرا
 .(Jointing stageمن اإلنبات ) مايو  40مرحلة النمو الخضري بعد  .1
 .(Booting stageمن اإلنبات ) ايوم 60مرحلة البطان بعد  .2

 .(Maturing stageمن اإلنبات ) ايوم  105مرحلة النضج بعد .3
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 .بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة الدراسة 1جدول 

 الكمية الخصائص
 pH1:1 7.67 الرقم الهيدروجيني

 EC/1:1 2.33 )1-التوصيل الكهربائي )ديسي سيمنز م
 17.67 كبريتات الكالسيوم المائية )غم كغم-1(

 210 معادن كاربونات الكالسيوم )غم كغم-1(
 13.8 المادة العضوية )غم كغم-1(

 18.27 نتروجين الجاهز )ملغم كغم-1(
 21.3 الفسفور الجاهز )ملغم كغم-1(
 65.55 البوتاسيوم جاهز )ملغم كغم-1(
 1.35 الكثافة الظاهرية ) ميكا غرام م3(

 17.05 (3-سم 3كيلو باسكال) سم  33الرطوبة الحجمية عند شد  
 6.03 (3-سم 3كيلو باسكال) سم  1500الرطوبة الحجمية عند شد  

 لم يكن باإلمكان تقدير النسجة لحصول ترسيب لمعلق التربة نتيجة الرتفاع نسبة الجبس.

تم  ،سم 30 سم قطرا بعمق 28كغم تربة أبعادها  14نفذت التجربة في أصص بالستيكية اسطوانية سعة الزراعة: 
تجزئتها من المنتصف بواسطة حاجز بالستيكي عمودي وبشكل محكم يمنع انتقال الماء بين نصفي األصيص علما 

األصيص  لكل نصف من نصفي كغم تربة 7ان األصص غير مثقبة من األسفل وتم تعبئتها بنماذج التربة بواقع 
 Nكغم  200 ( بمعدلN% 46اذ أضيف سماد اليوريا ) . أضيفت جميع األسمدة دفعة واحدة قبل الزراعة.الواحد
( عند الزراعة. رطبت تربة األصيص الى K% 43من سماد كبريتات البوتاسيوم ) 1-هكتار K كغم 160و 1-هكتار

 نف( ص.Zea.mays.L) جفافا مناسبا تمت زراعة بذور الذرة الصفراءحدود السعة الحقلية وبعد جفاف التربة 
(DKC6664)  وبواقع أربعة بذور في منتصف المسافة في كل أصيص وفوق موقع الحاجز البالستيكي في

 . وخففت بعد اإلنبات إلى نبات واحد 20/3/2020
اء % من الم80اجريت عملية الري بأضافة الماء الى كافة معامالت التجربة بأيصال المحتوى الرطوبي الى : الري 

(  CIي )ثم طبقت نظم الري الثالث الري التقليد 6/4/2020 ورقة الرابعة لنبات الذرة بتاريخالجاهز لغاية ظهور ال
الجاهز عن طريق مراقبة الوزن لكل اصيص وتم % من الماء 60بعد فقدان ( APRI( والمتناوب )FPRIوالثابت )

تساوي بأضافة الماء بشكل ماذ تمت عملية الري التقليدي  ،تسجيل كمية الماء المضافة لكل اصيص خالل موسم النمو
ية الماء المضافة للري التقليدي إلى أحد نصفي األصيص مع التناوب بين ر  اضافة نصف كميةالى جانبي االصيص و 

ماء  الجزئي الثابت تم إضافة نفس كمية لري ، أما في معاملة ااألصيص في معاملة الري المتناوب فيوأخرى على نص
 .المتناوب ولكن لجانب واحد لألصيص طول موسم النموالري 
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تم فصل الجزء الخضري من نقطة اتصاله : وزن الجزء الخضري والجذري خالل مراحل نمو نباتات الذرة الصفراء
زالة النباتات بماء )الحنفية( عبر توجيه تيار ماء خفيف الستخراج كامل المجموع الجذري وإل بسطح التربة غسلت

زن م لحين ثبات الو  65ºالعوالق والغبار وتركت لتجف هوائيا ثم وضعت في اكياس ورقية وجففت عند درجة حرارة 
 واخذ وزن الجذور الجاف.

ري + ماء على أساس كتلة النبات الجافة الكلية )الجزء الخضحسبت كفاءة استعمال الحساب كفاءة استعمال الماء: 
   WUEt)الجزء الجذري( لكل مرحلة من مراحل نمو النبات )

WUEt =
وزن  الجزء الخضري + وزن  الجذور 

 كمية الماء المضافة لكل مرحلة من مراحل النمو 
… … … … … … .. 1       

   WUEs))حسبت كفاءة استعمال الماء على أساس وزن البذور الجافة 

WUEs = وزن  البذور الجافة
كمية الماء المضافة خالل موسم النمو

… … … … … … … … 2        

 حسبت كفاءة استعمال الماء للوحدة السمادية 

WUEu =  حاصل البذور الجافة لكل وحدة سمادية
 كمية الماء المضافة خالل فترة النمو

… … … … … … … … 3        

اف للمجموع الخضري كاًل من الساق شمل الوزن الج (:1-للنبات )غم نباتالوزن الجاف مكونات حاصل النبات: 
 واألفرع واألوراق. 

ة، تم فصل الجذور من التربة بعد قلب األصيص وتفريغها من الترب (:1-الوزن الجاف المنطقة الجذرية )غم نبات
 وغسلها بتيار ماء للتخلص من التربة. 

  ل وزن بذور النبات في االصص الواحد. احتسب من خالحاصل النبات الفردي )غم(: 
ولكل مرحلة من  من المعامالتأخذت عينات من الجزء الخضري لكل معاملة  :تقدير الفسفور في الجزء الخضري 

لفسفور اغم وتم هضمها باستخدام خليط من حامض الكبريتيك والبيروكلوريك المركزين وقدر  0.2مراحل النمو مقدارها 
وعند  Spectrophotometerفي محاليل الهضم باستخدام مولبيدات األمونيوم وحامض االسكوربيك باستخدام جهاز 

 (. 25في )الطريقة الموصوفة  وحسب 882nmطول موجي 
قياس ( و 6حسب ) pH-meterباستعمال جهاز  1:1: ماء ( في مستخلص التربةpHتم قياس الرقم الهيدروجيني )

حسب  EC-meterباستعمال جهاز التوصيل الكهربائي  1:1: ماء ( في مستخلص تربةECالتوصيل الكهربائي )
الواردة في  (Black and Walkelyقدرت المادة العضوية في التربة بطريقة الهضم الرطب حسب طريقة )و ( 6)
( وقدر الفسفور الجاهز حسب طريقة 18لمعادن كاربونات الكالسيوم وفقا لما جاء في )قدرت النسبة المئوية و  (18)
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( وحسب (2MKCLوقدر النتروجين الجاهز في التربة بطريقة االستخالص بواسطة محلول كلوريد البوتاسيوم  (28)
 (. 3يقة )وقدر الجبس حسب طر  (30( وقدرت الكثافة الظاهرية حسب )7) طريقة

 النتائج والمناقشة

 2تأثير التجفيف المتناوب والثابت للمنطقة الجذرية ومستويات السماد الفوسفاتي في الوزن الجاف للجذو: يبين جدول 
متفوقا معنويا على  1-غم اصيص 19.97ان الري التقليدي اعطى اعلى متوسط للوزن الجاف المنطقة الجذرية بلغ 

% على الترتيب. ان تقليل كمية ماء الري واختزالها الى 73.90و 22.16معاملتي الري المتناوب والثابت بنسبة 
% ادت الى تثبيط نمو ونشاط واستطالة الجذور بزيادة االجهاد المائي الذي تسبب في انخفاض 50النصف تقريبا 

لمستويات التسميد الفوسفاتي اثر في  (.27و 2) س سلبًا في نمو الجذورامتصاص المواد الغذائية االمر الذي انعك
بإعطاء اعلى نسبة وزن جاف  ¹ه pكغم  120زيادة الوزن الجاف المنطقة الجذرية اذ تفوق المستوى السمادي

. تأتي هذه % على الترتيب7.67و 16.77بنسبة  1-ه pكغم  80و 40 المنطقة الجذرية متفوقا على المستويين
خاصة في المراحل االولى من عمر النبات مجموع الجذري الزيادة نتيجة دور الفسفور في عمليات النمو واالنقسام لل

. كان لمراحل نمو النبات تأثيرا في نمو (9)الذي يجعل النبات قادرا على امتصاص الماء والمواد الغذائية بكفاءة عالية 
جذري ازداد بتقدم مراحل النمو الى ان تعرض النبات الى اجهاد مائي الجذور اذ نالحظ ان الوزن الجاف للمجموع ال

ابتداًء من مرحلة النمو الخضري سبب انخفاض اوزان الجذور تحت نظامي التجفيف الجزئي المتناوب والثابت. كما ان 
موت الجذور في  استمرار قطع الماء تمامًا عن نصف النظام الجذري في معامالت الري الثابت وجفاف التربة ادى الى

الجانب الجاف في مرحلة البطان والمرحلة التي تلتها وبذلك قلت اوزان الجذور بشكل كبير في هذه المعامالت. من 
خالل التداخل بين اساليب الري ومستويات التسميد يالحظ ان الوزن الجاف المنطقة الجذرية ازداد بزيادة كمية الماء 

 14.16لجاف تحت اسلوب الري المتناوب ازداد بزيادة مستوى التسميد بنسبة والسماد المضاف وان وزن الجذور ا
لمراحل النمو الخضري والبطان والنضج على  ¹ه pكغم  120% للمعاملة المسمدة بالمستوى 9.15و 38.37و

ويالحظ ازدياد وزن الجذور مع زيادة مستويات  1-ه pكغم  40الترتيب، بالمقارنة مع المعاملة المسمدة بالمستوى 
%  لمرحلة النمو الخضري 14.28و  23.79و 17.66التسميد في معامالت الري الثابت اذ ازداد وزن الجذور بنسبة 

. تأتي هذه النتائج متوافقة مع ¹ه pكغم  40والبطان والنضج على الترتيب بالمقارنة مع المعاملة المسمدة بالمستوى 
لجزئي المتناوب يؤدي الى تحفيز نمو الجذور تحت نظام التجفيف ا (، من ان التسميد الفوسفاتي16ل اليه )ما توص
. بينت نتائج التداخل بين اوزان الجذور تحت اساليب الري والتسميد الفوسفاتي ولمراحل النمو الثالث ان والثابت

   ¹ه pكغم  40النمو الخضري لمستوى التسميد التجفيف المتناوب والثابت سبب انخفاض وزن الجذور في مرحلة 
معامالت الري المتناوب  % في39.67و 1508و 56.47و 30.57على الترتيب. و % 30.02و 20.27بنسبة 
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. بينما خفض الري المتناوب عاملة الري التقليدي على الترتيبوالثابت في مرحلتي البطان والنضج بالمقارنة مع م
 22.13بنسبة  ¹ه pكغم  80في مرحلة النمو الخضري وتحت مستوى التسميد  والثابت من اوزان الجذور

% على الترتيب مقارنة بمعاملة الري التقليدي. بينما كانت نسبة انخفاض الجذور لمرحلتي البطان والنضج 35.82و
الري %. بينما انخفضت اوزان الجذور في مرحلة النمو الخضري في 37.34و 10.69و50.49 و  23.10بنسبة

% على الترتيب مقارنة بمعاملة 48.09و 41.91بنسبة  ¹ه pكغم  120وعند مستوى التسميد  المتناوب والثابت
% لمرحلة النضج بالمقارنة مع 37.14و 15.49% على الترتيب لمرحلة البطان و55.72و 20.99الري التقليدي 

 .عاملة الري التقليدي على الترتيبم

ناوب والثابت للمجموع الجذري ومستويات السماد الفوسفاتي في الوزن الجاف للجزء تأثير التجفيف الجزئي المت
الري المتناوب والثابت في الوزن الجاف للجزء الخضري لنباتات  إثر 3يبين الجدول : الخضري لنباتات الذرة الصفراء

الذرة الصفراء المزروعة تحت مستويات من التسميد الفوسفاتي ومراحل نمو مختلفة. بينت النتائج ان الري المتناوب 
 يدي.التقلعلى الترتيب مقارنة مع الري  %34.38و 12.35والثابت خفض من الوزن الجاف للجزء الخضري بنسبة 

يعتبر الوزن الجاف مؤشرا لنمو النبات كونه نتيجة للزيادة التي تحصل في المادة البروتوبالزمية لخاليا النبات وزيادة 
عدد خالياه وبالتالي زيادة وزنه الجاف. ان االجهاد المائي الناتج عن اسلوبي التجفيف المتناوب والثابت للمجموع 

سيج النباتي واختزال محتواه النسبي من الماء الذي يؤدي الى انخفاض قابلية الجذري سبب انخفاض الجهد المائي للن
 العليا،الخاليا على االستطالة والنمو واختزال عدد االوراق والمساحة الورقية وقصر السالميات وخاصة السالميات 

(. قلل 40ف الكلي للنبات )فضاًل عن تقليل كفاءة البناء الضوئي وخفض ارتفاع النبات وبالتالي انخفاض الوزن الجا
نتيجة االجهاد الذي يتعرض له  التجفيف المتناوبالتجفيف الجزئي الثابت من الكتلة الجافة بشكل كبير مقارنة مع 

هذه  للنبات تتفقسيحد من نمو الجذور في الجزء الجاف لينعكس ذلك على الجزء الخضري  ممانصف النظام الجذري 
التسميد  إثرجفيف المتناوب حاصل مادة جافة اعلى للذرة مقارنة مع التجفيف الثابت. ( اذ اعطى الت17النتائج مع )

اعلى متوسط للوزن  ¹ه pكغم  120الوزن الجاف للجزء الخضري للنبات اذ اعطى مستوى التسميد  الفوسفاتي في
% على الترتيب. تعزى 12.63و 21.19بنسبة  ¹ه p كغم 80و 40على المستويين  الخضري متفوقاالجاف للجزء 

 وتستجيب إلضافةالجبسية فقيرة بالمغذيات  كون التربالزيادة الحاصلة في المادة الجافة بزيادة مستوى التسميد الى 
(. يختلف تأثير االجهاد المائي الذي يسببه التجفيف 31النتائج مع ) وتتفق هذهاالسمدة وخاصة االسمدة الفوسفاتية 

 الخضري التي تعداذ ان تطبيقه في مرحلة النمو  مرحلة،راحل نمو النبات في حساسية كل المتناوب والثابت خالل م
المراحل حساسية لنقص الماء يؤدي الى انخفاض تراكم المادة الجافة نتيجة لنقص استطالة الخاليا وانخفاض  أكثرمن 

( بين 4ج(. تتفق هذه النتائج مع )ارتفاع النبات ومساحته الورقية في جميع مراحل النمو الالحقة )البطان والنض
زيادة مستوى التسميد قد اختزل بعض التأثيرات الناتجة عن نقص  الفوسفاتي انالتداخل بين اساليب الري والتسميد 
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فعند مقارنة الوزن الجاف لمعاملة التجفيف المتناوب عند مستوى  الخضري،الى زيادة الوزن الجاف للجزء  وأدىالماء 
لنفس  ¹ه pكغم 120 لمرحلة النمو الخضري مع معاملة التجفيف المتناوب عند المستوى  ¹ه p كغم 40التسميد 

 المرحلة.  

ذور لجاف لجتأثير التجفيف المتناوب والثابت للمجموع الجذري ومستويات السماد الفوسفاتي في الوزن ا 2 جدول
 .مراحل النمو الخضري والبطان والنضج ( خالل1-نباتات الذرة الصفراء )غم. اصيص

معدل اسلوب  (¹-هكتار    pمستوى الفسفور  )كغم  (Iأسلوب الري )

 P1 P2 P3 (Iالري )

 (Gمراحل نمو النبات ) (Gمراحل نمو النبات ) (Gمراحل نمو النبات )
 الخضري

A* ↔ B** 

 البطان

A ↔ B 

 النضج

A ↔ B 

 الخضري

A ↔ B 

 البطان

A ↔ B 

 النضج

A ↔ B 

 الخضري

A ↔ B 

 البطان

A ↔ B 

 النضج

A ↔ B 

A ↔ B 

 

 4.34 (CIالري التقليدي )
(2.20+2.14) 

14.29 
(7.16+7.13) 

36.80 
(18.14+18.66) 

4.97 
(2.61+2.36) 

15.37 
(8.15+7.22) 

37.79 
(18.74+19.05) 

6.80 
(3.32+3.48) 

17.39 
(8.74+8.65) 

40.36 
(20.50+19.86) 

19.79 

الجزئي الري 

المتناوب للمجموع 

 (APRIالجذري )

3,46 

(1.84+1.62) 

9.93 

(4.92+5.01) 

31.25 

(15.02+16.23) 

3.87 

(1.62+2.25) 

11.82 

(5.52+6.30) 

33.75 

(17.30+16.4) 

3.95 

(2.15+1.80) 

13.74 

(6.74+7.00) 

34.11 

(17.83+16.73) 

16.20 

الري الجزئي الثابت 

للمجموع الجذري 

(FPRI) 

3.00 

(2.42+0.58) 

6.22 

(6.22+0.00) 

22.20 

(22.20+0.00) 

3.19 

(1.97+1.22) 

7.61 

(6.61+0.00) 

23.68 

(23.68+0.00) 

3.53 

(2.31+1.22) 

7.70 

(7.70+0.00) 

25.37 

(25.37+0.00) 

11.38 

معدل مستوى 

 (Pالفسفور )

14.55 15.78 16.99  

معدل مراحل نمو 

 (Gالنبات )

4.12 11.56 31.64  

(I) 0.05LSD 1.09 

(P) 0.05LSD 1.09 

(G) 0.05LSD 1.09 

(IxPxG) 0.05LSD 3.72      LSD0.05 (IXP) 

 للمجموع الجذري  يمثل الجانب االيمن   *

** B  للمجموع الجذرييمثل الجانب االيسر 
وفي مرحلة البطان ازدادت  %34.97غم اي بنسبة زيادة بلغت  9.07غم الى   6.72نجد ان الوزن الجاف ازداد من

عن معاملة التسميد بالمستوى  %50.33بنسبة  1-ه pكغم  120نسبة الوزن الجاف للجزء الخضري لمعاملة التسميد 
معامالت التجفيف الثابت ا ازدادت اوزان الجزء الخضري في كم النضج.% لمرحلة 2.69وبنسبة  1-ه pكغم  40

على الترتيب مقارنة بالمعاملة المسمدة  %63.14و 13.79و 17.65بنسبة  1-ه pكغم  120المسمدة بالمستوى 
. بينت نتائج التداخل بين اسلوب الري ومستويات التسميد ومرحلة النمو ان التجفيف المتناوب والثابت 1-ه pكغم  40

ب مقارنة على الترتي % 45.33و  30.29بنسبة ¹ه pكغم  40خفض الوزن الخضري الجاف عند مستوى التسميد 
على  %46.30و 31.82 المتناوب والثابت الوزن الخضري بنسبة الري التقليدي بينما خفض التجفيفبمعاملة 

. بينت نتائج التداخل بين اسلوب الري ومستويات التسميد لمرحلة النضج %45.31و 2.38الترتيب لمرحلة البطان و
 ¹ه pكغم  40ومرحلة النمو ان التجفيف المتناوب والثابت خفض الوزن الخضري الجاف عند مستوى التسميد 

المتناوب والثابت الوزن  الري التقليدي بينما خفض التجفيفعلى الترتيب مقارنة بمعاملة  %45.33و  30.29بنسبة
. خفض لمرحلة النضج %45.31و 2.38على الترتيب لمرحلة البطان و %46.30و 31.82 بنسبة الخضري 

النمو الخضري من الوزن الجاف للجزء الخضري لمرحلة  ¹ه pكغم  80التجفيف المتناوب والثابت عند المستوى 
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ى الترتيب عل %24.40و6.11 و في مرحلة البطان %51.48و 42.20على الترتيب و %45.94و40.15 بنسبة 
بينما خفض التجفيف المتناوب والثابت الوزن الخضري الجاف عند  مقارنة مع معاملة الري التقليدي.باللمرحلة النضج 

ولمرحلة البطان على الترتيب  %47.68و 23.46ولمرحلة النمو الخضري بنسبة  ¹.هpكغم . 120مستوى التسميد 
% على الترتيب لمرحلة 18.82و 8.79معاملة الري التقليدي. و% على الترتيب مقارنة مع 68 .51و  18.98بنسبة

 النضج.
لجزء اأثير التجفيف المتناوب والثابت للمنطقة الجذرية ومستويات التسميد الفوسفاتي في نسبة وزن الجذور الى ت

ع بالمقارنة مان التجفيف المتناوب والثابت خفض من نسبة وزن الجذور الى الجزء الخضري  4 بين جدول: الخضري 
ة نسبئي لبناء انسجته وخالياه وبلغت معامالت الري التقليدي التي حصل فيها النبات على كامل االحتياج الما

سلبا في نمو  إثر ممااالجهاد المائي الذي تعرض له النبات % على الترتيب نتيجة 17.15و 10.14االنخفاض 
 زيادة مستويات التسميد تحت الخضري معور الى المجموع (. ازدادت نسبة وزن الجذ23الجذور والجزء الخضري )
وزن ة نسب . زادت3و 2زيادة السماد المضاف جدول  النبات معنتيجة لتحسين نمو  والثابت.اسلوب التجفيف المتناوب 

 مقارنة بالمعاملة ¹ه pكغم  120% للمعاملة المسمدة 6.19و 10.91بنسبة  الجذور الى وزن الجزء الخضري 
بات . تغايرت نسبة وزن الجذور الى وزن الجزء الخضري خالل مراحل نمو الن¹هp كغم  80و 40ة بالمستوى المسمد

 %. 51.79وكانت اعلى نسبة في مرحلة النمو الخضري بلغت 
في الوزن الجاف جذري ومستويات السماد الفوسفاتي تأثير التجفيف الجزئي المتناوب والثابت للمجموع ال 3جدول 

 .الخضري لنباتات الذرة الصفراء خالل مراحل النمو الخضري والبطان والنضجللجزء 

 (Iأسلوب الري )

 (¹-هكتار    pمستوى الفسفور )كغم 

معدل اسلوب 

 (Iالري )

P1 P2 P3 

 (Gمراحل نمو النبات ) (Gمراحل نمو النبات ) (Gمراحل نمو النبات )

 النضج البطان الخضري النضج البطان الخضري النضج البطان الخضري

الري التقليدي 

(CI) 
9.64 29.57 120.5 10.71 34.79 120.90 11.85 37.40 132.43 56.37 

الري الجزئي 

المتناوب للمجموع 

 (APRIالجذري )

6.72 20.16 117.63 6.41 20.11 113.51 9.07 30.30 120.79 49.41 

الري الجزئي الثابت 

للمجموع الجذري 

(FPRI) 

5.27 15.88 65.90 5.79 16.88 91.40 6.20 18.07 107.51 36.99 

معدل مستوى 

 (Pالفسفور )
43.42 46.72 52.62  

معدل مراحل نمو 

 (Gالنبات )
7.96 24.79 110.05  

(I) 0.05LSD 2.55 

(P) 0.05LSD 2.55 

(G) 0.05LSD 2.55 

 0.05LSD

(IxPxG) 
7.672 
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د التداخل ان نسبة وزن الجذر الى الجزء الخضري انخفضت في مرحلة النمو الخضري عند مستوى تسمي تبين نتائج
 0.18% للتجفيف المتناوب والثابت مقارنة مع معاملة الري التقليدي و9.71و 2.29بنسبة  ¹ه pكغم  40

% ولمرحلة النضج على الترتيب. انخفضت نسبة وزن الجذور الى 28.74و 10.88و % ولمرحلة البطان15.43و
ي فمع معاملة الري التقليدي  تجفيف المتناوب والثابت مقارنة% لمعاملة ال17.27و 12.61الجزء الخضري بنسبة 

 12.17و% لمرحلة البطان 22.90و7.05 وبنسبة  ¹هpكغم  80عند مستوى السماد مرحلة النمو الخضري 
 . انخفضت نسبة الجذور الى الجزء الخضري في معامالت التجفيف المتناوبحلة النضج على الترتيبلمر  %20.41و

 15.95بنسبة  ¹ه pكغم  120مستوى التسميد ضري وعند والثابت مقارنة مع معاملة الري التقليدي لمرحلة النمو الخ
على  %21.31و 18.78 وفي مرحلة النضج بنسبة% 10.31و 7.18% وفي مرحلة البطان بنسبة 14.02و

 الترتيب.
ين يب: الصفراء( لنباتات الذرة 1-تأثير التجفيف المتناوب والثابت للمنطقة الجذرية في حاصل الحبوب )غم اصيص

ل في حاصجذري ومستويات السماد الفوسفاتي تأثير طريقة التجفيف الجزئي المتناوب والثابت للمجموع ال 5جدول 
جفيف . اظهرت النتائج تفوق معاملة الري التقليدي على معامالت التالذرة الصفراء لنباتات( 1-اصيصالحبوب )غم 

. بينما 1-اصيصغم  49.56حبوب الذرة الصفراء بلغ لثابت اذ اعطى اعلى متوسط لحاصل الجزئي المتناوب وا
انخفاض  يعزى سبب% على الترتيب. و 45.46و 9.82بنسبة لمتناوب والثابت من حاصل الحبوب خفض التجفيف ا

حبوب الحاصل الى قلة التمثيل الكاربوني الناتج عن غلق الثغور بسبب اختزال كمية الماء والذي سبب قلة عدد ال
 (36و 22، 5) اليه لما توص. تتفق هذه النتائج مع لذكريةالمتكونة واجهاض الحبوب الملقحة وانخفاض حجم النورة ا

فض اذ الحظوا ان تعرض نباتات الذرة الصفراء الى اجهاد مائي يؤدي الى قلة عدد الحبوب المتكونة وبالتالي خ
ي الحاصل خاصة في مرحلة االخصاب التي تكون اهم المراحل تأثرًا باإلجهاد المائي الناشئ عن التجفيف الجزئ

ة لمعاملاسفاتي الى زيادة حاصل الذرة الصفراء واعطت للمجموع الذري. ادت مستويات التسميد الفو  المتناوب والثابت
متفوقا بذلك على المستوى  ¹اصيص غم  48.41اعلى متوسط  للحاصل بلغ ¹ه pكغم   120المسمدة بالمستوى 

د مايعود السبب الى زيادة جاهزية الفسفور بزيادة الس ب.% على الترتي40.17و 15.85بنسبة  ¹ه p.كغم 40و 80
ونمو الجذور وزيادة امتصاص الماء والمغذيات باإلضافة الى دو الفسفور في شجعت على زيادة المضاف التي 

 (.34عكس ايجابيًا في زيادة الحاصل )الفعاليات االيضية وتصنيع البروتين الذي ان
الذرة  اعطت اعلى متوسط لحبوب ¹ه pكغم  120بينت نتائج التداخل ان معاملة الري التقليدي عند مستوى الفسفور 

اقل متوسط  ¹ه pكغم  40بينما اعطت معاملة التجفيف الثابت عند المستوى  ¹اصيصغم   57.71الصفراء بلغ
زيادة مستوى السماد الى زيادة حاصل الحبوب تحت اسلوب التجفيف  وأدى. ¹غم اصيص 22.58بلغ لحبوب الذرة 
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بالمعاملة % مقارنة 44.11و 35.45بنسبة  ¹ه p كغم 120المتناوب والثابت وتفوقت المعاملة المسمدة للمستوى 
 .على الترتيب¹ه pكغم  40المسمدة 
في نسبة وزن الجذور  ومستويات التسميد الفوسفاتي للمنطقة الجذرية تأثير التجفيف المتناوب والثابت   4جدول

 .الى الجزء الخضري لنباتات الذرة الصفراء

نباتات الذرة ل (1-في حاصل الحبوب )غم اصيصللمجموع الجذري المتناوب والثابت الجزئي  التجفيفتأثير  5جدول 
 .الصفراء

 الفسفور 

 الري
P1 P2 P3 معدل الري 

CI 40.53 51.44 57.71 49.56 

APRI 37.63 45.48 50.97 44.69 

FPRI 22.58 25.97 32.54 27.03 

  47.07 40.63 33.58 معدل  الفسفور

LSD0.05 (P)= 2.58 LSD0.05 (P x I)= 4.53 LSD0.05 (I)= 2.58 

الفوسفاتي في نسبة امتصاص الفسفور في الجزء الخضري  ومستويات السمادالتجفيف الجزئي المتناوب والثابت  تأثير
اساليب الري ومستويات التسميد الفوسفاتي خالل مراحل نمو نباتات الذرة  تأثير 6الجدول يبين  لنباتات الذرة الصفراء

يالحظ ان الري التقليدي تفوق معنويا على التجفيف  الخضري.الصفراء في نسبة امتصاص الفسفور في الجزء 
على الترتيب اذ ازداد الفسفور  %45.45و 23.07 النبات بنسبةمتناوب والثابت في نسبة امتصاص الفسفور في ال

وتتفق الممتص مع زيادة المحتوى الرطوبي للتربة الذي ساهم في ذوبان مركبات الفسفور غير الذائبة وزيادة جاهزيتها 
يقلل التجفيف المتناوب والثابت من محتوى رطوبة التربة وبذلك  (.26و 12النتائج مع النتائج التي توصل اليها ) هذه

 (Iأسلوب الري )

 (¹-هكتار    pكغم  مستوى الفسفور )
معدل 

اسلوب 

 (Iالري )

P1 P2 P3 

 (Gمراحل نمو النبات ) (Gمراحل نمو النبات ) (Gمراحل نمو النبات )

 النضج البطان الخضري النضج البطان الخضري النضج البطان الخضري

 51.39 45.10 30.89 58.38 47.51 32.29 59.50 47.51 35.25 45.42 (CIالري التقليدي )

التجفيف الجزئي 

المتناوب للمجموع 

 (APRIالجذري )

50.01 45.02 27.53 51.02 44.16 28.36 50.01 44.10 28.63 40.69 

التجفيف الجزئي الثابت 

للمجموع الجذري 

(FPRI) 

46.40 38.14 22.01 48.30 36.63 25.70 51.16 42.61 27.74 37.63 

معدل مستوى الفسفور 

(P) 
39.61 41.37 43.93  

معدل مراحل نمو 

 (Gالنبات )
51.79 43.42 28.71  

(I) 0.05LSD 2.40 

(P) 0.05LSD 2.40 

(G) 0.05LSD 2.40 

(IxPxG) 0.05LSD 5.28 
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فاإلجهاد  الفسفور.فأنه يؤدي الى عرقلة امتصاص العناصر الغذائية عن طريق عملية االنتشار ومن ضمنها عنصر 
من جهة و  النبات،المائي تحت ظروف التجفيف المتناوب والثابت يقلل من انتقال الفسفور الى السيقان واالوراق في 

لذلك فأن عوامل  الفسفور،اخرى ان نمو الجذور الجيد عند توفر نسبة رطوبة مناسبة سيزيد من امتصاص عنصر 
 .(39و 37، 32، 10ر )نمو الجذور تكون مصاحبة لزيادة امتصاص هذا العنص ينالبيئة التي تعمل على تحس

لفسفور الممتصة في الجزء الخضري للنبات مع زيادة يالحظ استجابة نباتات الذرة للتسميد الفوسفاتي اذ زادت نسبة ا
في نسبة  اثرت مراحل نمو النبات . كما¹هp كغم  120و 80و  40مستويات التسميد نظرًا لزيادة جاهزيته للمستويات

ثم بدا باالنخفاض ل مرحلتي النمو الخضري والبطان الفسفور الممتصة اذ ازداد تركيز الفسفور في الجزء الخضري خال
قلياًل بسبب عامل التخفيف الن سرعة تجمع المادة النباتية الناتجة عن النمو تزيد عن سرعة امتصاص العنصر. ادى 

الماء المضافة ومستويات  التداخل بين اساليب الري ومستويات الفسفور الى زيادة كمية الفسفور الممتصة بزيادة كمية
زء الخضري للنبات ازدادت تحت اسلوبي التجفيف المتناوب ويالحظ ان نسبة الفسفور الممتصة في الج ،السماد

. وعموما خفض التجفيف المتناوب والثابت من نسبة ¹ه pكغم  120الى  40والثابت عند زيادة مستوى التسميد من 
( ان الري التقليدي تفوق على 23. اذ بين )لتقليدي وبجميع مراحل نمو النباتامتصاص الفسفور مقارنة مع الري ا

 يوم من الزراعة 52و 30و  27لري المتناوب والثابت في نسبة امتصاص النبات للفسفور بعدا
 نسبة امتصاص اوب والثابت للمجموع الجذري ومستويات السماد الفوسفاتي فيتأثير التجفيف المتن 6جدول 

 .الفسفور في الجزء الخضري 

 (Iأسلوب الري )

 (¹-هكتار    pمستوى الفسفور ) كغم 
معدل 

اسلوب 

 (Iالري )

P1 P2 P3 

 (Gمراحل نمو النبات ) (Gمراحل نمو النبات ) (Gمراحل نمو النبات )

 النضج البطان الخضري النضج البطان الخضري النضج البطان الخضري

 0.25 0.35 0.31 0.27 0.36 0.33 0.30 0.39 0.34 0.32 (CIالري التقليدي )

التجفيف الجزئي المتناوب 

للمجموع الجذري 

(APRD) 

0.23 0.28 0.26 0.21 0.30 0.23 0.25 0.34 0.26 0.26 

التجفيف الجزئي الثابت 

 (FPRDللمجموع الجذري )
0.18 0.25 0.19 0.20 0.27 0.21 0.20 0.28 0.22 0.22 

  0.25 0.26 0.28 (Pمعدل مستوى الفسفور )

  0.23 0.31 0.26 (Gمعدل مراحل نمو النبات )

(I) 0.05LSD 0.0177 

(P) 0.05LSD 0.0177 

(G) 0.05LSD 0.0177 

(IxPxG) 0.05LSD 0.0531 

تأثير التجفيف الجزئي المتناوب والثابت للمجموع الجذري ومستويات التسميد الفوسفاتي في كفاءة استعمال الماء على 
تفوق معاملة الجفيف المتناوب للمجموع الجذري على معاملة الري  7اساس حاصل البذور الجافة: يوضح جدول 

كما  ³كغم م 0.94اعطت متوسطا بلغ  % اذ10.59استعمال الماء لحاصل البذور الجافة بنسبة  في كفاءةالتقليدي 
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معاملة الري المتناوب الى انخفاض قيم  يعزى تفوق يمكن ان  %.40.30تفوقت على معاملة التجفيف الثابت بنسبة 
االسلوب من الري قلل من  ان هذاكما  (.13ببقية طرائق الري ) الطريقة مقارنةاالستهالك المائي المحسوبة في هذه 

الذي يؤدي الى زيادة االنتاجية  االمر (19)الضائعات المائية المتمثلة بالتبخر من سطح التربة والفقد بالتسرب العميق 
اظهرت النتائج ان زيادة مستوى التسميد الفوسفاتي ادت الى رفع  (.38و 35) لتالي يرفع من كفاءة استعمال الماءوبا

على  متفوقا ³كغم. م 0.89اعلى متوسط لكفاءة الماء بلغ  ¹هp كغم  120كفاءة استعمال الماء واعطى المستوى 
كون الفسفور  ذلك الىفي  ويعود السبب ترتيب،ال% على 11.25و 17.10بنسبة  ¹ه pكغم 80 و 40المستويين 

وتتفق  الماء.قد اختزل بعض التأثيرات السلبية لنقص الماء في نمو وحاصل النبات وسبب زيادة في كفاءة استعمال 
 المائي.الذي بين ان للفسفور دور مهم في كفاءة استعمال الماء ومقاومة النبات لظروف االجهاد  (1)مع هذه النتائج 

بينت نتائج التداخل بين اساليب الري والتسميد الفوسفاتي ان اعلى كفاءة استعمال الماء كانت في معاملة الري 
كغم  40المستوى  الثابت عندواعطت معاملة التجفيف  ³كغم. م 0.98بلغت ¹ه p كغم 120المتناوب عند المستوى 

p ادت زيادة مستويات التسميد الى  %.38.78انخفاض  ة. وبنسب³كغم. م  0.60اقل قيمة الستعمال الماء بلغت ¹ه
% للمعاملة المسمدة 25و 8.89اساليب الري وازدادت كفاءة استعمال الماء بنسبة  الماء لكافةزيادة كفاءة استعمال 

 .¹ه pكغم  40بالمعاملة المسمدة  اوب والثابت على الترتيب مقارنةلمعامالت التجفيف المتن ¹ه p كغم 120

تأثير التجفيف الجزئي المتناوب والثابت للمجموع الجذري ومستويات التسميد الفوسفاتي في كفاءة  7جدول 
 .استعمال الماء على اساس حاصل البذور الجافة

 كفاءة استعمال الماء على أساس حاصل البذور الجافة اسلوب الري

 ( 3-)كغم م

 معدل الري

P1 P2 P3 

CI 0.72 0.89 0.96 0.85 

APRI 0.90 0.93 0.98 0.94 

FPRI 0.60 0.64 0.75 0.67 

LSD0.05 (P)= 0.0081 LSD0.05 (P x I)= 0.014 LSD0.05 (I)=0.0081 

كفاءة  8يبين جدول : ( لنباتات الذرة الصفراء³كفاءة استعمال الماء على اساس المجموعين الخضري والجذري )كغم م
. تفوق معاملة التجفيف المتناوب والثابت للمجموع والجذري للنباتالمجموعين الخضري استعمال الماء على اساس 

السبب في تفوق  ان يعزى ويمكن  الترتيب،على  %15.86و 27.59بنسبة  جذري على معامالت الري التقليديال
سلوب عن هذا اال والنتح الناتجةوالثابت الى انخفاض كمية الماء المضافة وتقليل التبخر  التجفيف المتناوبمعاملة 

الماء ادت اضافة السماد الفوسفاتي الى رفع كفاءة استعمال  (22ادى الى رفع كفاءة استعمال الماء. ) ممامن الري 
 ¹ه pكغم  80و 40للمستويين  %13.51و 23.64مستويات التسميد اذ ازدادت كفاءة استعمال الماء بنسبة  بزيادة

اشاروا الى ان التسميد يزيد من  اذ (15و 8)متوافقة مع تأتي هذه النتائج  1-ه p كغم 120 بالمقارنة مع المستوى 
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ان اضافة االسمدة تختزل التأثير السلبي لنقص الماء  (29)كما بين  للنبات.كفاءة استعمال الماء والكتلة الحيوية 
يالحظ من النتائج اختالف كفاءة استعمال الماء خالل مراحل نمو النبات اذ  الماء.وتعمل على رفع كفاءة استعمال 

لزيادة كمية الماء المستهلكة في هذه الفترة مع تقدم موسم  نتيجة ³كغم م 0.90بلغت قيمة  البطان اقلاعطت مرحلة 
التجفيف المتناوب ادى الى يالحظ من التداخل بين اساليب الري ومستويات السماد ان  الحرارة.النمو وارتفاع درجات 

 ¹ه pكغم  120% على الترتيب للمعاملة المسمدة 35.25و 63.16و 17.69رفع كفاءة استعمال الماء بنسبة 
كما ادى التجفيف  ¹ه pكغم 40بالمستوى لمرحلة النمو الخضري والبطان والنضج مقارنة مع المعاملة المسمدة 

 4.94و 35.58بنسبة  ¹ه pكغم 120استعمال الماء للمراحل الثالث للمعاملة المسمدة  رفع كفاءة الثابت الى
 .¹ه pكغم  40مستوى التسميد  مقارنة مع% على الترتيب 11.27و

 الجذري تفوق ان التجفيف الجزئي المتناوب للمجموع  9 يبين جدول: (³كغم مكفاءة استعمال الماء للوحدة السمادية )
على الري التقليدي والثابت في كفاءة استعمال الماء لوحدة سماد الفسفور وخفض من كمية الماء المستخدم خالل 

 مع% مقارنة بمعاملة الري التقليدي وتتفق النتائج 17.14موسم النمو وكانت نسبة الزيادة عن معاملة الري التقليدي 
التقليدي ويزيد من كفاءة استعمال الماء  موازيا للري عائدًا  ي ينتجالجذر الذي بين ان التجفيف المتناوب للمجموع  (11)

كما تفوق التجفيف المتناوب على التجفيف الجزئي الثابت بنسبة  االعتيادية.% مقارنة بطرق التنقيط 26.27بنسبة 
من انخفاض  % ويمكن ان يعزى سبب انخفاض كفاءة استعمال الماء لمعاملة التجفيف الثابت الى انه بالرغم46.43

(. يالحظ 9كمية الماء المستهلكة اال ان االنخفاض الكبير في الحاصل ادى الى تراجع كفاءة استعمال الماء )جدول 
من التداخل بين اساليب الري ومستويات الفسفور ان معاملة الري المتناوب تفوقت في استعمال الماء للوحدة السمادية 

التقليدي والثابت على  % بالمقارنة مع معاملة الري 54.76و  25.00بةبنس ¹ه pكغم  40عند مستوى التسميد 
تفوقت معاملة التجفيف المتناوب على معاملة الري التقليدي والثابت  ¹ه pكغم  80وعند المستوى السمادي الترتيب. 

% على الترتيب 26.32و 4.35وتفوقت معاملة التجفيف المتناوب بنسبة  الترتيب. % على47.83و 6.25بنسبة 
 بالمقارنة مع الري التقليدي والثابت. ¹ه pكغم  120عند المستوى 
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 .كفاءة استعمال الماء على اساس المجموعين الخضري والجذري للذرة الصفراء 8جدول 

 (Iأسلوب الري )

 (Pمستوى الفسفور )

معدل اسلوب 

 (Iالري )

P1 P2 P3 

 (Gمراحل نمو النبات ) (Gالنبات )مراحل نمو  (Gمراحل نمو النبات )

 الخضري

 

ظهور 

النوره 

 الذكرية

 

 النضج

 

 الخضري

 

ظهور 

النوره 

 الذكرية

 

 النضج

 

 الخضري

 

ظهور 

النوره 

 الذكرية

 النضج

 

الري التقليدي 

(CI) 
1.20 0.73 2.02 1.25 0.81 2.32 1.28 0.94 2.56 1.45 

الري الجزئي 

المتناوب للمجموع 

 (APRIالجذري )

1.30 0.76 2.61 1.43 1.18 3.06 1.53 1.24 3.53 1.85 

الري الجزئي 

الثابت للمجموع 

 (FPRIالجذري )

1.04 0.81 2.84 1.36 0.81 2.87 1.41 0.85 3.16 1.68 

معدل مستوى 

 (Pالفسفور )

1.48 

 
1.68 

1.83 

 
 

معدل مراحل نمو 

 (Gالنبات )
1.31 0.90 2.78  

(I) 0.05LSD 0.076 

(P) 0.05LSD 0.076 

(G) 0.05LSD 0.076 

 0.05LSD

(IxPxG) 
0.202 

 .(³-كفاءة استعمال الماء للوحدة السمادية )كغم م 9جدول 

 اسلوب الري
 مستويات الفسفور

 معدل الري
P1 P2 P3 

CI 0.52 0.32 0.23 0.35 

APRI 0.65 0.34 0.24 0.41 

FPRI 0.42 0.23 0.19 0.28 

  0.22 0.29 0.53 معدل الفسفور

LSD0.05 (P)= 0.010 LSD0.05 (P x I)= 0.018 LSD0.05 (I)=0.000010 
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