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للمعاملة الواحدة، تمت  وبواقع ثالثة مكررات)RCBD(كغم تربة وحسب تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة 8نفذت تجربة أصص ذات سعة  
وأجریت عملیات الري باعتماد الطریقة الوزنیة للمحافظة على رطوبة التربة لحدود مدیات . 7/2011/ 15زراعة بذور الذرة الصفراء بتاریخ 

رفولوجیة وكانت ، تم قیاس الصفات المو15/10/2011من الماء الجاھز ولغایة% 75و% 50و25% الشـدود الرطوبیة التي تمثـل نسب االستنفاد
ً في جمیع الصفات المورفولوجیة المدروسة:كما یلي ارتفاع النبات و المساحة الورقیة و عدد األوراق و (أثر اختالف نسب االستنفاد الرطوبي معنویا

سم 74.13إذ بلغت75 و50على نسبتي االستنفاد  25إذ تفوقت نسبة االستنفاد ، )الوزن الجاف للمجموع الخضري والوزن الجاف للمجموع الجذري
ً إذ تفوق . غم على التوالي23.76 غم و  42.73و ١-نبات. ورقة  12.26و 2سم 599.63و  كذلك أثرت زیادة مستوى إضافة المغنیسیوم معنویا

 11.9، 2سم 462، سم 67.33إذ أعطى اعلى معدل للصفات بلغ ١-ھـ.كغم 0 ,50 ,100على المستویات ١-ھـ.كغم 150مستوى إضافة مغنیسیوم 
ً في جمیع الصفات المورفولوجیة المدروسة إذ تفوقت التربة الطینیة . على التوالي،غم 17.5 ، غم 32.8، ١-نبات.ورقة كما أثرت نسجة التربة معنویا

  .على التوالي) غم17.39 ، غم 31.41، ١-نبات. ورقة 11.17، 2سم 404.16، سم(62.33المزیجة على التربة الرملیة المزیجة إذ بلغت 
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Abstract: 
 

A Factorial experiment has been carried out an Random Complete Block Design (RCBD) with three replicates 
for each treatments. Flowerpots with a capacity of (8 kg ) of soil, Corn was grown on the 15th july 2011. 
Irrigation processes were done depending on weight method to maintain soil moisture with the limits of moisture 
tension extent that represent tension rates of water ; 25%, 50% and 75%. calculate Some morphological 
characteristics. Below are the most important results. Moisture tension difference has significant influential all 
studied morphological characteristics(plant height, leaves area, Number of leaves. per plant, dry weight of the 
green parts and dry weight of the roots). The moisture tension rate (%25) has got excellence over the rate 
%50and %75 and it resulted (74.13 cm, 599.63 cm2, 12.26 leaf.plant-1, 42.73 gm and 23.76 gm), respectively. 
Also the increase in the level of magnesium addition has significant effects. The addition of 150kg.h-1 of 
magnesium got excellence over level (0, 50, 100) kg.h-1. Which was 67.33cm, 462.cm2, 11.9 leaf.plant-1, 32.8 gm 
17..5 gm), respectively. Soil texture has significant effect; blend clay soil got excellence over the blend sandy  
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یوضح بعض الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة لتربتي : ١ –جدول
  .دراسة قبل الزراعةال

وحدات   الصفات  ت
  القیاس

تربة طینیة 
  مزیجة

تربة رملیة 
  مزیجة

١  
االیصالیة 

 ECالكھربائیة 
1:1  

. دسي
 2.31 2.70 -1م.سیمینز

 pH 8.3  7.9حموضة التربة   ٢
 130.0 201.0 -1كغم. ملغم   النیتروجین الجاھز  ٣
 22.0 61.0  -1كغم. ملغم   الفسفور الجاھز  ٤
 6  17  -1كغم. غم   العضویة المادة  ٥
 180 261  -1كغم. غم   الكاربونات الكلیة  ٦
 16.0 58.0  -1كغم. ملغم   البوتاسیوم الجاھز  ٧
 6  2  -1كغم. ملغم   المغنیسیوم الذائب  ٨
 758 254  -1كغم. غم   نسبة الرمل  ٩
١
 152 404  -1كغم. غم   نسبة الغرین  ٠

١
  90 342  -1كغم. غم   نسبة الطین  ١

١
مزیجة   التربة نسجة  ٢

  طینیة
مزیجة 
  رملیة

 1.43 1.41. میكا غرام  الكثافة الظاھریة١

  كیلو باسكال(الرطوبة الحجمیة عند الشدود المختلفة لتربتي الدراسة : ٢ –جدول

  التربة
الماء   %الرطوبة الحجمیة  

  33  المتیسر
  ب.ك

100  
  ب.ك

500  
  ب.ك

1000 
  ب.ك

1500 
  ب.ك

  طینیة
  مزیجة

53.7  
%  

51.4 
%  

42.9 
%  

34.5 
%  

25.8  
%  

27.9  
%  

  رملیة
  مزیجة

33.6  
%  

31.1 
%  

21.5 
%  

17.2 
%  

12.9  
%  

20.8  
%  

 

  :المقدمة
تأتي أھمیة تقدیر االحتیاجات المائیة من خالل ما تعانیھ 
المناطق الجافة وشبھ الجافة في العالم ومنھا العراق من 
شحھ في الموارد المائیة المتاحة ، وارتفاع في درجات 
الحرارة من جانب ، وسوء االستــخدام والھدر في میاه 

 ،یميالنع( من قبل المزارعین من جانب آخر الري
یعد ماء التربة من أھم العوامل التي تحدد  ).٢٠٠٢

الفعالیات الحیویة للنباتات، إضافة إلى انھ العامل المحدد 
المتصاص العناصر الغذائیة وانتقالھا من التربة إلى 

كما إن لماء التربة تأثیر في صفات التربة . النبات
جذور الفیزیائیة والكیمیائیة والحیویة وفي نمو واستطالة ال
إن . ونمو األجزاء الخضریة للنبات ومن ثم إنتاجیتھ

امتصاص الماء من قبل النبات یتحدد بعدة عوامل لعل 
یؤدي ).  ٢٠٠٥، العلواني(أھمھا الشد الرطوبي 

ً في العدید من العملیات  ً ومباشرا ً كبیرا المغنیسیوم دورا
الحیویة للنبات وذلك أما عن طریق اشتراكھ في تركیب 

لمواد النباتیة أو اشتراكھ أو تحفیزه للوظائف عدد من ا
ً من ماده الكلوروفیل . الحیویة ً مھما وذلك ألنھ یعد جزءا

وھو المفتاح المعدني لھذه المادة، باإلضافة إلى كونھ 
ً في تكوین السكریات داخل النبات، كما ویعمل  ضروریا
المغنیسیوم بمثابة ناقل لعنصر الفسفور داخل النبات 

م اإلنزیمات المشتركة في تفاعالت الفسفور وینشط معظ
وخاصة اإلنزیمات التي تشترك في تحلل وتكون 

كذلك یساعد عنصر المغنیسیوم على . الكاربوھیدرات
من حیث عالقتھا بعنصري  ATPaseتنشیط ألـ 

كما ویحفز تكون الدھون النباتیة . البوتاسیوم والصودیوم
دراسة تأثیر  نفذت ھذه الدراسة بھدف ).١٩٩٢، یاسین(

مستویات من الشد الرطوبي للتربة في بعض الصفات 
المورفولوجیة لنبات الذرة الصفراء في تربتین مختلفتي 

یسیوم في نمو نبات دراسة تأثیر المغن ومعرفة .النسجة
دراسة تأثیر التداخل بین  ، ومعرفةالذرة الصفراء

 مستویات الشد الرطوبي للتربة والمغنیسیوم ونسجة التربة
  .في نمو نبات الذرة الصفراء

  

  :طریقة العمل
  

كغم تربة  8تم تنفیذ التجربة في أصص بالستیكیة سعة 
في قسم علوم  2011/7/ 15خالل الموسم الخریفي

جامعة االنبار بھدف /كلیة التربیة للعلوم الصرفة/الحیاة
دراسة تأثیر ثالثة مستویات من الشد الرطوبي وأربعة 

غنیسیوم في بعض الصفات مستویات من عنصر الم
المورفولوجیة لنبات الذرة الصفراء في تربتین مختلفتي 

والمسجل في  5012 وتم اختیار بذور صنف إباء، النسجة
  . الھیئة العامة للبحوث الزراعیة

  

   :تھیئة التربة
  

الرمادي /أخذت تربتین األولى من منطقة الصوفیة 
والثانیة من  االنبار وھي تربة ذات نسجة مزیجھ رملیة ،/

االنبار وھي تربة /الرمادي  /الجزیرة /منطقة البو ذیاب
ً ثم طحنت  ذات نسجة مزیجھ طینیة، جففت التربتین ھوائیا

ملم ثم أخذت عینات قبل  2قطر فتحاتھ ونخلت بمنخل 
الزراعة لتقدیر بعض الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة 

طریقة بنسجة التربة  قدرتاذ  ،)١- جدول( لھما
االیصالیة ، ) Hartge, 1986وBlack (الھایدرومیتر  

 1980(بطریقة  EC 1:1الكھربائیة لمستخلص التربة 
,Singh(،  حموضة التربةpH  بطریقة)Richards, 

والنیتروجین بطریقة االستخالص بواسطة  ،)1954
                  عیاري حسب طریقة KCL 2كلورید البوتاسیوم 

) Bremner  1966و ,Kenry ( والفسفور بطریقة 
Watanabe)  1965)و ,Olsen . والبوتاسیوم بواسطة

والمغنیسیوم بطریقة ، Flame photometerجھاز 
الكاربونات ، )Page etal., 1982(التسحیح بالفرنسیت 

واحد عیاري وكما مبین  HCLبطریقة الھضم بحامض 
والكثافة الظاھریة قدرت بطریقة ، )Piper, 1950(في 

  ).Core Sampler )1965 ,Blackوانة المعدنیة االسط
   :تقدیر الماء المتیسر في التربة 

  

تم تقدیر الماء المتیسر في التربة من خالل تحدید 
أي  ،المحتوى الرطوبي الحجمي للتربة عند السعة الحقلیة

 1000وعند ، كیلوباسكال 33عند شد قدره بحدود 
أي  ،الدائم نقطة الذبولوعند ،كیلوباسكال 100 ,500,

كیلوباسكال باستخدام جھاز  1500عند شد قدره بحدود 
Pressure Membrane  في مختبر فیزیاء التربة– 

جامعة الموصل، وكانت النتائج كما مبین  –كلیة الزراعة 
  ).١-شكل(و) ٢-جدول(في 
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  منحنیات الشد الرطوبي لتربتي الدراسة:  ١- شكل 

  :التجربة والتصمیم التجریبي  معامالت  
  

  :اشتملت التجربة على ثالث معامالت ھي 
     :الشد الرطوبي للتربة: أوالً 

  :استعمل ثالث مستویات من الشد الرطوبي للتربة ھي 
  ).T1(، من الماء الجاھز% 25الري عند استنزاف  -١
  ).T2(من الماء الجاھز % 50الري عند استنزاف  -٢
  ).T3(من الماء الجاھز % 75الري عند استنزاف  -٣

  

 ً   : عنصر المغنیسیوم :ثانیا
  

ً تم استخدام عنصر المغنیسی وم بطریقة اإلضافة خلطا
مع التربة على شكل كبریتات المغنیسیوم المائیة 

H2O.MgSO4 ) (Mg %18 وبأربعة مستویات ھي:  
المستوى األول بدون إضافة كبریتات المغنیسیوم  .١

)M0.(  
كغم  50المستوى الثاني إضافة كبریتات المغنیسیوم  .٢

MgO . 1 ھـ- )M1.(  
 100غنیسیوم المستوى الثالث إضافة كبریتات الم .٣

  ).M2( -1 ھـ . MgOكغم 
 150المستوى الرابع إضافة كبریتات المغنیسیوم  .٤

 ).M3( -1 ھـ . MgOكغم 
 

 ُ   :نسجة التربة : ثالثا
  

  :تم استخدام تربتین مختلفتي النسجة وھما
  ).S1(تربة مزیجھ طینیة  -١
  ).S2(تربة مزیجھ رملیة  -٢

 

  : تصمیم التجربة 
  

یم القطاعات وحسب تصم عاملیھنفذت تجربة 
وبواقع ثالثة مكررات ) RCBD(العشوائیة الكاملة 

وحدة ) 72(بلغت معامالت التجربة ، للمعاملة الواحدة
تجریبیة، جھزت  أصص بالستیكیة غامقة اللون  بارتفاع 

سم مثقبة من األسفل بخمسة ثقوب،  30 سم وقطر  40
وضعت فوق . وتم تغطیة قاعدتھا بطبقة من الحصى 

بنوعي  سنادینأوراق ترشیح ثم ملئت  طبقة الحصى
  . سنادینكغم تربة لكل ) 8(التربة وبمقدار 

  

  :العملیات الزراعیة
  

  5012الذرة الصفراء صنف أباء  بذور تم زراعة
بعد خلط كبریتات المغنیسیوم حسب  ٢٠١١\٧\١٥بتاریخ 

تم إضافة األسمدة الكیمیائیة وھي . معامالت الدراسة 

وتم إضافة  ١- ه.Nكغم  320معدل وب)  N46(%الیوریا 
وبمعدل )   P2O5%45(سماد سوبر فوسفات الثالثي 

 )K2O% 52(وسماد كبریتات البوتاسیوم  ١- ھـ.كغم200
تم إضافة ) .  ١٩٩٠ألنعیمي، ( ١- ه.كغم 200وبمعدل 

سماد الیوریا على دفعتین الدفعة األولى عند الزراعة 
ما السماد یوم من الزراعة أ 45والدفعة الثانیة بعد 

  .الفوسفاتي والبوتاسي فقد تم خلطھ مع التربة عند الزراعة
بذرات لكل  ١٠زرعت بذور الذرة الصفراء بمعدل

نباتات بعد عشرة ایام  ٣سم وخفت الى 5أصیص وبعمق 
تم مكافحة حشرة حفار الساق باستعمال مبید . من اإلنبات

كرار وتم ت. لكل لتر ماء مل  5الدیازینون السائل وبمقدار
العملیة مرتین األولى كانت بعد ستة أسابیع من الزراعة 

تم  .والثانیة بعد ستة أسابیع من إجراء المكافحة األولى
ري النباتات حسب الطریقة الوزنیة بعد أن تم تقدیر السعة 

، %  100الحقلیة للتربة وكانت الریة األولى بالسعة 
ً إلى السع ة الحقلیة من بعدھا تم إیصال رطوبة التربة یومیا

ً وإضافة الماء لسد النقص  السنادینخالل وزن  یومیا
 \15حصدت النباتات بتاریخ  .السنادینالحاصل بعد وزن 

ارتفاع النبات والمساحة الورقیة (وتم قیاس  2011 \10
وعدد االوراق والوزن الجاف للمجموع الخضري 

  .)والجذري
  

   :اإلحصائيالتحلیل 
  

لتجربة تم تحلیلھا إحصائیا بعد الحصول على بیانات ا
 RCBD)(وفق تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة 

وقورنت المتوسطات باستخدام اختبار اقل فرق معنوي  
L.S.D)  ( 0.05عند مستوى معنویة)(   باستخدام برنامج

Genstat.  
  

  :النتائج والمناقشة
  

  :ارتفاع النبات
  

وي طوبي تأثیر رإن للشد ال )٣-الجدول(في  یالحظ معن
في معدالت ارتفاع النبات إذ أعطت معاملة الشد الرطوبي 

تنفاذ  اء الجاھز% 25عند اس دل للصفة  من الم ى  مع أعل
غ  ة  74.13بل م مقارن د بس وبي عن د الرط ا الش معاملت

تنزاف اھز،  75%و 50 اس اء الج ن الم ا م ین أعطیت واللت
م 44.75وسم  54.00 والي، س ى الت ص  . عل ا یخ ا فیم أم

أثیر مس ي ت ة ف ً معنوی ا ت روق د أعط یوم فق تویات المغنیس
توى  ى المس ات إذ أعط اع النب دالت ارتف م 150مع  كغ

غ \ فة بل دل للص ى مع ار أعل ة  67.33ھكت م ، مقارن س
غ  دل بل ل مع ذي أعطى أق ة ال سم  46.66بمستوى المقارن

تویان  اله المس م 100و  50ت ـ .كغ دلین ١-ھ ا مع ، إذ أعطی
لتوالي، ویالحظ كذلك من سم على ا 61.33سم و  55.17

ات   اع النب دالت ارتف ى مع ة عل جة الترب أثیر نس دول ت الج
ة  ة المزیج ة الطینی ت الترب د أعط اع  فق دل الرتف ى مع أعل

ة  62.33النبات بلغ  ة الرملی وي عن الترب رق معن سم وبف
ت  ي أعط ة الت م 52.92المزیج ین  . س داخل ب ا إن  للت كم

أثیر ع وبي ت د الرط ة والش وع الترب اع ن دالت ارتف ى مع ل
ة  83.25اذ بلغ أعلى معدل لھ  النبات ة الطینی سم في الترب

تنزاف  د اس وبي عن د الرط ة والش اء % 25المزیج ن الم م
اھز وبي  .الج د الرط د الش ة عن ة المزیج ة الرملی ھ الترب یلی
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دل ، سم 65ذاتھ بمعدل ارتفاع بلغت قیمتھ  ل مع مقارنة بأق
ة  وبي ارتفاع للنبات في التربة الرملی ة والشد الرط المزیج

غ  % 75عند استنزاف  ذي بل  43.25من الماء الجاھز وال
سم، وكذلك یبین الجدول التداخل بین مستویات المغنیسیوم 
ات إذ  ً على معدالت ارتفاع النب ً معنویا ونسجة التربة تأثیرا

د مستوى إضافة 73.66بلغ أعلى قیمة  مغنیسیوم   سم عن
م150 ـ.كغ ة الطی ١-ھ ي الترب ة ف ة المزیج ة .ن ا معامل تلیھ

یوم  افة المغنیس م 100إض ـ.كغ ة  ١-ھ نفس الترب دل ول بمع
غ  اع بل م 66.66ارتف ات ، س اع نب دل ارتف ل مع ة بأق مقارن

ة  ة المزیج ة الرملی ي الترب عند عدم إضافة المغنیسیوم وف
غ  م 43.66بل ین .س داخل ب ا إن للت وبي   كم د الرط الش

د ومستویات المغنیسیوم ى مع أثیر عل اعت ات  الت ارتف النب
وبي   87.5 أعلى قیمة حیث بلغ  سم في معاملة الشد الرط

د استنزاف اء من% 25  عن  و مستوى إضافة الجاھز الم

یوم    م 150مغنیس ـ.كغ وبي . ١-ھ د الرط ة الش ا معامل یلیھ
م 100نفسھ و مستوى إضافة المغنیسیوم  ـ .كغ دل  ١-ھ بمع

غ  اع بل م 80ارتف دل ارت، س ل مع ة بأق ي مقارن ات ف اع نب ف
تنزاف  د اس وبي عن د الرط ة الش اء % 75معامل ن الم م

غ أثیر . سم 37.0 الجاھز وبدون إضافة مغنیسیوم بل ا ت أم
ل الثالث ین العوام داخل ب ة  ةالت وبي (المدروس د الرط الش

تبین وجود فروقات ) ومستویات المغنیسیوم ونسجة التربة
ت م. معنویة في ارتفاع نبات الذرة الصفراء ة إذ أعط عامل

تنفاذ  د اس وبي عن د الرط اھز% 25الش اء الج ن الم  م
وم  توى مغنیس م 150ومس ـ.كغ ة  ١-ھ ة الطینی ي الترب ف

ت  ة بلغ ى قیم ة أعل م 101المزیج اع . س ل ارتف ة بأق مقارن
تنفاذ  35 د اس وبي عن د رط ة ش ي معامل م ف ن  75%س م

ة  ة الرملی ي الترب یوم ف افة مغنیس دم إض اھز وع اء الج الم
   .المزیجة

  

  :مساحة الورقیة للنباتال
  

طوبي تأثیر معنوي على رإن للشد ال  ٤-الجدولفي  یالحظ       
معدالت المساحة الورقیة، إذ أعطت معاملة الشد الرطوبي 

أعلى  معدل في المساحة  من الماء الجاھز% 25عند استنفاذ 
معاملتا الشد بمقارنة  2سم 599.63الورقیة والذي بلغ 
من الماء الجاھز،  75%و 50% فالرطوبي عند استنزا

. على التوالي 2سم 202.50و 2سم 275.25واللذان أعطیا 
 ً أما فیما یخص تأثیر مستویات المغنیسیوم فقد أعطت فروقا
معنویة في معدالت المساحة الورقیة إذ أعطى المستوى 

، مقارنة 2سم 462أعلى معدل الذي بلغ  ١- ھـ.كغم 150
 50تاله المستویان  2سم 218بمستوى المقارنة الذي أعطى 

 2سم 406و  2سم 351، إذ أعطیا معدالت ١- ھـ.كغم 100و 
ویوضح كذلك الجدول تأثیر نسجة التربة على  .على التوالي

 معدالت المساحة الورقیة  فقد أعطت التربة الطینیة المزیجة 
وبفرق  2سم 404.16أعلى معدل للمساحة الورقیة اذ بلغت 

 314.00لیة المزیجة و التي أعطت معنوي عن التربة الرم

كما ان للتداخل بین نوع التربة والشد الرطوبي تأثیر  .2سم
حیث بلغ معدل المساحة  على معدالت المساحة الورقیة

في التربة الطینیة  2سم 687.25الورقیة اعلى قیمة لھ 
من الماء % 25المزیجة والشد الرطوبي عند استنزاف 

یة المزیجة عند الشد الرطوبي نفسھ یلیھ التربة الرمل. الجاھز
مقارنة باقل ، 2سم 512بمعدل مساحة ورقیة بلغت قیمتھ 

معدل مساحة ورقیة في التربة الرملیة المزیجة والشد 
من الماء الجاھز والذي بلغ % 75الرطوبي عند استنزاف 

وكذلك وجد في الجدول التداخل بین مستویات  .2سم 186
اثیر على معدالت المساحة المغنیسیوم ونسجة التربة ت
عند مستوى اضافة  2سم 520الورقیة حیث بلغ اعلى قیمة 

تلیھا  .في التربة الطینة المزیجة١- ھـ.كغم 150 مغنیسیوم
ولنفس التربة  ١- ھـ .كغم 100معاملة اضافة المغنیسیوم 

مقارنة باقل معدل مساحة ، 2سم 447بمعدل مساحة بلغ 
م وفي التربة الرملیة ورقیة عند عدم اضافة  المغنیسیو

كما ان للتداخل بین .2سم 177المعدل  المزیجة والتي بلغ فیھا

  سم.تأثیر الشـد الرطوبي و المغنیسیوم ونسجة التربة في ارتفاع نبات الذرة الصفراء:  ٣ -جدول

  نوع
  الشد الرطوبي  التربة

  ١-ھـ. كغم  MgO. ات المغنــــــیسیوممســــتوی
  نوع التربة

×  
  الشد الرطوبي

0 
M0)(  

50  
(M1) 

100 
(M2) 

150 
(M3) 

S1  
  تربة طینیة مزیجة

T125% 63 79 90 101 83.25 

T250%  47  56 61 66 57.50 

T375% 39  43  49  54  46.25 

S2  
  تربة رملیة مزیجة

T125% 53  63  70  74  65.00 

T250%  43  48  51  60  50.50 
T375% 35  42  47  49  43.25 

  معدل التربة  
  S1 49.66  59.33  66.66  73.66 62.33  التربة ×المغنیسیوم   
  S2 43.66 51.00  56.00  61.00  52.92  

  معدل الشد الرطوبي  

  الشد الرطوبي ×المغنیسیوم   

T1 58.0 71.0 80.0 87.5 74.13 

T2 45.0 52.0 56.0 63.0 54.00 

T3  37.0 42.5 48.0 51.5 44.75 

   67.33 61.33 55.17 46.66  معدل المغنیسیوم

LSD  p≤0.05  

T M S T ×S S ×M  T×M T ×M×S 
0.739  0.853  0.603  1.044  1.206  1.477  2.089  
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الشد الرطوبي ومستویات المغنیسیوم تاثیر على معدالت 
في معاملة 2 سم 788المساحة الورقیة حیث بلغ اعلى قیمة 

من الماء الجاھز و % 25الشد الرطوبي عند استنزاف 
یلیھا معاملة الشد  . ١- ھـ.كغم 150مستوى اضافة مغنیسیوم  
 ١- ھـ.كغم 100المغنیسیوم  إضافةالرطـوبي نفسھ ومستوى 

 باقل معدلمقارنة ، 2سم 694 بمعدل مساحة ورقیة بلغ 
% 75مساحة ورقیة في معاملة الشد الرطوبي عند استنزاف 

 أما .2سم 137مغنیسیوم بلغ إضافةمن الماء الجاھز وبدون 

الشد الرطوبي (الثالثة المدروسة  التداخل بین العوامل تأثیر
تبین وجود فروقات ) ومستویات المغنیسیوم ونسجة التربة

 أعطتاذ . معنویة في مساحة ورقة نبات الذرة الصفراء
 من الماء الجاھز% 25معاملة الشد الرطوبي عند استنفاذ 

في التربة الطینیة المزیجة  ١- ـھ.كغم 150ومستوى مغنیسوم
مقارنة باقل مساحة ورقیة . 2سم 936اعلى قیمة بلغت 

من الماء  75%معاملة شد رطوبي عند استنفاذ في  2سم122
  .مغنیسیوم في التربة الرملیة المزیجة إضافة الجاھز وعدم

  
  
  

  

  :عدد األوراق في النبات 
  

طوبي تأثیر معنوي رإن للشد ال  ٥-الجدولفي  یالحظ      
ة الشد الرطوبي على معدالت عدد األوراق، إذ أعطت معامل

أعلى  معدل للصفة بلغ  من الماء الجاھز% 25عند استنفاذ 
معاملتا الشد الرطوبي عند بمقارنة  ١- نبات .ورقة  12.2

واللتین أعطیتا من الماء الجاھز،  75%و 50% استنزاف
ویالحظ كذلك من   .على التوالي ١- نبات .ورقة  8.4و 10.1

ت عدد األوراق  فقد الجدول تأثیر نسجة التربة على معدال
أعلى معدل لعدد األوراق  أعطت التربة الطینیة المزیجة 

وبفرق معنوي عن التربة  ١- نبات .ورقة  11.2 وبلغت
أثر . ١- نبات .ورقة  9.4الرملیة المزیجة التي أعطت 

ً على  التداخل بین نوع التربة والشد الرطوبي معنویا
الورقیة أعلى حیث بلغ معدل المساحة  معدالت عدد األوراق

في التربة الطینیة المزیجة  ١- نبات .ورقة  13.4قیمة لھ 
یلیھ . من الماء الجاھز% 25والشد الرطوبي عند استنزاف 

التربة الرملیة المزیجة عند الشد الرطوبي ذاتھ بمعدل عدد 
مقارنة بأقل ، ١- نبات .ورقة  11.0األوراق بلغت قیمتھ 

المزیجة والشد  معدل عدد أوراق في التربة الرملیة
من الماء الجاھز والذي بلغ  % 75الرطوبي عند استنزاف 

وكذلك یالحظ في الجدول ذاتھ تأثیر  .١- نبات .ورقة  7.7
التداخل بین مستویات المغنیسیوم ونسجة التربة على 

 .ورقة  12.8معدالت عدد األوراق حیث بلغ أعلى قیمة
في  ١- ـھ.كغم 150عند مستوى إضافة مغنیسیوم ١- نبات

 100تلیھا معاملة إضافة المغنیسیوم  .التربة الطینة المزیجة
 .ورقة  11.5ولنفس التربة بمعدل عدد أوراق بلغ  ١- ھـ.كغم

مقارنة بأقل معدل عدد أوراق عند عدم إضافة ، ١- نبات
- نبات .ورقة  7.9المغنیسیوم في التربة الرملیة المزیجة بلغ 

ستویات المغنیسیوم أثر التداخل بین الشد الرطوبي وم. ١
ً على معدالت عدد أوراق حیث بلغ أعلى قیمة  14.7  معنویا

في معاملة الشد الرطوبي عند استنزاف  ١- نبات .ورقة 
 150من الماء الجاھز و مستوى إضافة مغنیسیوم  % 25
یلیھا معاملة الشد الرطوبي ذاتھ و مستوى إضافة . ١- ھـ.كغم

 12.5أوراق بلغ  بمعدل عدد ١- ھـ.كغم 100المغنیسیوم 
بأقل معدل عدد أوراق في معاملة  مقارنة، ١- نبات .ورقة 

من الماء الجاھز وبدون % 75الشد الرطوبي عند استنزاف 
أما تأثیر التداخل . ١- نبات.ورقة 7.2إضافة مغنیسیوم بلغ  

الشد الرطوبي ومستویات ( بین العوامل الثالثة المدروسة 
وجود فروقات معنویة في  تبین) المغنیسیوم ونسجة التربة

 ٢سم .التربة في المساحة الورقیة لنبات الذرة الصفراءتأثیر الشد الرطوبي و المغنیسیوم و نسجة :   ٤ -جدول

  نوع
  الشد الرطوبي  التربة

  نوع التربة  ١-ھـ. كغم   MgO.مســــتویات المغنــــــیسیوم
×  

  الشد الرطوبي
0 

M0)(  
50 

(M1) 
100  

(M2) 
150 

(M3)  

S1 

T1 362  663  788  936 687.25 
T2  262  281  311  370  306.00 
T3 152  229  241  255  219.25 

S2  

T1 278  532  599  639  512.00 
T2 132  242  274  330  245.00 
T3 122  156  224  241  186.00 

  معدل التربة  

  التربة × المغنیسیوم
S1 259 391 447 520 404.16  
S2 177 310  366  403  314.00  

  معدل الشد الرطوبي  

  الشد الرطوبي × المغنیسیوم
T1 320 598 694 788 599.63 
T2 197 262 293 350 275.25 
T3  137 193 233 248 202.50 

   462 406 351 218  معدل المغنیسیوم
LSD  p≤0.05  

T  M S T ×S S ×M  T×M T ×M×S 
13.70  15.80  11.10  19.30  22.30  27.40  38.70 
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إذ أعطت معاملة الشد . عدد أوراق نبات الذرة الصفراء
ومستوى  الجاھزمن الماء % 25الرطوبي عند استنفاذ 

المزیجة أعلى في التربة الطینیة  ١- ھـ.كغم 150مغنیسیوم 

ورقة  6.3قیمة  مقارنة بأقل. ١- نبات.ورقة 16.3قیمة بلغت 

من  75%عند استنفاذ في معاملة شد رطوبي   ١- نبات .
الماء الجاھز وعدم إضافة مغنیسیوم في التربة الرملیة 

  .المزیجة

  

  

  :الوزن الجاف للمجموع الخضري
  

طوبي تأثیر معنوي رإن للشد ال  ٦-الجدولفي  یالحظ
على معدالت الوزن الجاف، إذ أعطت معاملة الشد 

أعلى  معدل  من الماء الجاھز% 25الرطوبي عند استنفاذ 
معاملتا الشد الرطوبي عند بغم مقارنة  42.7لذي بلغ وا

واللتین أعطیتا من الماء الجاھز،  75%و 50% استنزاف
غم على التوالي، أما فیما یخص تأثیر  6.7وغم  10.0

ً معنویة في معدالت  مستویات المغنیسیوم فقد أعطت فروقا
 150الوزن الجاف للمجموع الخضري إذ أعطى المستوى 

غم، مقارنة بمستوى  32.8لى معدل الذي بلغ أع ١- ھـ.كغم
 100و  50غم تاله المستویان  10.0المقارنة الذي أعطى

غم على  22.0غم و 14.5، إذ أعطیا معدالت ١- ھـ.كغم
وكذلك یبین الجدول تأثیر نسجة التربة على .  التوالي

فقد أعطت التربة  معدالت الوزن الجاف للمجموع الخضري
غم  31.4لى معدل للوزن الجاف بلغ أع الطینیة المزیجة 

 8.2وبفرق معنوي عن التربة الرملیة المزیجة التي أعطت 
 خل المعنوي بین نوع التربة والشدكما إن  للتدا .غم

الرطوبي تأثیر على معدالت الوزن الجاف للمجموع 
غم في التربة  72.0حیث بلغ معدل أعلى قیمة لھ  الخضري

من % 25بي عند استنزاف الطینیة المزیجة والشد الرطو
یلیھ التربة الرملیة المزیجة عند الشد . الماء الجاھز

، غم 13.4الرطوبي ذاتھ بمعدل وزن جاف بلغ قیمتھ 
مقارنة بأقل معدل وزن جاف في التربة الرملیة المزیجة 

  من الماء الجاھز% 75والشد الرطوبي عند استنزاف 

التداخل بین غم، وكذلك یالحظ في الجدول  3.8والذي بلغ 
مستویات المغنیسیوم ونسجة التربة تأثیر على معدالت 
الوزن الجاف للمجموع الخضري حیث بلغ أعلى 

في  ١- ه.كغم 150غم عند مستوى إضافة مغنیسیوم52.1قیمة
 100تلیھا معاملة إضافة المغنیسیوم .التربة الطینة المزیجة 

، غم 35.6ولنفس التربة بمعدل وزن جاف بلغ ١- ھـ.كغم
مقارنة بأقل معدل وزن جاف عند عدم إضافة المغنیسیوم 

كما إن للتداخل . غم 4.5وفي التربة الرملیة المزیجة إذ بلغ 
م تأثیر على بین الشد الرطوبي ومستویات المغنیسیو

للمجموع الخضري حیث بلغ أعلى  معدالت الوزن الجاف
غم في معاملة الشد الرطوبي عند استنزاف  73.2 قیمة
  150الماء الجاھز و مستوى إضافة مغنیسیوممن % 25
یلیھا معاملة الشد الرطوبي ذاتھ و مستوى إضافة  .١- ھـ.كغم

، غم 48.3 بمعدل وزن جاف بلغ - ھـ.كغم 100المغنیسیوم 
مقارنة بأقل معدل وزن جاف في معاملة الشد الرطوبي عند 

من الماء الجاھز وبدون إضافة مغنیسیوم % 75استنزاف
أما تأثیر التداخل بین العوامل الثالثة المدروسة  .غم 3.4بلغ 

تبین ) الشد الرطوبي ومستویات المغنیسیوم ونسجة التربة (
وجود فروقات معنویة في الوزن الجاف للمجموع الخضري 

إذ أعطت معاملة الشد الرطوبي عند . لنبات الذرة الصفراء 
 150ومستوى مغنیسیوم  من الماء الجاھز% 25استنفاذ 

 في التربة الطینیة المزیجة أعلى قیمة بلغت١- ه.كغم
 غم في معاملة شد رطوبي 2.8مقارنة بأقل قیمة . غم125.5

من الماء الجاھز وعدم إضافة مغنیسیوم  75%عند استنفاذ 
  .في التربة الرملیة المزیجة

  ١-نبات. ورقة . تأثیر الشد الرطوبي و المغنیسیوم و نسجة التربة في عدد أوراق نبات الذرة الصفراء:   ٥ -جدول

  الشد الرطوبي    نوع التربة
  نوع التربة  ١-ھـ. كغم   MgO.مســــتویات المغنــــــیسیوم

×  
 0  الشد الرطوبي

M0)(  
50 

(M1) 
100 

(M2) 
150 

(M3) 

S1  
T1  11.0  13.0  13.6 16.3 13.4 
T2  9.0 11.3 11.6 12.0  10.9 
T3 8.0 9.0 9.3 10.0 9.0 

S2 
T1 9.3 10.6 11.3 13.0  11.0 
T2 8.0  9.0  9.3 11.0  9.3 
T3 6.3 7.3  8.3 9.0  7.7 

  معدل التربة  

  S1 9.3  11.1  11.5  12.8  11.1  التربة×   المغنیسیوم
S2 7.9  9.0  9.6  11.0  9.3  

  معدل الشد الرطوبي  

الشد × المغنیسیوم  
  لرطوبي

T1 10.2 11.8 12.5 14.7 12.2 
T2 8.5 10.2 10.5 11.5 10.1 
T3  7.2 8.2 8.8 9.5 8.4 

   11.9 10.6 10.0 8.6  معدل المغنیسیوم
LSD  p≤0.05  

T M S T ×S S ×M  T×M T ×M×S 
0.34  0.39  0.27  0.48 0.55  0.68  0.96  
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  :الوزن الجاف للمجموع الجذري 

  

د ال ٧ -الجدولمن  یالحظ       أثیررإن للش وبي ت وي  ط معن
وبي  على معدالت الوزن الجاف، إذ أعطت معاملة الشد الرط

غ من الماء الجاھز% 25عند استنفاذ  ذي بل دل وال ى  مع  أعل
ة  23.7 م مقارن تنزافبغ د اس وبي عن د الرط ا الش  معاملت
اء الجاھز،  75%و %50 ا من الم ذان أعطی  و غم7.6والل

والي 3.4 ى الت م عل تویات . غ أثیر مس ص ت ا یخ ا فیم أم
وزن  دالت ال ي مع ة ف ً معنوی ا ت فروق د أعط یوم فق المغنیس

م 150الجاف للمجموع الجذري إذ أعطى المستوى  ـ.كغ  ١-ھ
غ  دل بل ى مع ذي  17.5أعل ة ال توى المقارن ة بمس م، مقارن غ

ى تویان  5.0أعط اله المس م ت م 100و  50غ ـ .كغ ، إذ ١-ھ
والي، ویالحظ  13.3غم و 10.7أعطیا معدالت  ى الت غم عل

وزن  دالت ال ى مع ة عل جة الترب أثیر نس دول ت ن الج ذلك م ك
ة  ة المزیج ة الطینی  الجاف للمجموع الجذري  فقد أعطت الترب

غم وبفرق معنوي عن  17.3أعلى معدل للوزن الجاف وبلغ 
ین . غم 5.8التربة الرملیة المزیجة التي أعطت  داخل ب أثر الت

د الر ة والش وع الترب وزن ن دالت ال ى مع ً عل ا وبي معنوی ط
 34.5حیث بلغ معدل أعلى قیمة لھ  الجاف للمجموع الجذري

د استنزاف  غم في التربة الطینیة المزیجة والشد الرطوبي عن
یلیھ التربة الرملیة المزیجة عند الشد . من الماء الجاھز% 25

ة ، غم  12.9الرطوبي ذاتھ بمعدل وزن جاف بلغ قیمتھ مقارن
د ل مع د بأق ة والش ة المزیج ة الرملی ي الترب اف ف ل وزن ج

تنزاف د اس وبي عن غ %  75الرط ذي بل اھز ال اء الج ن الم م
داخل1.4 أثیر الت دول ت ن الج ح م ذلك إتض م، وك ین  غ ب

وزن  دالت ال ى مع ة عل جة الترب یوم ونس تویات المغنیس مس
ة د   26.1الجاف للمجموع الجذري حیث بلغ أعلى قیم غم عن

ـ. كغم 150وم  مستوى إضافة مغنیسی ة  ١-ھ ة الطینی ي الترب ف
ة  یوم .المزیج افة المغنیس ة إض ا معامل م 100تلیھ ـ .كغ  ١-ھ

غ ل ، غم  20.1ولنفس التربة بمعدل وزن جاف بل ة بأق مقارن
ة  ي الترب یوم وف افة المغنیس دم إض د ع اف عن دل وزن ج مع

  .     غم 2.3 الرملیة المزیجة بلغ
د ا        ین الش داخل ب ر الت د أث تویات لق وبي ومس لرط

وع  اف للمجم وزن الج دالت ال ى مع ً عل ا یوم معنوی المغنیس
ة ى قیم غ أعل ث بل ذري حی د  34.4 الج ة الش ي معامل م ف غ

تنزاف  د اس وبي عن توى % 25الرط اھز ومس اء الج ن الم م
وبي . ١-ه.كغم 150إضافة مغنیسیوم   ة الشد الرط ا معامل یلیھ

بمعدل وزن  ١-ھـ.كغم 100ذاتھ و مستوى إضافة المغنیسیوم 
غ اف بل م 2 ج ة ، غ ي معامل اف ف دل وزن ج ل مع ة بأق مقارن

وبي د الرط تنزاف  27الش د اس اھز  .%75عن اء الج ن الم م
  .غم1.2وبدون إضافة مغنیسیوم بلغ 

             أما تأثیر التداخل بین العوامل الثالث المدروسة       
بین ت) الشد الرطوبي ومستویات المغنیسیوم ونسجة التربة(

وجود فروقات معنویة في الوزن الجاف للمجموع الجذري 
إذ أعطت معاملة الشد الرطوبي عند . لنبات الذرة الصفراء

 150ومستوى مغنیسیوم  من الماء الجاھز% 25استنفاذ 
 51.0في التربة الطینیة المزیجة أعلى قیمة بلغت  ١- ھـ.كغم
عند غم في معاملة شد رطوبي  0.9مقارنة بأقل قیمة . غم

من الماء الجاھز وعدم إضافة مغنیسیوم في  75%استنفاذ 
  . التربة الرملیة المزیجة

 

  ١- اصیص. غم . راءتأثیر الشد الرطوبي و المغنیسیوم و نسجة التربة في الوزن الجاف للمجموع الخضري لنبات الذرة الصف:  ٦ -جدول

  نوع
 التربة

الشد 
 الرطوبي

  نوع التربة ١-ھـ. كغم   MgO.مســــتویات المغنــــــیسیوم
×  

 الشد الرطوبي
0 

M0)(  
50 

(M1) 
100  

(M2) 
150 

(M3) 

S1 
T1 32.9 47.4  82.4 125.5 72.0 
T2 9.3 10.8 13.3 16.8 12.5 
T3 4.0 9.6 11.0 13.9 9.6 

S2 
T1 7.3 11.4 14.1 20.8 13.4 
T2 3.4 4.6  7.3 14.5 7.5 
T3 2.8 3.2 4.1 5.0 3.8 

 معدل التربة 

  S1 15.4  22.6  35.6  52.1  31.4 التربة× المغنیسیوم   
S2 4.5  6.4  8.5  13.4  8.2  

معدل الشـــد  
 الرطوبي

 الشد الرطوبي×  المغنیسیوم   
T1 20.1  29.4 48.3 73.2 42.7 
T2 6.4 7.7 10.3 15.7 10.0 
T3 3.4 6.4 7.6  9.5 6.7 

  32.8 22.0 14.5 10.0 معدل المغنیسیوم
LSD  p≤0.05 

T M S T ×S S ×M T×M T ×M×S 
0.435  0.503  0.355  0.615  0.711  0.870  1.231 



  
  تأثیر مستویات من الشد الرطوبيسمیر وآخرون                                                                                ،انسرح

  

٢٨ 
 

  ١-اصیص. غم . تأثیر الشد الرطوبي و المغنیسیوم و نسجة التربة في الوزن الجاف للمجموع الجذري لنبات الذرة الصفراء :   ٧ -جدول

 الشد الرطوبي نوع التربة

  نوع التربة  ١-ھـ. كغم   MgO.مســــتویات المغنــــــیسیوم

×  

  الشد الرطوبي
0  

M0)(  

50 

(M1) 

100 

(M2)  

150 

(M3) 

S1  

T1 17.2 31.3 38.8 51.0 34.5 

T2 4.2 10.3 14.7 19.2 12.1 

T3  1.5 5.6 6.7 8.2 5.5 

S2  

T1 4.6 13.9 15.5 17.8 12.9 

T2 1.3  1.5 2.9 6.8 3.1 

T3 0.9 1.5 1.6 1.9 1.4 

 تربةمعدل ال 

 التربة× المغنیسیوم 
S1 7.6  15.7  20.1  26.1  17.3  

S2 2.3  5.6  6.7  8.8  5.8  

 معدل الشـد الرطوبي 

 الشد الرطوبي×  المغنیسیوم    

T1 10.9 22.6 27.2 34.4 23.7 

T2 2.8 5.9 8.8 13.0 7.6 

T3 1.2 3.6 4.2 5.1 3.4 

  17.5 13.3 10.7  5.0 معدل المغنیسیوم

LSD  p≤0.05 

T M S T ×S S ×M T×M T ×M×S  

0.492  0.568 0.401  0.695  0.803  0.983  1.390 

 
  :مناقشة نتائج الصفات المورفولوجیة

  
، ٥، ٤، ٣(بینت النتائج التي تم عرضھا في الجداول 

قد تفوقت على ، %25بان نسبة االستنزاف الرطوبي ) ٧، ٦
جمیع الصفات في % 75و % 50نسبتي االستنفاذ الرطوبي 

وان نسبة االستنفاذ الرطوبي ، المورفولوجیة التي تم دراستھا
فلقد ازداد ، أعطت نتائج مقاربة لھا بدرجة كبیرة% 50

ارتفاع النبات والمساحة الورقیة وعدد األوراق والوزن 
الجاف للمجموع الخضري والجذري عند نسبة استنفاذ 

ة االستنفاذ إال إن نسب، مقارنة ببقیة النسب% 25رطوبي 
أعطت أدنى النتائج للصفات % 75الرطوبي العالي 

إن االستنفاذ العالي للرطوبة یقلل الطاقة الحركیة . المدروسة
للماء في التربة من خالل زیادة قوة التماسك بین دقائق التربة 

وھذا بدوره یقلل من نسبة الماء المتیسر ، وجزیئات الماء
وھذا ینعكس ، ذور النباتللنبات وإعاقة امتصاصھ من قبل ج

بدوره على جھد الماء داخل أوراق النبات الذي یؤثر في 
إذ یؤدي إلى تثبیط ، العدید من العملیات الحیویة للخلیة النباتیة

المسؤولة في بناء الكلوروفیل  اإلنزیمات من العدید
وكذلك یؤثر في بناء الكاربوھیدرات من خالل ، والبروتینات

إن قلة المحتوى الرطوبي  .ب الضوئيتقلیل عملیة التركی
للتربة عند مستویات قریبة من نقطة الذبول الدائم یعرض 
النبات لبذل جھد أعلى في الحصول على الماء المتیسر في 

ولربما ال تستطیع الحصول على كامل حاجتھ من ، التربة
إن أي خلل في عملیة . الماء إلتمام العملیات الحیویة

النبات ینعكس على امتصاص  امتصاص الماء من قبل
وھذا یقود إلى ، وحركة العناصر الغذائیة من التربة إلى النبات

التأثیر على مجمل الصفات المورفولوجیة والتي تتضمن 
الخصائص المدروسة ارتفاع النبات والمساحة الورقیة وعدد 
األوراق والوزن الجاف للمجموع الخضري والجذري 

لعكس عند نسبة االستنفاذ القلیل ویالحظ ا ).٢٠٠٥، العلواني(

فإنھا تؤدي إلى المحافظة على مستویات رطوبیة ) وفرة الماء(
قریبة من حدود السعة الحلقیة التي تمثل الحد األعلى للماء 

وتحت شد واطئ یمكن النبات من امتصاصھ ، المتیسر للنبات
حیث أكد ، بیسر وسھولة وتامین احتیاجاتھ للعملیات الحیویة

، )٢٠٠٢، الراوي(،  )٢٠٠١، وأخرون  (Khanكل من 
، الحدیثي(، )٢٠٠٩، وأخرون Singh(، )٢٠٠٨ ،الجمیلي(

إن تغیر الجھد المائي في التربة یؤدي زیادة سالبیة   )٢٠٠٢
والذي یؤثر على جمیع ، الجھد المائي في أوراق النباتات

الفعالیات الحیویة للنباتات ومنھا على الخصائص 
) ٧ ,٦ ,٥ ,٤ ,٣( ینت النتائج في الجداولب .المورفولوجیة

إذ ، تأثیر المغنیسیوم في خصائص النبات المورفولوجیة
 ١- ھكتار.  كغم150 تفوقت المعاملة التي تمثلت بإضافة

معاملة ( مغنیسیوم على معاملة عدم إضافة المغنیسیوم
- ھـ.كغم100و 50 وعلى مستوى إضافة مغنیسیوم ) المقارنة

ً مھما في زیادة  فمن المعروف إن، ١ المغنیسیوم یعد مصدرا
الفعالیة الغذائیة التي یحتاجھا النبات وقد یعود السبب إلى 
زیادة المساحة الورقیة ونسبة الكلوروفیل التي تؤدي بدورھا 
إلى زیادة نواتج التركیب الضوئي وربما یعود السبب في 
تحسین الصفات أعاله إلى اشتراك بكتات المغنیسیوم مع 

الكالسیوم في بناء الصفیحة الوسطى في جدران الخالیا  بكتات
 ،) Seeley ، 1980و (Cox ویتفق ھذا مع ما وجده كل من

EL-Khayat) و(1998 ,Attoa  ،)عبــاس واحمـد ،
لقد تفوقت التربة الطینیة  ).٢٠٠٥، ساھي( ،) ٢٠٠٢

المزیجة على التربة الرملیة المزیجة في معدل ارتفاع النبات 
الورقیة وعدد األوراق ومعدل الوزن الجاف  والمساحة

إن سبب ذلك یعود إلى قابلیتھا . ،للمجموع الخضري والجذري
العالیة على االحتفاظ بالماء بسبب المسامات الصغیرة بین 

كما إن الماء الممسوك في التربة یكون تحت شد اقل ، حبیباتھا
 وبذلك فان، مما یؤدي إلى استجابة سریعة من قبل النبات

التربة الطینیة المزیجة وبسبب زیادة مسامیتھا وبنسبة 
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، قدرتھا على مسك الماء تكون كبیرةمساماتھا الصغیرة فان 
 ٢وكما یالحظ ذلك من قیم سعتھا الحقلیة الواردة في الجدول

والتي تنعكس في نھایة موسم النمو على نمو جید للمجموع 
نتاجیة الخضري الناتج عن وفرة المیاه وعن قدرتھا اإل

كل من  األفضل من التربة الرملیة المزیجة وھي كما جاء بھا
Basole) وأخرون، (و 2003 Zheng)  و  2005)وأخرون
Gupta) بالعودة إلى نفس الجداول أعاله  .,2003)و أخرون

والتي تبین تأثیر كل من نوع التربة والشد الرطوبي على 
طینیة الصفات المورفولوجیة للنبات یتضح ان التربة ال

من الماء % 25المزیجة والشد الرطوبي عند استنزاف 
الجاھز أعطت أفضل نتائج بالمقارنة مع التربة الرملیة 
المزیجة ومستویات الشد الرطوبي األخرى وھذا یعود إلى 
توفر الماء والعناصر الغذائیة ودورھا في العملیات الحیویة 

ً تأثیر كل من مستویات الم .والبنائیة غنیسیوم یتضح أیضا
حیث ، ونسجة التربة على الصفات المورفولوجیة المدروسة

مع التربة الطینیة  ١- ھـ.كغم 150تبین النتائج تفوق المستوى 
المزیجة على بقیة المستویات من المغنیسیوم والتربة الرملیة 
المزیجة وذلك بسبب كون المغنیسیوم مادة متمیئة تتحفظ 

وروفیل وقابلیة التربة بالماء وكونھ المكون الرئیسي للكل
الطینیة المزیجة على االحتفاظ بالماء والعناصر الغذائیة وھذه 

كما إن . العوامل بدورھا زادت من قدرة النبات على النمو
للتداخل بین مستویات الشد الرطوبي ومستویات إضافة 
المغنیسیوم على الصفات المورفولوجیة قد أظھر فروق 

من % 25رطوبي عند استنزاف معنویة بتفوق مستوى الشد ال
من المغنیسیوم  ١- ھـ .كغم 150الماء الجاھز ومستوى إضافة 

في زیادة العملیات الحیویة والبنائیة للنبات وذلك یعود إلى 
وفرة الماء الجاھز للنبات وقابلیة المغنیسیوم على االحتفاظ 

استنفاذ % 25یمكن ان نستخلص من النتائج إن معاملة  .بالماء
ونسجة  ١- ھـ.كغم150 مستوى إضافة المغنیسیومرطوبي و

قد تمیزت على غیرھا في اغلب ، التربة الطینیة المزیجة 
وھذا دلیل على إن وفرة الماء ، خصائص النبات المدروسة 

الجاھز للنبات مع وجود المغنیسیوم بالكمیات المناسبة قد 
یسھل لجذور النبات امتصاص الماء بالقدر الكافي وكذلك 

بالمـقابل فان تحلل المغـنیسیوم . العناصر الغذائیة امتصاص
قد یزید من المـساحة السـطحیة النوعیة للتربة كما یساعد على 

 و) 2000، الھادي وشھاب(، االحتفاظ بكمیات میاه اكبر
)Thalooth غیر إن نتائج معاملة ، 2006) ،وأخرون

 150ومستوى إضافة المغنیسیوم % 50االستنفاذ الرطوبي 
إن  .قد أعطت نتائج قریبة جدا من المعاملة السابقة ١- ھـ .كغم

یعد من الناحیة الفنیة أفضل % 50اعتماد استنزاف رطوبي 
الن ذلك یؤدي إلى % 25من الري عند استنزاف رطوبي 

وھذا من الناحیة ، )ریات متقاربة(زیادة عملیات اإلرواء 
 االتجاهاالقتصادیة یتطلب بذل جھد اكبر وعمالة أكثر كما إن 

العام في إضافة المغنیسیوم یقود إلى تحدید المستویات المثلى 

وغیر العالیة الن إضافة مستویات عالیة یعني خسارة  
  .اقتصادیة ال یقابلھا حاصل كبیر

  

   :االستنتاجات 
  

ً في غالبیة % 25تفوقت نسبة االستنفاذ الرطوبي  -١ معنویا
ذ الرطوبي الصفات المورفولوجیة تلتھا نسب االستنفا

  %.75و 50%
ً لمستویات  -٢ استجابة كافة الصفات المدروسة معنویا

  .إضافة المغنیسیوم
تفوق التربة الطینیة المزیجة على التربة الرملیة  -٣

  .المزیجة في اغلب الصفات المدروسة
% 25كان للتداخل بین نسبة االستنفاذ الرطوبي  -٤

لتربة الطینیة في ا ١- ھـ.كغم150ومستوى إضافة المغنیسیوم 
   .المزیجة أفضل تأثیر ایجابي في الصفات المدروسة

  

  :المصادر العربیة

  

تأثیر جدولة الري حسب مراحل النمو . ٢٠٠٨ ،محمود فیاض، الجمیلي
 -رسالة ماجستیر . ورش الزنك في نمو وحاصل الذرة الصفراء

 .كلیة الزراعة -جامعة االنبار
جدولة الري الناقص . ٢٠٠٢ ،مالحدیثي، سیف الدین عبد الرزاق سال

أطروحة . لمحصول الذرة الصفراء لزیادة كفاءة استخدام المیاه
 .جامعة بغداد -كلیة الزراعة   -دكتوراه

تقیم أداء منظومة الري بالرش . ٢٠٠٢ ،الراوي، عادل خیر هللا
المحوري وتأثیرھا في بعض الخصائص الفیزیائیة لتربة جبسیة 

جامعة  -كلیة الزراعة  -رسالة ماجستیر. وإنتاجیة الذرة الصفراء
 .االنبار

دراسة فسلجیة في نمو وإنتاج نبات . ٢٠٠٥، ساھي، بلقیس غریب
قسم  - أطروحة دكتوراه.  Gerbera jamesoniiالجربیرا 

  .العراق -جامعة بغداد -كلیة الزراعة -البستنة
 استجابة أصناف من. ٢٠٠٢، عباس، جاسم محمد وأحمد، عبد هللا محمد

مجلة العلوم الزراعیة . تبغ السیكار لسمادي البوتاسیوم والمغنیسیوم
 .119-112): 8( 7 .العراقیة

تأثیـــر االستنفـــاذ . ٢٠٠٥ ،العلوانـــي، محمـد مصلــح شرقــي
الرطوبـــــي والمــــادة العضـــویة في بعض الصفات 

نبات المورفولوجیة والفسیولوجیة والحاصل واالستھالك المائي ل
كلیة  -رسالة ماجستیر) .Sorghum bicolor L(الذرة البیضاء 

 .جامعة االنبار –التربیة 
نمذجة احتیاجات الري . 2002 ،أحمد أزھر ذنون یونس، النعیمي

لمحصول الذرة الصفراء العروة الربیعیة والخریفیة في المنطقة 
 .جامعة الموصل–كلیة الھندسة  -رسالة ماجستیر. الشمالیة

دار  ·األسمدة وخصوبة التربة. ١٩٩٠، یمي، سعد هللا نجم عبد هللالنع
الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، وزارة التعلیم العالي 

  .والبحث العلمي
االستھالك المائي . ٢٠٠٠، صباح شافي وحسین علي شھاب، الھادي

لمحصول الشعیر تحت تأثیر نقص رطوبة التربة وإضافة المخلفات 
 .33–5): 2(2، جلة الزراعة العراقیةم.العضویة

دار الكتب . فسلجة الشد المائي في النبات. ١٩٩٢، بسام طھ، یاسین
للطباعة والنشر، جامعة الموصل، وزارة التعلیم العالي والبحث 

  .العلمي
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