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( 8ثالث مكـــرراته ج ـــزت عةـــ    ـــعة  بـــ ( RCBDتصـــ يل العااعـــات الع ـــوالية ال املــة  بنفــ ت ربربـــة عامليـــ   
ملـــله رـــل األــافة األ ـــ ني ت ـــم التوةـــيات ال ـــ ا  ة 2كغــل رربـــةه  عبلـــ   ـــالتر  التــف فهلـــ   عـــن رب يف ـــا  ن ل ــا   ن ـــ  

. عجريــــ  ع ليــــات الـــــرر  اعت ــــا  الاريعــــة الو نيـــــة 7/2011 /15الــــ ري الصـــــفرار ـفـــف  بــــ  ر للــــ ري الصــــفرارا ر ــــ   راعـــــة
% مـــ  75%  50ا 25%ن   الراوبيـــة التــف ر ثــــــــــ  ن ـــم ا  ـــتنفا  لل حافظــة علـــب راوبـــة التربـــة لحــن   مـــن ات ال ــــــــــــ

ا bا محتــوك كلور فهـــ  aولوجية  محتــوك كلور فهــ ف ــهه رــل ايــاض  عـــت الصــفات ال2011 /10/ 15ال ــار البــافز  لغا ــة
عفــــل  كانـــ   خـــالر مرتلـــة التزفهـــر  لور فهـــ  ال لـــفا محتـــوك ال اربوفهـــنراتا محتـــوك البـــر ره ا محتـــوك البـــر له (المحتـــوك 
عثـــرت  يــــا ي ن ـــم ا  ــــتنفا  الراـــوبف معنويـــاس ـفـــف ارلـــم الصــــفات الف ـــلبية ال نر  ــــة ا  رفوـ ــ  ن ــــبة  : مـــا  لــــفالنتـــال  

 2.593   ن راـــما1-ملغل.رـــل 3.124% ا  بلغـــ    75%   50% علـــب ن ـــبتف ا  ـــتنفا  25ا  ـــتنفا  الراـــوبف 

-رـــل 100رـــل. 8.016  ن راـــما 1-رــل 100رـــل. 7.438  ن راـــما 1-ملغــل. رـــل 5.693  ن راـــما 1-ملغــل. رـــل
% ا  بلغـــ  75ن ـــبة ا  ــتنفا  الراـــوبف  عنــن  ن راــم(علب التـــوالفا مــا عـــنا محتـــوك البــر له  ا  كـــان ععلــب اي ـــة لـــ  1

   ن راـــم. عثــرت  يـــا ي م ــتوك األـــافة ال غني ــهوم معنويــاس  ـ ــن رفــو  م ـــتوك األــافة مغني ـــهوم1-مــا كر ررام. رــل 3.492
 2.85   ن راــما1-ملغل.رـــل 3.59ا  بلغــ    عةــي  ( رل.0 ,0.75 ,1.50علــب ال  ــتويات   عةــي رل. 2.25

  ن 1-رــــل 100رـــل. 8.21  ن راــــما 1-رـــل 100رــــل. 6.7  ن راـــما 1-ملغـــل. رــــل 6.36  ن راــــما  1-ملغل.رـــل
 2.93ل غني ـــهوم ا  بلغـــ  راــم(علب التـــوالفا مـــا عــنا محتـــوك البـــر له  ا  كــان ععلـــب اي ـــة لــ  ـفــف م ـــتوك عــنم األـــافة ا

معنويــاس ـفـف رهثهرفــا ـفـف الصـــفات    ن راــم. رفوـ ـ  التربــة الاهنيــة ال زيبــة علـــب التربــة الرمليــة ال زيبــة1-مــا كر ررام. رــل
  ن راــــما 1-ملغـــل. رـــل5.45   ن راـــما 1-ملغـــل. رـــل2.45   ن راـــما 1-ملغـــل. رـــل3.0  ععاـــ  ا   ال نر  ـــة

  ن راـــم( علـــب التـــوالفا مــا عـــنا محتـــوك البـــر له  ا  كـــان 1-رــل 100رـــل.7.950  ن راـــما 1-رـــل 100رــل.6.916
ا  بلغ    التربة الرملية  ل  فف  رل  3.185ععلب اي ة   .  ن رام1-ما كر ررام. 

 

المفتاحية:  الكلمات 
الراوبف  هال ن 

 هال غني هوم
  هن بة التربة
 هولوجيةف هالصفات ال 

الصفرار  .ال ري 

 

 

 

 

 

 :المقدمة
الباتثه     عشار م   ال الف   صبح    البعن   الب ن  ان رغهر 

  ع را  الب ن ال الف فف     البي  يا ي    الب( فف التربة  ؤ ر   البي   عكثر
 عل  م  ك ية    ا البال تهنات ال ضرا    راور ففالنبارات  ال ر  ؤثر  

لة  ال  ؤ   األنزي ات   يزين م  ر نمال لور فه  ال لف      b و   aكلور فه  
ر وي    ال ر  نخ   ال لور فه   خف  جزيل  ع   البر ره   بنار  ت معنر 

ر ون ك ية   بالتالف  ع لية البنار الضولف    فف فف رركهب اا  م  ثل  ؤثر  
 ال كر ال ت ونة  لهلة جناس.

 
 

* Corresponding author at: University of Anbar - College of 

Education for Pure Sciences; 
  
E-mail address:  

 
ظر ف   تبل    البال ر  ؤ ر    الراوبف   ال ن  رح   رعله  

ال ال ا  ا تاالت ا فناك  ال اس فف الظ هري ان فاض فف البنار الضولفه  
  راوبف   شن عنم روفر ال ار  ك يات  رو يع منا به   ؤ ر الب    انك ا  

  عفل    عن م ه  (1م ا   بم رهثهرات كبهري فف ع ليات البنار ال  تلفة  
 (.2رلق الثغور   فو فف ع لية البنار الضولف    الراوبف  رهثهرات ال ن

ال ن   ظر ف  فف  ال نفر ي  األ را   م اتة  اختزار  ان  ك ا 
ان  لة    الراوبف  ا   ال ال ا  تب  اه  عن   اختزار  فف  كان  بباس  للتربة 

رعن رهثهراس رهر مباشر فف    الراوبفاية نتيبة التعرض لل ن ال  اتة الور 
ان فاض فف   تصور   (4) ا تنت  ه (3,2ال لور فه   ك هت  فف النبات   

  ا عاف ع  اريق    الراوبف   عنن رعريت النبارات لل ن   رركهز ال لور فه  
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ل ني   ا  تاالة12الرر  مرتلة  فف  رهر    (  وم  معارنة  النبارات 
  ف الراوب   ال ن  انالب    (6،5)ك  م    عشار    .الراوبف  ال عرألة لل ن

الب  ر     فف  الن ا  ر وي   الب  لة  ا   هاأل را   ؤ ر     تنفا  نتيبة 
ن اط   م   ال ر  زين  العالف   Amylaseا مهلهز    انزيلالراوبف 

enzyme     ك لك    ه كر   يط  البال ر   رع م  فنم الن ا  رحويل 
  ال ن  يا ي   ر تامت ا   ي يك فف خفت الفعاليات الحهوية رح   

  التف من ا اختزار ك ية ال اربوفهنرات.  الراوبف
عن بة   م تلف  فف  ا مهنية  األت اض  رراكل  ظافري  اكت ب  

  ن و  ففال لحف      الراوبفالنبات عف ية  صوك فف  را ات رهثهر ال ن  
البر له   النبارات   ف هولوجيا تامت  األت اض  ف ه  عفل  به   ه  م  
Proline.   مث  ف رراكل  فف ع لية    اان  ل    ر  رب ا  كون  ال ركم 

عن    ا   ال لية  ا  مو ر  اخ   ل وا نة    التنظيل  ال ا توبال م  فف  تركز 
ال لور للعصهر  ا  مو ر  ان(7   الب ن  ك ا  اإلنزي ات      .   عوم  ح ا ة 

هم  ــــب رراكــــظة علــــ  ال حافــــالس عـــاف فضـــالبف ع  رح  ظر ف ال لوتة 
ال لية  ـــالبزي ال بهري  العضيات  اخ   ع را       (.8) لات  رعريت  عن 

ع ري    الب بم  يا ي فف محتوك البر له     الراوبف ن  ال  البالنبارات  
صفرار  الر   الفاةوليا  إلب عكثر  عألعاف فف ع را  محاةه  ال ري ال

م  ملة مري فف ع را   فري ال  س  التبغا  عنن   ار ال ن عا  محتوك  
ان ان فاض الب ن ال الف      .(9)البر له  رنريبياس الب م تواه الابيعف  

األت اض   م   محتوافا  الب  يا ي  الصفرار  ؤ ر  ال ري  نبارات  أل را  
 عن رراكل ال البات  ال كريات  األت اض    .(10) ا مهنية  بن م متفا رة

فف   ر ي ياس  مظ راس  ا مهنية  البر له   النترات  الفو فات  البورا هوم 
  (. 11نتيبة لحفظ ن بة ال ار األفض  فف النبات     الراوبف فترات ال ن  

بنار البر ره  فف النبات   ك   األح فعن   فف  الراوبف ال ن ؤثر  ك لك 
بنار  12   تعشار  ع لية  ثبط  ال ار  ن  م   النبات  محتوك  عن  لة  الب   )

البر ره     فف   يا ي  تصور(  13  جن    البر ره . ال ري     را  ألمحتوك 
   كرا ( تهث  14ا رباه    اعكن ف   ن  الصفرار مع  يا ي م توك الررا  

معنر ر وي  البر ره  م  األت اض     افل فف رعله   فالراوب  ال ن  ان  
الصفرار  البيضار. ال ري  نتال     ا مهنية  انتظام  خاةة محصور  عما 

 فري ال  س  حنث    ع را فعن بهن  عن رب ع عكثر البر ره  فف    (15)
رعله  ن بة    الب ؤ ر    ال ن الراوبفمبكرا فف فتري التزفهر األ لب  ان  

البر ره .   ن بة     Jiang and Zhang, (2002) به   بنار  اررفاع 
ال الف  ال ر  نعكس   لإلج ا   النبارات  رعرض  ا مهنية عنن  األت اض 

الب  ر فف  البر ره   علب ن بة  أكد   ه   لبا  ان فاض ن بة    (16)كما 

نتال    رنعل  لك  الريات.  به   الفتري  بزيا ي  الب  ر  فف    (10)البر ره  
لل ن  ال    عز ا ان فاض ن بة البر ره  فف ا را  النبارات عنن رعرأل ا 

بنار البر ره   م     الراوبف الب  يا ي ن بة األت اض ا مهنية  رثبيط 
البر له  األت اض  ك ا  جنف ه  النبات    (17)  ه  رعريت  لل ن  عن 

 .ان فاض معنور فف ن بة البر ره   تصور ع ك الب  الراوبف
رهثهر م تويات    التبربة ر نف ف ه     ال ن الراوبف الب :  را ة 
  لنبات ال ري الصفرار  الف هولوجية فف  عت الصفات  عنصر ال غني هوم 
ال اربوفهنراتهb, a  ال ت ثلة  كلور فه  ال لفا  البر ره     هال لور فه  

الن بة    البر له  م تلفتف  رربته   مزيبة  فف   رربة مزيبة اهنية  رربة 
 .رملية(

 
 العمل:  وطرائقالمواد  

ال ريفف  ال و ل  خالر  عة  بال تيكية  فف  التبربة  رنفه     رل 
جامعة   \  كلية التربية للعلوم الصرفة \ فف   ل علوم الحياي  2011 للعام

الراوبف  عربع   ال ن  م   م تويات  ثالث  رهثهر  ب نف  را ة  ا نبار 
لنبات    الف هولوجيةم تويات م  عنصر ال غني هوم فف  عت الصفات  

ا ار الصنف  اختيار  الن بةا  رل  م تلفتف  رربته   فف  الصفرار   ال ري 
 .ف ال هلة العامة للبحوث الزراعيةلب  ر ال ري الصفرار  ال  ب  ف 5012

 

 تهيئة التربة:

  ا نبار   \الرما ر  \رل اختيار رربته  األ لب م  مناعة الصوفية
  ه  الثانية م  مناعة (Sandy loam رملية  مزيب  ن بة  ات  فف رربة 

رربة    ا نبار  \ الرما ر    \ البزيري    \    ا    البو  مزيب     ن بة  ات   فف 
جفف  التربته  فوالياس ثل احن   ن ل    ن    ه  ( Clay loam اهنية 

   ا ةفار  عت   ملل ثل عخ ت عهنات  ب  الزراعة لتعن ر  2 ار فتحار   
ت م اريعة   ا  رل   ( 1  جن ر    الفهزيالية  ال ي يالية  التربة    رعن ر ن بة 

التربة    (18  ال ا نر مهتر ل  ت ل   ال  ربالية    EC1:1ا  صالية 
التربة      ( 19 اريعة  (  النهتر جه   اريعة  20     اريعة   pHت وألة 

البورا هوم   كلورين  بوا اة  ت م  (KCl 2ا  ت الص  عيارر 
 Flame   البورا هوم بوا اة ج ا   .(22) الف فور  اريعة  (21اريعة  

photometer  ال اربونات    (23  الت حيح  الفرن ه ني هوم  اريعة  ال غ  
ال ضل  حامت  فف   HCl اريعة  مبه    نرت      ( 24) اتن عيارر  ك ا 

 . (Core Sampler   25الظافرية  اريعة ا  اوانة ال عننية  ال ثافة
 معامالت التجربة والتصميم التجريبي :

 ثالث معامالت فف :  علب  اشت ل  التبربة
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   للتربة:  أوالً : الشد الرطوبي

 ا تع   ثالث م تويات م  ال ن الراوبف للتربة فف :
 (.T1% م  ال ار البافزا  25  ا تنفا الرر عنن    -1
 (.T2   % م  ال ار البافز50  ا تنفا الرر عنن    -2
 (.T3% م  ال ار البافز  75  ا تنفا الرر عنن    -3

 ثانياً :عنصر المغنيسيوم : 

مع   خلااس  اإلألافة  ال غني هوم  اريعة  عنصر  ا ت نام  رل 
 H2O.MgSO4   (Mgالتربة علب شك  كبريتات ال غني هوم ال الية  

  بهربع م تويات فف :%18

 (.M0ال غني هوم    األافة كبريتات  األ ر بن ن  ل  توكا-1
  . 4OSMgرل   0.75  مكبريتات ال غني هو   ال  توك الثانف األافة  -2

 (.M1   عةي  
  . 4OSMgرل   1.50  م كبريتات ال غني هو   ال  توك الثالث األافة  -3

 (.M2   عةي  
  . 4OSMgرل    2.25  مكبريتات ال غني هو   ال  توك الرا ع األافة  -4

 (.M3   عةي  

 ثالثاُ : نسجة التربة :

 رل ا ت نام رربته  م تلفتف الن بة  ف ا :
 (.S1رربة مزيب  اهنية    -1
   (.S2رربة مزيب  رملية    -2

عاملية   ربربة  ال املة  بنف ت  الع والية  العااعات  تص يل 
 RCBD  )72تبريبية  الوتنات  العن      ب لك  كون  ثالث مكرراتب )  

 . تني

 

 العمليات الزراعية: 

بذورزرع الصفراء  ت  أباء   (.Zea mays L)الذرة  صنف 

في أصص بالستيكية غامقة اللون ذات     2011\7\ 15بتاريخ     5012

وارتفاع    30قطر   وثقبت األصص    26سم وقطر قاعدتها    40سم  سم 

كغم لكل أصيص بعد   8من األسفل بخمسة ثقوب وملئت بالتربة بمعدل 

الدراسة معامالت  حسب  المغنيسيوم  كبريتات  األسمدة    .خلط  إضافة  تم 

وهي   وبمعدل    2NH(CO   %(N46(2  اليورياالكيميائية    غم   2.48( 

N. الثالثي    1-اصيص فوسفات  سوبر  سماد  إضافة  وتم 

)O2H2)4PO(4CaH(  (45 %5O2P  وبمعدل   1-اصيص غم.1.55( 

البوتاسيوم   كبريتات    1.42وبمعدل   4SO  2K  (52   %O2K )وسماد 

وتم إضافة هذه األسمدة حسب التوصية السمادية)1-اصيص غم.  .26 ) ،   

تم إضافة سماد اليوريا على دفعتين الدفعة األولى عند الزراعة والدفعة 

والبوتاسي فقد تم    45الثانية بعد  يوم من الزراعة أما السماد الفوسفاتي 

 خلطه مع التربة عند الزراعة.

األمراض   م   الحبل  ال الية  ال تبان ة  الب  ر  اختيار     عن 
 ل  بعن اإلنبات    عن   5ب  ر ل   عةي   بع ق    10  عنر     رع  

نبارات فف ك  عةي   كان  ن بة اإلنبات   ثالثع ام( خف  الب   10
الن انز ن    . 96% مبهن  ال ا   ا تع ار  تفار  ت ري  مكافحة  رل 

مار  بوا ع   م     5 ب عنار لتر  ر رار    . لألةي    3 ل  100ل     رل 
  15الع لية مرره  األ لب كان   عن  تة ع ابيع م  الزراعة  الثانية  عن 

رل رر النبارات ت م الاريعة الو نية   م  اجرار ال كافحة األ لب.   وم
للتربة الحعلية  ال عة  رعن ر  رل  عن  األ لب    (2جن ر    عن  الرية   كان  

التربة  ومياس   ه %  100 ال عة   ا صار راوبة  رل  م تويات     عنفا  الب 
ل ن   ال ار  األة   ومياس  إألافة  خالر   ن  م   الثالثة  ا  تنفا  

 النع  الحاة   عن   ن األة .

 
بعض الخواص الفيزيائية والكيميائية لتربة الدراسة قبل 1جدول ) يوضح   )

 الزراعة.
 الصفات

وحدات 

 القياس

تربة  طينية 

 مزيجة

تربة   رملية 

 مزيجة

االيصالية 
 ECالكهربائية 
1:1 

دسي. 
سيمينز.م 
-1 2.70 2.31 

حموضة التربة 
pH 

 8.3 7.9 

النيتروجين 

 الجاهز

 .ملغم

كغم
-1 201.0 130.0 

 الفسفور الجاهز 
 .ملغم

كغم
-1

 
61.0 22.0 

كغم .غم المادة العضوية
-1

 17 6 

الكاربونات 
 الكلية

كغم .غم
-1

 261 180 

البوتاسيوم 
 الجاهز

 .ملغم
كغم

-1
 

58.0 16.0 

المغنيسيوم 
 الذائب

 .ملغم
كغم

-1
 

2 6 

كغم .غم نسبة الرمل
-1

 254 758 

كغم .غم نسبة الغرين
-1

 404 152 

كغم .غم نسبة الطين
-1

 342 90 

  نسجة التربة
مزيجة 
 طينية

مزيجة 
 رملية

الكثافة 
 الظاهرية

ميكاغرام. 
م

-3 1.43 1.41 

 
الرطوبة الوزنية عند  2جدول ) المختلفة لتربتي الدراسة(   بعض الشدود 

 التربة

 النسبة المئوية للرطوبة 
الماء 

 كيلو 33 المتيسر
 باسكال

100  
 كيلو

 باسكال 

500 
 كيلو

 باسكال 

1000 
 كيلو

 باسكال

1500 
 كيلو

 باسكال 
طينية 

 مزيجة

37.58 

% 

35.93 

% 

30.04 

% 

24.10 

% 

18.02 

% 

19.56 

% 

رملية 
 مزيجة

23.81 
% 

22.05 
% 

15.25 
% 

12.20 
% 

9.15 
% 

14.66 
% 

 
    -للنباتات :  الفسلجيةبعض الصفات   تقدير 
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لورقة االولى تحت ورقة العلم  قدرت الصفات الفسلجية االتية ل

 :خالل مرحلة التزهيرلجميع المعامالت  

 تقدير محتوى الكلوروفيل في األوراق  
التبربة    لنبارات  الارية  ال ضرار  األ را   فف  ال لور فه    نر 

   .(27 ت م اريعة  بوا ع ثالث مكررات   لك  
 تقدير محتوى الكاربوهيدرات في األوراق  

فف األ را  ت م الاريعة ال وةوفة   ت نر محتوك ال اربوفهنرا  
 .(28   م   ب 

 تقدير محتوى البروتين في األوراق  
لأل را    ال الف  ال  ت ل   فف  ال البة  البر رهنات  ن بة   نرت 

  29).)الاريةا  ا عت ا  علب الاريعة الوار ي فف

   األوراقفي    البرولين  محتوى  تقدير 

 ..(30)قدر محتوى البرولين بالطريقة المعتمدة من
 

 :النتائج والمناقشة
 في األوراق :  aكلوروفيل  محتوى    نتائج

رهثهر ال ن الراوبف  ال غني هوم  ن بة    3نتال  البن ر    روألح
نبات ال ري الصفرارا ا   التظ  فف ع را     a  كلور فه التربة فف محتوك  

رح  م توك   a كلور فه معن ت   ففان لل ن الراوبف رهثهر معنور  
نفا  ععا  معاملة ال ن الراوبف عنن    ه0.05اتت الية   % م   25 ا ت

   ن راـم1-رـلملغل.  3.124  الـ ر بلـغ ععلـب  معـنر ال ـار البـافز
مـ  ال ــار  75%   50% ا ــتنفا  عاملتــا ال ـن الراــوبف عنـن  معارنـة 

ــــافزه  ـــــ اللالبـ ــــان ععاتـ ـــــل.ملغل 2.594ا تـ ـــــم 1-رـ  2.186     ن راـ
عمـا في ـا   ـ  رـهثهر م ـتويات . التـوالف علب    ن رام  1-رل.ملغل

ا  ععاب    a  كلور فه ال غني هوم فعن ععا  فر  اس معنوية فف معن ت  
  1-رل ملغل. 3.59ععلب معنر ال ر بلغ    1-عةي  رل.  2.25ال  توك  

  ن    1-رل.ملغل  1.63ه معارنة    توك ال عارنة ال ر ععاب  ن رام
ه ا  ععايا معن ت  1-عةي  رل.  1.5    0.75راله ال  تويان    رام
ــل.ملغل 2.47 ـــم 1-رـ ـــل.ملغل 2.86   ن راـ ـــم 1-رـ ـــب     ن راـ علـ

ور فه  ععلب معنر   التوالف. ععا  التربة الاهنية ال زيبة    بلغ  a  كل
 بفر  معنور ع  التربة الرملية ال زيبة      ن رام  1-رلملغل. 3.00

 .  ن رام  1-رلملغل. 2.26التف ععا   
التربة في محتوى  3جدول) الرطوبي والمغنيسيوم ونسجة  تأثير الشد   )

 وزن رطب  1-غم  .في أوراق نبات الذرة الصفراء. ملغم a كلوروفيل

 نوع

 التربة

الشد 

 الرطوبي

نوع  مســــتويات المغنــــــيسيوم
 التربة

× 
الشد 

0 
M0) ) 

50 
(M1) 

100 
(M2) 

150 
(M3) 

 الرطوبي

S1 

T1 2.43 3.39 4.03 4.72 3.642 

T2 1.75 2.70 3.14 4.17 2.940 

T3 1.49 2.25 2.36 3.57 2.417 

S2 

T1 1.39 2.29 3.08 3.66 2.605 

T2 1.64 2.13 2.43 2.79 2.247 

T3 1.08 2.03 2.09 2.62 1.955 

 
معدل 
 التربة

المغنيسيوم   
× 

 التربة

S1 1.89 2.78 3.18 4.15 3.000 

S2 1.37 2.15 2.53 3.02 2.269 

 

معدل 

الشد 
 الرطوبي

المغنيسيوم   
× 

الشد 

 الرطوبي

T1 1.91 2.84 3.56 4.19 3.124 

T2 1.70 2.42 2.79 3.48 2.594 

T3 1.29 2.14 2.23 3.10 2.186 

  3.59 2.86 2.47 1.63 معدل المغنيسيوم

LSD  p≤0.05 

M T S T×M T ×S 
S 

×M 

T 

×M×S 

0.145 0.125 
0.10

2 
0.25

0 
0.17

7 
0.20

4 
0.354 

 
ــهثهر  ــوبف رـ ــن الراـ ــة  ال ـ ــوع التربـ ــه  نـ ــناخ  بـ ــا ان  للتـ ـــفك ـ  فـ

  ن  1-رـل.ملغل 3.642معنر ل  اعلب بلغ  ا  aكلور فه  معن ت  
% م  ال ار البافز.  25فف التربة الاهنية ال زيبة عنن ا تنفا      رام

للتربـة % م  ال ار البافز 50عنن ا تنفا   ال ن الراوبف معاملةلي   ر
معارنة  ه    ه   ن رام 1-رل.ملغل 2.940  عنر بلغ اي ت   نف  ا

% م  ال ـار البـافز 75معنر فف التربة الرملية ال زيبة عنن ا تنفا  
 ك لك  به  البن ر رهثهر التناخ     ن رام.    1-رل.ملغل 1.955بلغ  

ور فه   معن ت    فف بة التربة  به  م تويات ال غني هوم  ن  ال عنور كل
a   عنن م توك األافة      ن رام  1-رل.ملغل 4.15بلغ ععلب اي ة ا

ة    فف التربة  1-  رل. عةي  2.25مغني هوم   الاهنة ال زيبة.رله ا معامل
  3.18 لنفس التربة   عنر بلغ    1-اةي  رل.1.5األافة ال غني هوم  

وم    1-رلملغل.   ن راما معارنة  ه   معنر عنن عنم األافة ال غني ه
   ن رام.  1-رل.ملغل 1.37   فف التربة الرملية ال زيبة بلغ

 ك ا ان للتناخ  به  ال ن الراوبف  م تويات ال غني هوم رهثهر
  1-رل.ملغل 4.19  تهث بلغ ععلب اي ة  aكلور فه معن ت    فف  معنوياس 

% م  ال ار البافز   م توك  25فف معاملة عنن ا تنفا        ن رام
.  له ا معاملة ال ن الراوبف 1- رل. عةي  2.25األافة مغني هوم  

ــافة ال غني ــهوم  ــي  1.5نف ــ    م ــتوك األـ ــغ 1-رل.اةـ    عــنر بلـ
  ن راـما معارنــة  ه ـ  معــنر فـف معاملــة ال ــن  1-رــل.ملغـل 3.56

وم  % م  ال ار الب75الراوبف عنن ا تنفا    ي ه افز  بن ن األافة مغن
   ن رام.  1-رل.ملغل 1.29بلغ  
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رهثهر التناخ  به  العوام  الثالث ال نر  ة   ال ن الراوبف   كان
  ) التربة  ال غني هوم  ن بة  فف    aكلور فه   فف    معنوياس  م تويات 

الصفراراأل را    ال ري  عنن    .لنبات  الراوبف  ال ن  معاملة  ععا   ا  
البافز  25ا تنفا    ال ار  م   رل.  2.25 غني هوم  ال م توك  % 
بلغ     1-عةي   اي ة  ععلب  ال زيبة  الاهنية  التربة    4.72فف 

اي ة    1-رل.ملغل معارنة  ه      ن    1-رل. ملغل  1.08  ن رام. 
ا تنفا       رام عنن  شن راوبف  معاملة  البافز    75%فف  ال ار  م  
 .لتربة الرملية ال زيبةل غني هوم  الاألافة   عنم  

 

 في األوراق :  b  كلوروفيلمحتوى  نتائج 

رهثهر ال ن الراوبف  ال غني هوم  ن بة التربة   4 وألح البن ر  
محتوك   ع را     b  كلور فه  فف  ان  فف  ا   التظ  الصفرارا  ال ري  نبات 

معنور   رهثهر  الراوبف  م توك    b  كلور فه  معن ت    ففلل ن  رح  
%م   25ا تنفا ه ا  ععا  معاملة ال ن الراوبف عنن  0.05اتت الية  

بلغ    ععلب   البافزال ار       ن رام   1-رل ملغل.  2.593 معنر  ال ر 
عنن    معارنة   عاملتف  الراوبف  ال ار    75%    50%  ا تنفا  ال ن  م  

ععاهت  1.910       ن رام  1-رلملغل.  2.160ا  البافزه  اللتان 
   .علب التوالف    ن رام  1-رلملغل.

عمـا في ــا   ــ  رــهثهر م ــتويات ال غني ــهوم فعــن ععاــ  فر  ــاس 
-رل. عةي  2.25ا  ععاب ال  توك    b  كلور فه معنوية فف معن ت  

معارنة    توك    ه  ن رام  1-رل.ملغل 2.85ععلب معنر ال ر بلغ     1
رــاله ال  ــتويان     ن راــم 1-رــلملغل. 1.43ال عارنـة الــ ر ععاــب

 1-رــلملغل. 2.16ه ا  ععايـا معـن ت 1-اةـي  رل. 1.5   0.75
 علب التوالف.    ن رام  1-رلملغل.  2.44       ن رام

ــ  البــن ر ــ لك مـ ــبة التربــة   يالتــظ كـ ــهثهر ن ـ ــفرـ ــن ت  فـ معـ
  b  كلور فه ععلب معنر   فعن ععا  التربة الاهنية ال زيبة    b  كلور فه 

ة       ن رام  1-رل.ملغل  2.450 بلغ   ي  بفر  معنور ع  التربة الرمل
. ك ا ان  للتناخ     ن رام  1-رل.ملغل  1.980ال زيبة التف ععا   

  اعلب  بلغ  ا   bكلور فه معن ت    ففبه  نوع التربة  ال ن الراوبف رهثهر  
فف التربـة الاهنيـة ال زيبـة    ن رام 1-رلملغل. 2.915معنر ل  

عنـن  ال ـن الراـوبف معاملة% م  ال ار البافز.  لي  25 ا تنفا عنن  
  2.395  عنر بلغ اي ت    للتربة نف  ا% م  ال ار البافز  50  ا تنفا 
معارنة  ه   معنر فف التربة الرملية ال زيبة   ه    ن رام  1-رلملغل.

 1.767بلغ    ال ر  % م  ال ار البافز75  ا تنفا  ال ن الراوبف عنن  
به      ك لك  به  البن ر راثهر التناخ  ال عنور  .  ن رام  1-رلملغل.

بلــغ  ا  bكلور فهـ  معــن ت  فـفم ـتويات ال غني ــهوم  ن ـبة التربــة 
عنن م توك األافة مغني هوم       ن رام  1-رلملغل.3.17 ععلب اي ة

رله ا معاملـة األـافة .فـف التربـة الاهنـة ال زيبـة 1-رـل. عةـي  2.25
ــــهوم  ـــــي  رل. 1.5ال غني ـ ـــــغ 1-اةـ ـــــنر بلـ ـــــة   عـ ـــــنفس التربـ  2.69 لـ

وم    1-رل.ملغل   ن راما معارنة  ه   معنر عنن عنم األافة ال غني ه
   ن رام.  1-رلملغل. 1.27  ربة الرملية ال زيبة بلغ فف الت

ك ا ان للتناخ  به  ال ن الراوبف  م تويات ال غني هوم رهثهر 
 1-ملغـل. رـل 3.26 ععلب اي ـة  تهث بلغ bكلور فه  معن ت   فف

% مــ  ال ــار البــافز   م ــتوك األــافة 25  ن راـم  عنــن ا ــتنفا  
 .1-رل. عةي  2.25مغني هوم  

 
الرطوبي والمغنيسيوم ونسجة التربة في محتوى  4جدول ) تأثير الشد   )

 وزن رطب  1-غمغم.ملفي أوراق نبات الذرة الصفراء.   b كلوروفيل

 نوع

 التربة

الشد 

 الرطوبي

نوع  مســــتويات المغنــــــيسيوم

 التربة

× 

الشد 

 الرطوبي

0 

M0) ) 

50 

(M1) 

100 

(M2) 

150 

(M3) 

S1 

T1 2.07 2.88 3.16 3.55 2.915 

T2 1.66 2.10 2.73 3.09 2.395 

T3 1.04 2.14 2.17 2.86 2.052 

S2 

T1 1.57 2.07 2.34 2.96 2.235 

T2 1.05 2.05 2.17 2.52 1.947 

T3 1.20 1.69 1.97 2.21 1.767 

 
معدل 

 التربة

المغنيسيوم   

× 

 التربة

S1 1.59 2.37 2.69 3.17 2.450 

S2 1.27 1.94 2.16 2.56 1.980 

 

معدل 

الشــــد 

 الرطوبي

 المغنيسيوم

× 

 الشد الرطوبي 

T1 1.82 2.48 2.81 3.26 2.593 

T2 1.36 2.08 2.45 2.75 2.160 

T3 1.12 1.92 2.07 2.54 1.910 

  2.85 2.44 2.16 1.43 معدل المغنيسيوم

LSD  p≤0.05 

M T S T×M T ×S 
S 

×M 

T 

×M×S 

0.099 0.086 
0.07

0 

0.17

2 

0.12

2 

0.14

0 
0.243 

 
وم   ي ه  له ا معاملة ال ن الراوبف نف     م توك األافة ال غن

ا معارنة    ن رام  1-رلملغل.  2.81    عنر بلغ  1-اةي  رل.  1.5
ـــن  ـــنر عنـ ــ  معـ ـــتنفا  ه ـ ـــافة 75 ا ـ ـــن ن األـ ـــافز  بـ ـــار البـ ـــ  ال ـ % مـ

عمـا رـهثهر التـناخ  بـه   .  ن راـم 1-رـلملغل. 1.12مغني هوم بلغ 
العوام  الثالث ال نر  ة   ال ن الراوبف  م تويات ال غني هوم  ن بة  

فف األ را     b  كلور فه   ك ية   جو  فر  ات معنوية فف  فهالتظالتربة (  
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%  25  ا تنفا ععا  معاملة ال ن الراوبف عنن    ا .لنبات ال ري الصفرار
فـف التربــة 1-رـل. عةـي  2.25 م ـتوك مغني ــهوم البـافز  مـ  ال ـار
. معارنة    ن رام  1-رلملغل.  3.55ال زيبة ععلب اي ة بلغ   الاهنية

راوبف عنن ال ن الفف معاملة    ن رام 1-رلملغل.1.20 ه   اي ة
 غني ـهوم فــف التربــة المــ  ال ــار البـافز  عــنم األــافة  75% ا ـتنفا 

   .الرملية ال زيبة
 

 في األوراق :  الكليمحتوى الكلوروفيل  نتائج 

الب رهثهر ال ن الراوبف  ال غني هوم  ن بة  5  هر البن ر 
نبـات الـ ري الصـفرارا ا  فف محتوك ال لور فه  ال لف فـف ع را    التربة

معـن ت ال لور فهـ  ال لـف  فـف التظ ان لل ن الراوبف رـهثهر معنـور 
ا  ععاـ  معاملـة ال ـن الراـوبف عنــن  ه0.05رحـ  م ـتوك اتت اليـة 

ــتنفا  ـــغ25 ا ـ ـــ ر بلـ ـــنر  الـ ــب  معـ ـــافز ععلـ ـــار البـ ـــ  ال ـ  5.693% مـ
 ا ــتنفا ال ـن الراــوبف عنـن  معارنــة   عـاملتف   ن راـم 1-رـلملغل.
 1-رلملغل. 4.748ا تان ععاهم  ال ار البافزه  اللت %75    %50

   .علب التوالف    ن رام  1-رلملغل.  4.101      ن رام
عما في ا   ـ  رـهثهر م ـتويات ال غني ـهوم فعـن ععاـ  فر  ـاس 

رــل. 2.25ال لـف ا  ععاـب ال  ـتوك ال لور فهــ  معنويـة فـف معـن ت 
ــنر الــ ر بلــغ   1-عةــي   ــل 6.36ععلــب معـ ــم 1-رــل.ملغـ ه   ن راـ

راله        ن رام   1-رلملغل.  3.06معارنة    توك ال عارنة ال ر ععاب
ــتويان  ـــي  رل. 1.5   0.75ال  ـ ـــن ت 1-اةـ ـــا معـ  4.62ه ا  ععايـ

علب التوالف.       ن رام  1-رلملغل.  5.33       ن رام  1-رلملغل.
ال لور فهـ  معـن ت  فـفرهثهر ن بة التربة   يالتظ ك لك م  البن ر

ال لف  ال لور فه   ععلب معنر   ال لف فعن ععا  التربة الاهنية ال زيبة  
ة       ن رام  1-رل.ملغل  5.456 بلغ   ي  بفر  معنور ع  التربة الرمل

 .  ن رام  1-رل.ملغل  4.254ال زيبة التف ععا   
ــفك ــا ان  للتــناخ  بــه  نــوع التربــة  ال ــن الراــوبف رــهثهر   فـ

 1-رـلملغل. 6.557معنر ل   اعلب بلغ ا  ال لفال لور فه  معن ت  
% مـ  ال ـار 25 ا ـتنفا فف التربة الاهنيـة ال زيبـة عنـن     ن رام

% م  ال ار البافز 50  ا تنفا عنن    ال ن الراوبف  معاملةالبافز.  لي   
ة   ه    ن رام  1-رلملغل.5.337   عنر بلغ اي ت   للتربة نف  ا معارن

% مـ  ال ــار 75 ا ــتنفا  ه ـ  معـنر فــف التربـة الرمليــة ال زيبـة عنـن 
ــافز ـــ ر البـ ـــغ   الـ ــلملغل. 3.727بلـ ـــم 1-رـ ـــه  .   ن راـ ـــ لك  بـ  كـ
ة    ال عنور  التناخ   راثهر  البن ر ترب به  م تويات ال غني هوم  ن بة ال

 1-رـلملغل.7.32 ععلـب اي ـة  بلغـ ا  ال لـفال لور فهـ  معن ت  فف

فف      1-رل. عةي 2.25عنن م توك األافة مغني هوم       ن رام
-رل.اةي   1.5رله ا معاملة األافة ال غني هوم  .التربة الاهنة ال زيبة

ة  ه      ن رام  1-رل.ملغل 5.87 لنفس التربة   عنر بلغ 1 ا معارن
 معـنر عنــن عــنم األــافة ال غني ــهوم  فـف التربــة الرمليــة ال زيبــة بلــغ

ك ــا ان للتــناخ  بــه  ال ــن الراــوبف  .  ن راــم 1-رــلملغل. 2.64
    ال لف تهث بلغ ال لور فه   معن ت    فف م تويات ال غني هوم رهثهر  

فـف معاملـة ال ـن الراـوبف     ن راـم 1-رلل.ملغ 7.23 ععلب اي ة
ـــن  ـــتنفا عنـ ـــافز25 ا ـ ـــار البـ ـــ  ال ـ ـــهوم   % مـ ـــافة مغني ـ ـــتوك األـ  م ـ
.  له ـا معاملــة ال ـن الراــوبف نف ـ    م ــتوك 1- رـل. عةــي  2.25
  1-رل ملغل.  6.37    عنر بلغ  1-رل.اةي     1.5ال غني هوم    األافة

% مـ  ال ـار البــافز 75 ا ـتنفا ا معارنـة  ه ـ  معـنر عنــن   ن راـم
 .  ن رام  1-رلملغل.  2.41 غني هوم بلغ  ال بن ن األافة  

عما رهثهر التناخ  به  العوام  الثالث ال نر  ة  ال ن الراوبف  
 جو  فر  ات معنوية فف    فهالتظ  م تويات ال غني هوم  ن بة التربة(  

معاملة ال ن  نبات ال ري الصفرار. ا  ععا  ع را   فف  ال لف  ال لور فه   
عنن   البافز  25ا تنفا الراوبف  ال ار  م   مغني هوم  %   م توك 

بلغ     1-اةي  رل.2.25 اي ة  ععلب  ال زيبة  الاهنية  التربة  فف 
رام 1-رلملغل.8.27 اي ة.  ن    ن    1-رلملغل.   2.28معارنة  ه   
ي هوم فف   غنالم  ال ار البافز  عنم األافة    75% ا تنفا عنن    رام 

   .التربة الرملية ال زيبة
 

 :الكلوروفيل في األوراق  نتائج محتوى مناقشة  
ال ت ثلة   حتوك    ال لور فه   نتال   ا تعراض  خالر  م  
ربه     a    bكلور فه    لل لور فه   ال لف  ا  تنفا     ان  ال حتوك  ن بة 
م تويات    ع ضا% بتناخل ا  25الراوبف   ال غني هوممع  ا  ن  األافة 

ر هزت   حتوك عالف م  ال لور فه  علب  قية ن م ا  تنفا  الراوبف  
%ا  ن ج يع النبارات التف رعع رح  ا تنفا  راوبف عالف  %50   75

( م ا   البي   عكثر ال الف فف النبات    اإلج ا  يا ي    الب فف التربة رؤ ر  
ف  ية التف رنعكس  لبيا فض  أل اختالف فف روا ن الع ليات ا  الب ؤ ر  
ال  اتة    البرؤ ر    ا  ا تاالت اا    ال ال ا  انع ام معنر  فف  اختزار 

ال ر  ؤثر   الن  ففالوراية  فف  الف هولوجية  ع لية  الع ليات  بات  من ا 
رو ع الور ة  ن وفا    ففالعوام  ال ؤثري    عفل  م   انا   البنار الضولفا  

ل ال ا   ا نتفاخف  الضغط  ا نتفاخ  اثنار  األ را فو  فالضغط  ف  ن وفاا 
للن و    الواائ ال حن   العام   فو  للبفاف  النبات  رعرض  م    النار  
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 ف ه النتال     الع ليات الحهوية فف  اخ  الور ة  من ا ر وي  ال لور فه 
 .(2رتفق مع  

الرطوبي و المغنيسيوم ونسجة التربة في محتوى  5جدول ) تأثير الشد   )
 وزن رطب  1-غم.ملغماء.  الكلي في أوراق نبات  الذرة الصفر  الكلوروفيل

 نوع
 التربة

الشد 
 الرطوبي

نوع  مســــتويات المغنــــــيسيوم
 التربة

× 
الشد 

 الرطوبي

0 
M0) ) 

50 
(M1) 

100 
(M2) 

150 
(M3) 

S1 

T1 4.50 6.27 7.19 8.27 6.557 

T2 3.41 4.81 5.87 7.26 5.337 

T3 2.54 4.39 4.54 6.43 4.475 

S2 

T1 3.21 4.34 5.25 6.18 4.552 

T2 2.44 4.20 4.77 5.75 4.482 

T3 2.28 3.73 4.07 4.83 3.727 

 
معدل 
 التربة

المغنيسيوم    
× 

 التربة

S1 3.48 5.16 5.87 7.32 5.456 

S2 2.64 4.09 4.70 5.59 4.254 

 
معدل 
الشــد 

 الرطوبي
المغنيسيوم    

× 
الشد 

 الرطوبي

T1 3.86 5.31 6.37 7.23 5.693 

T2 2.93 4.51 5.32 6.23 4.748 

T3 2.41 4.06 4.31 5.63 4.101 

  6.36 5.33 4.62 3.06 معدل المغنيسيوم

LSD  p≤0.05 

M T S T×M T ×S 
S 
×M 

T 
×M×S 

0.187 0.162 
0.13

2 

0.32

4 

0.22

9 

0.26

5 
0.459 

 
فف    اإلج ا    البية   يا ي  ان رحايل    الب ؤ ر    األ را ال الف 

فف   الوظيفف  رعله     ت وه البر ره   ن اا ا  فف  البال تهنات  رغهر 
الصبغية   الحبهبات  به   الر ا ط  ال تو ط  رحايل  الن ي   فاعلية خال ا 

البال تهنات فف  ا    يا ي  عما  .  البر ره   فف     تنفا ن م  ك ا  الراوبف 
ال لور فه    يا ي فعالية    خفت  البرؤ ر   فإن ا%  75  %   50ن بتف 

فف    اإلنزي ات  ر ترك  محتوك     ان فاض   ه ال لور فه   جزيل    فنمالتف 
لل لور فه b ا aكلور فه    ال لف  فف   ها  ال حتوك    خفت    ف ا  ؤثر 

 .(31 معنر ع لية البنار الضولف فف رلك ال عامالت  
 b,aمحتوك كلور فه   فف  ال غني هوم األافة م تويات  عثرتك ا 

م توك   ال حت  ر هز  فعن  لل لور فه   ال لف  ال غني هوم  وك    األافة 
التف  كرت  1-كغل.فـ  150 ال لور فه   مكونات  فف    هفف  ال بم   ان 

النبات   التف  حتاج ا  الرلي ية  الغ الية  العناةر  جافزية  فو  يا ي   لك 
م    ر وي   الناربة  فف  الرلي ف  ال كون  ال ر  عتبر  ال غني هوم  األافة 

كالنتر جه   الف فور   ال لور فه   اإلألافة الب العناةر األخركجزيل   
رركهم   فف  رنخ   التف  العناةر  م     جزيل   البورا هوم  رهرفا 

الضولف البنار  فف ع لية  رعتبر م  ة  فف    .ال لور فه   التف   نالتظ 

ال لور فه     ال غني هوم  األافة  عنم  م توك محتوك  فف     b,aان فاض 
نتيبة   ال لف  التربة  ال ر   ال حتوك  فف  ال غني هوم  م توك  ن فاض 

  ن  عاف مؤشرا م  ا فف   هبن ره اثر فف محتوك ال لور فه    ك  عام
تهث   للنباتا  الحهوية  الع ليات  ا ت نام    ان   ( 32عكن ان فاض 

روفهر العناةر الغ الية الرلي ية  التف رنخ  فف   البؤ ر     ال غني هوم
الوراية  ن بة    ة  اإلألاف  ال لور فه    جزيل  رركهم   ال  اتة  الب  يا ي 

 .الضولف  البنارال لور فه  التف رؤ ر بن رفا الب  يا ي نوار   
فف   ال زيبة الرمليةعلب التربة  ال زيبة الاهنيةلعن رفو   التربة 

عاممعنر   ال لور فه    ك    ابلية    الب بم  لك  عو     انا.  محتوك 
العالية  ال  امات    ال زيبة   الاهنية للتربة    ا تتفاظ  ال ار  ن بة    بم 

م ا    ان ك ا    هالصغهري ا    شن  التربة  كون رح   فف  ال   وك  ال ار 
النباتا    الب  ؤ ر   م   ب   علب  يا ي  ا تبا ة  ريعة   ف ا  نعكس 

ال لور فه     الضولف  إنتاج  البنار  ع لية  فف  خالر    .(33 نرر ا  م  
كلور فه    محتوك  معنر  ا   b,aمعارنة  مع   محتوك  ال لف  ل لور فه  

الوراية ال  اتة  ا   ه معنر  ن بتف  %    25الراوبف     تنفا  ر هزت 
ا 50 ن بة  علب  م توك    .%75   تنفا %  رفو     األافة  ك لك 

  رهثهر   عما  100     50     0علب م توك     1-كغل.فـ  150 ال غني هوم 
معاملتف   رفو    فعن  م تويات    ا تنفا  %  25التناخ   مع  راوبف 
الاهنية التربة  عامة  ف ا  رجع    اإلألافة  ن بة    الب فه ا  صوري 

 .ععالهالتف  كرت    األ با 
 

 محتوى الكاربوهيدرات في األوراق :

ربة  رهثهر ال ن الراوبف  ال غني هوم  ن بة الت  6 وألح البن ر  
ن نبات ال ري الصفرارا ا   التظ ا فف محتوك ال اربوفهنرات فف ع را   

معـن ت ال اربوفهـنرات رحـ  م ـتوك  فـفلل ن الراوبف رهثهر معنـور 
%م   25  ا تنفا ه ا  ععا  معاملة ال ن الراوبف عنن  0.05اتت الية  

   ن رام 1-رل100رل.7.438 ال ر بلغ  ال ار البافز ععلب معنر
مـ  ال ـار  75%   50% ا ـتنفا ال ن الراـوبف عنـن  معارنة   عاملتف
ــــــــ ــــــــافزه  اللتـ ــــــــان ععاهالبـ ــــــــل 5.013ا تـ ــــــــل100.رـ ــــــــم 1-رـ     ن راـ

عمــا في ـا   ــ  رــهثهر . علـب التــوالف  ن راب 1-رــل100.رـل3.813  
ــــــن ت  ــــــف معـ ـــــة فـ ــــــاس معنويـ ــــــ  فر  ـ ـــــن ععاـ ــــــهوم فعـ ـــــتويات ال غني ـ م ـ

ععلـب معـنر   1-رـل. عةـي  2.25ا  ععاب ال  ـتوك ال اربوفهنرات  
   توك ال عارنة ال ر    ه معارنة  ن رام  1-رل100.رل 6.7ال ر بلغ  

 1.5   0.75رـاله ال  ـتويان     ن راـم 1-رل100.رل  4.2ععاب
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ــا معــن ت  ه1-اةــي  رل. ــل 5.0ا  ععايـ ــم 1-رــل100.رـ     ن راـ
 علب التوالف.    ن راب  1-رل100.رل 5.8  

رــهثهر ن ــبة التربــة علــب معــن ت  نف ــ   يالتــظ مــ  البــن ر
ـــنرات  ــــة ال اربوفهـ ــــة ال زيبـ ــــة الاهنيـ ــــ  التربـ ــــن ععاـ ــــنر  فعـ ــــب معـ ععلـ
 بفر  معنور       ن رام  1-رل100.رل 6.916 بلغ  ال اربوفهنرات  

  ن  1-رـل100.رـل 3.930ع  التربة الرملية ال زيبة التف ععاـ  
ــهثهر . راــم ــوبف رـ ــة  ال ــن الراـ ــوع التربـ ــناخ  بــه  نـ ــا ان  للتـ ــفك ـ  فـ

 1-رل100.رل 8.850معنر ل   اعلب بلغ ا  ال اربوفهنراتمعن ت  
فــف التربــة الاهنيــة ال زيبـة  ال ــن الراــوبف عنــن ا ــتنفا     ن راـم 

%  50عنن ا تنفا    ال ن الراوبف  معاملةلي   ر% م  ال ار البافز.  25
  1-رل100.رل  6.675  عنر بلغ اي ت   للتربة نف  ام  ال ار البافز 

معنر فف التربة الرملية ال زيبـة عنـن ا ـتنفا  ا معارنة  ه     ن رام
   .  ن رام   1-رل100.رل 2.400بلغ     ال ر % م  ال ار البافز75

بـه  م ـتويات ال غني ـهوم  ن ـبة   ك لك  به  البن ر التناخ 
ــة  ـــهثهرالالتربـ ـــور تـ ـــف ال عنـ ــن ت  فـ ـــنراتمعـ ـــ ا  ال اربوفهـ ـــب   بلغـ ععلـ

عنـن م ـتوك األـافة مغني ــهوم     ن راــم  1-رـل100.رـل 8.4اي ـة
رله ا معاملـة األـافة .فف التربة الاهنـة ال زيبـة  1-اةي  رل.  2.25

ـــــهوم  ــــــي  رل. 1.5ال غني ـ ــــــغ  1-اةـ ــــــنر بلـ ـــــة   عـ ــــــنفس التربـ  7.5 لـ
ــل ــل100.رـ ـــم 1-رـ ـــافة   ن راـ ــنم األـ ــن عـ ـــنر عنـ ــ  معـ ــة  ه ـ ا معارنـ

  ن  1-رـل100.رـل 2.9 ال غني هوم  فف التربة الرملية ال زيبـة بلـغ
هر  رام ث وم ره . ك ا ان للتناخ  به  ال ن الراوبف  م تويات ال غني ه

 1-رـل100.رـل9.2 ععلـب اي ـة  تهث بلغال اربوفهنرات معن ت   فف
ــتنفا   ــن ا ـ ــافة 25  ن راــم عنـ ــتوك األـ ــافز   م ـ ــ  ال ــار البـ % مـ

له ا معاملة ال ن الراوبف نف     ر.  1-اةي  رل.  2.25 غني هوم  ال
ـــهو  ــــافة ال غني ـ ـــتوك األـ ــــي  رل. 1.5م م ـ ــــغ  1-اةـ ـــنر بلـ  8.1   عـ

  ن راما معارنة  ه   معنر فف معاملة ال ن الراوبف    1-رل100.رل

ــتنفا   ــغ 75عنــن ا ـ ــهوم بلـ ــافة مغني ـ ــن ن األـ ــار البــافز  بـ ــ  ال ـ % مـ
   .  ن رام  1-رل100.رل2.9

عما رهثهر التناخ  به  العوام  الثالث ال نر  ة   ال ن الراوبف  
ة فف فه م تويات ال غني هوم  ن بة التربة (   وي تبه   جو  فر  ات معن

ة ال ن    .لنبات ال ري الصفرارال اربوفهنرات فف األ را    ا  ععا  معامل
  2.25 م توك مغني هوم  % م  ال ار البافز 25الراوبف عنن ا تنفا   

 10.7فــف التربــة الاهنيــة ال زيبــة ععلــب اي ــة بلغــ    1-اةـي  رل.
  ن 1-رــل100.رـل 1.7. معارنـة  ه ـ  اي ــة   ن راــم1-رـل100.رـل

ي هوم فف م  ال ار البافز  عنم األافة مغن 75%عنن ا تنفا  رام  
 .التربة الرملية ال زيبة

 
الرطوبي والمغنيسيوم ونسجة التربة في محتوى  6جدول ) تأثير الشد   )

 وزن رطب  1-غم  100  .غم  .الكاربوهيدرات ألوراق نبات الذرة الصفراء

 نوع

 التربة

الشد 

 الرطوبي

نوع  مســــتويات المغنــــــيسيوم
 التربة

× 
الشد 

 الرطوبي

0 
M0) ) 

50 
(M1) 

100 
(M2) 

150 
(M3) 

S1 

T1 7.0 7.9 9.8 10.7 8.850 

T2 5.1 6.2 7.3 8.1 6.675 

T3 4.1 5.0 5.4 6.4 5.225 

S2 

T1 4.4 5.8 6.3 7.6 6.030 

T2 2.6 3.1 3.4 4.3 3.350 

T3 1.7 2.1 2.5 3.3 2.400 

 
معدل 
 التربة

 المغنيسيوم
 ×التربة

S1 5.4 6.4 7.5 8.4 6.916 

S2 2.9 3.7 4.1 5.1 3.930 

 
معدل 

الشــــــد 
 الرطوبي

 المغنيسيوم
× 

الشد 
 الرطوبي

T1 5.7 6.9 8.1 9.2 7.438 

T2 3.9 4.7 5.4 6.2 5.013 

T3 2.9 3.6 4.0 4.9 3.813 

  6.7 5.8 5.0 4.2 معدل المغنيسيوم

LSD  p≤0.05 

M T S T×M T ×S 
S 
×M 

T 
×M×S 

0.203 0.176 
0.14

3 
0.35

1 
0.24

8 
0.28

7 
0.497 

 

 محتوى البروتين في األوراق :

الب رهثهر ال ن الراوبف  ال غني هوم  ن بة  7  هر البن ر 
نبات ال ري الصفرارا ا   التظ ان  ع را   التربة فف محتوك البر ره  فف  

ة    ففلل ن الراوبف رهثهر معنور   ي معن ت البر ره  رح  م توك اتت ال
% مـ  ال ـار 25 ا ـتنفا ا  ععا  معاملة ال ن الراوبف عنن   ه0.05

    ن راــم 1-رـل100.رــل 8.016البـافز ععلــب  معـنر  الــ ر بلـغ 
مـ  ال ـار  75%   50% ا ـتنفا ال ـن الراـوبف عنـن  معارنـة   عـاملتف

ــ ــافزه  اللتـ ــان ععاهالبـ ــل 7.625ا تـ ــل100.رـ ــم  ن  1-رـ      راـ

عمــا في ــا   ــ  رــهثهر . علــب التــوالف  ن راب 1-رــل100.رـل5.601
بر ره  م تويات ال غني هوم فعن ععا  فر  اس معنوية فف معن ت   ا   ال

 8.21ععلـب معــنر الـ ر بلــغ   1-اةــي  رل. 2.25ععاـب ال  ـتوك 
  6.22معارنة    توك ال عارنة ال ر ععاب   ه  ن رام  1-رل100.رل
-اةي رل.  1.5    0.75راله ال  تويان      ن رام  1-رل100.رل

ـــــن ت 1 ـــــا معـ ــــــل 6.55ه ا  ععايـ ـــــل100.رـ ــــــم 1-رـ  7.34      ن راـ
رــهثهر   يالتـظ كـ لك مـ  البـن رعلـب التـوالف.   ن راب1-رـل100.رـل

 فعـن ععاـ  التربـة الاهنيـة ال زيبـة البر ره  معن ت  ففن بة التربة 
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 بفــر      ن راـم1-رـل100.رـل 7.950 بلــغ البـر ره  ععلـب معـنر 
  1-رل 100. رل  6.212معنور ع  التربة الرملية ال زيبة التف ععا   

 .    ن رام
 

الرطوبي والمغنيسيوم ونسجة التربة في محتوى  7جدول ) تأثير الشد   )
الذرة   البروتين  وزن رطب  1-غم  100غم.   .الصفراءألوراق نبات 

 نوع
 التربة

الشد 
 الرطوبي

نوع  مســــتويات المغنــــــيسيوم

 التربة
× 

الشد 
 الرطوبي

0 
M0) ) 

50 
(M1) 

100 
(M2) 

150 
(M3) 

S1 

T1 8.13 8.39 8.92 9.95 8.847 

T2 7.92 8.21 8.83 9.43 8.597 

T3 5.00 5.65 6.54 8.42 6.402 

S2 

T1 6.10 6.85 7.56 8.23 7.185 

T2 6.46 5.69 7.00 7.46 6.652 

T3 3.73 4.52 5.16 5.79 4.800 

 
معدل 
 التربة

 المغنيسيوم

 ×التربة

S1 7.02 7.42 8.10 9.27 7.950 

S2 5.43 5.69 6.57 7.16 6.212 

 
معدل 

الشــــد 
 الرطوبي

 المغنيسيوم

× 
الشد 

 الرطوبي

T1 7.12 7.62 8.24 9.09 8.016 

T2 7.19 6.95 7.92 8.45 7.625 

T3 4.37 5.90 5.85 7.11 5.601 

  8.21 7.34 6.55 6.22 معدل المغنيسيوم

LSD  p≤0.05 

M T S T×M T ×S 
S 
×M 

T 
×M×S 

0.269 0.233 
0.19

0 
0.46

5 
0.32

9 
0.38

0 
0.658 

 
ــهثهر  ــوبف رـ ــن الراـ ــة  ال ـ ــوع التربـ ــه  نـ ــناخ  بـ ــا ان  للتـ ـــفك ـ  فـ

  ن  1-رل100.رل 8.847معنر ل   اعلب بلغ ا  البر ره معن ت  
% م   25فف التربة الاهنية ال زيبة  ال ن الراوبف عنن ا تنفا      رام

% م  ال ار 50عنن ا تنفا     ال ن الراوبف  معاملةلي   رال ار البافز.  
  ن  1-رــل100.رــل 8.597  عــنر بلـغ اي تــ  للتربــة نف ــ االبـافز 

%  75ا معارنة  ه   معنر فف التربة الرملية ال زيبة عنن ا تنفا  رام
 .  ن رام  1-رل100.رل 4.800بلغ     ال ر م  ال ار البافز

به  م تويات ال غني هوم  ن بة     ك لك  به  البن ر ان للتناخ 
 9.27ععلــب اي ــة  بلغـ ا  البــر ره معـن ت  فــف معنويـاس اس التربـة رــهثهر 

 2.25عنــن م ــتوك األــافة مغني ــهوم      ن راــم 1-رــل100.رــل
ــــي  رل. ــــة  1-اةـ ـــــة ال زيبـ ــــة الاهنـ ــــف التربـ ـــــافة .فـ ــــة األـ رله ا معاملـ

ــــهوم  ــــي   1.5ال غني ـ ــــغ 1-رل.اةـ ــــنر بلـ ــــة   عـ ــــنفس التربـ  8.10 لـ
ــل ــل100.رـ ــم 1-رـ ـــافة   ن راـ ــنم األـ ــن عـ ــنر عنـ ــ  معـ ــة  ه ـ ا معارنـ

  ن    1-رل100.رل 5.43  ال غني هوم  فف التربة الرملية ال زيبة بلغ
 .رام

رهثهر  ك ا ان للتناخ  به  ال ن الراوبف  م تويات ال غني هوم
 1-رـل100رـل. 9.09 ععلـب اي ـة  تهـث بلغـالبـر ره  معـن ت  فـف

ــم ـــتنفا      ن راـ ـــن ا ـ ـــافة 25عنـ ـــتوك األـ ـــار البافز م ـ ـــ  ال ـ % مـ
له ا معاملة ال ن الراوبف نف     ر  .1-  رل. عةي  2.25مغني هوم  

ــــــهوم  ــــــافة ال غني ـ ـــــتوك األـ ـــــل.   1.5م ـ ــــــغ 1-كغـ ــــــنر بلـ  8.24   عـ
  ن راما معارنة  ه   معنر فف معاملة ال ن الراوبف    1-رل100رل.

ــتنفا   ــغ 75عنــن ا ـ ــهوم بلـ ــن ن األــافة مغني ـ ــار البــافز  بـ % مــ  ال ـ
 .  ن رام  1-رل100رل.4.37

عما رهثهر التناخ  به  العوام  الثالث ال نر  ة  ال ن الراوبف  
ة ف فهالتظ   م تويات ال غني هوم  ن بة التربة(   ف  جو  فر  ات معنوي

نبات ال ري الصفرار.ا  ععا  معاملة ال ن الراوبف  البر ره  فف ع را   
ـــــتنفا  ـــــن ا ـ ـــــافز 25عنـ ـــــار البـ ـــــ  ال ـ ـــــهوم %مـ ـــــتوك مغني ـ  2.25 م ـ

ــ   1-اةــي  رل. ــة ال زيبــة ععلــب اي ــة بلغـ  9.95فــف التربــة الاهنيـ

 1-رـل100رل. 3.73. معارنة  ه   اي ة   ن رام  1-رل100رل.
ر البافز  عـنم األـافة مغني ـهوم م  ال ا75%عنن ا تنفا    ن رام

   فف التربة الرملية ال زيبة.
 محتوى البرولين في األوراق :

ة التربـة رهثهر ال ن الراوبف  ال غني هوم  ن ـب 8 به  البن ر 
نبات ال ري الصفرارا ا   التظ ان لل ن  فف محتوك البر له  فف ع را   

معــن ت البــر له  رحـ  م ــتوك اتت اليــة  فـفالراـوبف رــهثهر معنــور 
% م  ال ـار 75 ا تنفا ه ا  ععا  معاملة ال ن الراوبف عنن 0.05

   ن راـم 1-رل.ممـا كر ررا3.492 البافز ععلب  معنر  ال ر بلـغ

مـ  ال ــار  25%  50% ا ــتنفا ال ــن الراـوبف عنـن  معارنـة   عـاملتف
ــــــــــــــ ـــــــــــــافزه  اللتـ ـــــــــــــان ععاهالبـ ــــــــــــــا كر ررا 1.997ا تـ  1.271.رل   ممـ

   .علب التوالف   ن رام  1-رل.مما كر ررا
عمـا في ــا   ــ  رــهثهر م ــتويات ال غني ــهوم فعــن ععاــ  فر  ــاس 

وم ا  ععاب ال  توك  البر له   معنوية فف معن ت     بن ن األافة مغني ه
ــغ  ـــ ر بلـ ــنر الـ ــب معـ ـــا كر ررا 2.93ععلـ ـــة   ن راـــم1-رل.ممـ ه معارنـ

  ن 1-رل.مما كر ررا 1.66ال ر ععاب1-رل. عةي  2.25   توك  
  ه ا  ععايا معن ت 1-اةي  رل.  1.5    0.75راله ال  تويان    رام
ــــا كر ررا 2.43 ـــــم 1-رل.ممـ ـــــا كر ررا 1.99     ن راـ   ن  1-رل.ممـ
 فـفرـهثهر ن ـبة التربـة   يالتظ ك لك م  البن ر علب التوالف. رام
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ــر له  معــن ت  ــ  التربــة البـ ــن ععاـ ــةفعـ ــة  الرمليـ ــنر  ال زيبـ ــب معـ ععلـ
 بفر  معنور ع       ن رام  1-.رلمما كر ررا 3.185 بلغ  البر له   
  ن  1-.رلممــا كر ررا 1.321ال زيبــة التـف ععاـ   الاهنيـةالتربـة 
 .  رام

 اس معنويـاس التربة  ال ن الراوبف رهثهر  ن بةك ا ان  للتناخ  به  
 1-.رلمما كر ررا 4.599ل   معنربلغ ععلب  ا  البر له معن ت   فف

% مـ  ال ــار 75ال زيبـة عنــن ا ـتنفا   الرمليـةفـف التربــة     ن راـم
% م  ال ار البافز 50عنن ا تنفا     ال ن الراوبف  معاملةلي   رالبافز.  

ا    ن رام  1-.رلمما كر ررا  2.779  اي ت      عنر بلغ  للتربة نف  ا
ال زيبة  ال ن الراوبف عنن ا تنفا     الاهنيةمعارنة  ه   معنر فف التربة  

  ن  1-.رلممــا كر ررا 0.365بلــغ   الــ ر % مــ  ال ــار البــافز25
ــن ر ان للتــناخ  .راــم ــه  البـ ــ لك  بـ ــتويات ال غني  كـ ــه  م ـ ــهوم بـ  ـ

ل    ععلب اي ة   بلغ ا   البر له امعن ت    فف  اس معنوياس  ن بة التربة رهثهر 
فـف  عـنم األـافة مغني ـهومعنـن     ن رام 1-.رلمما كر ررا  4.12

ـــــة  ــــــةالتربـ ــــــة الرمليـ ــــــهوم .ال زيبـ ــــــافة ال غني ـ ــــــة األـ  0.75رله ا معاملـ
  ن  1-.رلممـا كر ررا 3.51 لنفس التربـة   عـنر بلـغ 1-اةي  رل.

ــم ــن راـ ــنر عنـ ـــ  معـ ــة  ه ـ ـــهوم  ا معارنـ ــافة مغني ـ ـــتوك األـ  2.25م ـ
-.رل م ما كر ررا 1.06  ال زيبة بلغ  الاهنية فف التربة    1-اةي  رل.
. ك ا ان للتناخ  به  ال ن الراوبف  م تويات ال غني هوم    ن رام  1

ــــــهثهر  ــــــفرـ ـــــــن ت  فـ ــــــر له  معـ ـــــــالبـ ــــــث بلغـ ـــــــة  تهـ ــــــب اي ـ  4.38 ععلـ
% م  ال ار البافز   75عنن ا تنفا       ن رام  1-.رلمما كر ررا

 له ــا معاملـة ال ــن الراـوبف نف ــ    األــافة  .األــافة مغني ـهوم  عـنم
 1-.رلممـا كر ررا 3.71   عـنر بلـغ 1-اةـي  رل. 0.75مغني ـهوم 

 % مـ  ال ـار البــافز25  ن راـما معارنـة  ه ـ  معـنر عنــن ا ـتنفا  
ـــــتوك ـــــهوم    م ـ ــــــافة مغني ـ ـــــي  2.25األـ ــــــل. عةـ ــــــغ  1- رـ  0.57بلـ
 .  ن رام  1-.رلمما كر ررا

 
الرطوبي والمغنيسيوم ونسجة التربة في محتوى  8جدول ) تأثير الشد   )

 وزن رطب  1-غم  .مايكروغرام  .البرولين ألوراق نبات الذرة الصفراء

 نوع
 التربة

الشد 
 الرطوبي

نوع  مســــتويات المغنــــــيسيوم

 التربة
× 

الشد 

 الرطوبي

0 

M0) ) 

50 

(M1) 

100 

(M2) 

150 

(M3) 

S1 

T1 0.88 0.35 0.13 0.10 0.365 

T2 1.42 1.24 1.14 1.06 1.215 

T3 2.88 2.49 2.15 2.02 2.384 

S2 

T1 3.03 2.54 2.09 1.05 2.177 

T2 3.46 3.05 2.55 2.06 2.779 

T3 5.87 4.93 3.94 3.65 4.599 

معـــــــدل  

 التربة

 المغنيسيوم

 ×التربة

S1 1.73 1.36 1.14 1.06 1.321 

S2 4.12 3.51 2.86 2.26 3.185 

 
معدل 

الشــــد 
 الرطوبي

 المغنيسيوم
× 

الشد 
 الرطوبي

T1 1.96 1.45 1.11 0.57 1.271 

T2 2.44 2.14 1.84 1.56 1.997 

T3 4.38 3.71 3.10 2.84 3.492 

  1.66 1.99 2.43 2.93 معدل المغنيسيوم

LSD  p≤0.05 

M T S T×M T ×S 
S 
×M 

T 
×M×S 

0.122 0.105 
0.08

6 
0.21

1 
0.14

9 
0.17

2 
0.298 

 
ـــان ـــن  كـ ـــة   ال ـ ـــثالث ال نر  ـ ـــ  الـ ـــه  العوامـ ـــناخ  بـ ـــهثهر التـ رـ

ع را   محتوك  فف   اس معنويالراوبف  م تويات ال غني هوم  ن بة التربة (  
ا  ععا  معاملة ال ن الراوبف عنن    .م  البر له   نبات ال ري الصفرار

مغني ــهوم فــف  عــنم األـافة  م ــتوك% مــ  ال ــار البـافز 75 ا ـتنفا 
  ن    1-رل . م ما كر ررا 5.87يبة ععلب اي ة بلغ   ال ز   الرمليةالتربة  
عنــن     ن راــم 1-رل.ممــا كر ررا 0.10. معارنــة  ه ــ  اي ــة راـم
رـل. 2.25 األـافة مغني ـهوم م توكم  ال ار البافز    25%  ا تنفا 
 .ال زيبة  الاهنيةفف التربة    1-عةي  

 
 :  والبروتين والبرولين  الكاربوهيدراتمحتوى    نتائجمناقشة  

  محتوك ال اربوفهنرات   ففالراوبف     تنفا لال  األعظل  التهثهران  
ال اربون   الب عو    ا ك هن  ثانف  لنخور  معا مت ا  الثغور   يا ي    ه رلق 

ثانف ا ك هن    م  ال علوم  ان الثغور ر ك  ال نف  الرلي ف لنخور را  
الضغط  هال اربون علب  رعت ن  الثغرر  الب ا   ال ت ون  اخ      تركة 

الحار ة ا نتفاخف  هال ال ا  الضغط  للبفاف  ع   النبات  فعننما  تعرض 
رثبه    فتغلق  رع  ب لك ع لية  الحار ة  ال ال ا  ال ر  لعم    2COفف 
رع     الراوبف    تنفا   را كبهرا فف ع لية البنار الضولفا  عنن  يا ي ا 

ال اربون  ا ك هن  ثانف  رثبه   ر وي     ع لية   فف م ا  ؤثر  لبا    فعالية 
  الثانف ال اربوفهنرات م  خالر  لة فعالية ع لية البنار الضولفا  العام  

ا   اإلج ا    ان شني  نتيبة  الور ة  فف  التربة     تنفا  ال الف  فف  ال الف 
النبات  هؤ ر   فف  الحهوية  الفعاليات  علب  فف    خالراإل  الب  ال عكوض 

ج يع   علب ن اط   رعة ع لية     اإلنزي ات ر وي   فاعلية  رؤثر  التف 
  الب البنار الضولف  ر وي  ال اربوفهنرات  ر ثهل  م  الاا ة ال ي يالية  

ال الف    اإلج ا  يا ي   انفو    الثالثالعام      عما  ه ATPالاا ة الغنية 
في  اخالر تن ث    الب ؤ ر   ال رمونف  التوا ن  ال ري   فف  نبات  ا     
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تامت    الصفرار فف  ر بم  يا ي  للنبات  ال  تصة  ال ياه  فان  لة 
ما ي     ABAا   ي يك   رثبيايا     Farnesol ك لك  رو ر   را  التف 

من ا  ال لية  كثهري  اخ   الثغور  رغهرات  رلق  نفا  ة    فو  فبوط 
ه  فعالية البنار الضولف   التف رنعكس فف ع لية رعل البال تهنات ال ضر

 (.    34  6ه ( 1ه5هك  م   عكنه ر وي  ال اربوفهنرات ف ا ما 

ع لية بنار البر ره  التف رعتبر    فف الراوبف     تنفا ا   رهثهر   عما
كان  كبهري   لك م  خالر    ا  الع ليات فف ال ال ا الحية    عفل اتن م   

  فف ال الف فف النبات  التربة اثر  لبف    اإلج ا فان    ها تعراض النتال  
نا البر ره   ان   الــ  رع لية ر وي   النع  فف  ع     ATP     التغهرات 

فعالية   فف  ال لية  نع   فف  فعالية    ه البر ره   انزي ات التركهبية    يا ي 
امتصاص  حالت   انزي ات  فف  ل ا   لة  رنخ   التف  الضر رية  العناةر 

كالنتر جه   الف فور  البورا هوم  ال بري   البر ره   ر وي     ه ع لية 
كال غني هوم  الحن ن  ال نغنهز  البور ن   الصغرك  العناةر   بعت 

 (.(12،10، 35،17،15م   ك   الي  ارــف ا ما اش  . ال ولهبن نهوم
التربة   رهثهر ن بة  ال  كوري  ففعما  الصفات  ععاله فعن    محتوك 

الرملية   للتربة  معنوية  الن بة  فر  ات  ال زيبة  الاهنية  التربة  عظ رت 
ال زيبة  فف ج يع الصفات ال  كوري ما عنا محتوك البر له    لك  ن  
الغ الية  ف ه   اتتفاظا  ال ار  العناةر  عكثر  ال زيبة  الاهنية  التربة 

ال اربوفهن البنار  ر وي   فف  الب  يا ي  رؤ ر  رات  البر ره   بن رفا 
الرملية   معارنة  التربة  اكبر  البر له    ك   محتوك  فف   ان فاض 

 .(31 ال زيبة
  150  اإلألافةفهالتظ فف م توك  غني هوم  ال   األافة   رهثهر  عما

ال نر  ة  \كغل الصفات  فف ج يع  تص   يا ي  ان   ته   فكتار  فف  ا 
 ك ا بهنا   .اإلألافة عنم ان فض  ج يع الصفات ال نر  ة فف م توك

التركهم    ان  يا ي ع لية  الب  يا ي  ع ك  ال ضاف  ال غني هوم  ك ية 
األ را   فف  ال صنعة  ال اربوفهنرارية  ال وا     . الضولف  بالتالف  يا ي 

 اإلألافة الب   ر ال غني هوم كون  جزرا م  ا م  ما ي ال لور فه   فو  
حتور علب  ري  ا  ان ك  جزيل  كلور فه  ر  هال فتاح ال عننف ل  ه ال ا ي

 اتني م  ال غني هوم ك ا  ان فناك رهثهر مباشر لل غني هوم كون   ن ط  
معظل اإلنزي ات ال  تركة فف رحل   ر ون ال اربوفهنرات  ف ا  تفق مع  

   .(32نتال   
فف مرات  ن و    ال ن الراوبفعن    البك ا ر هر النتال  ال ا عة  

ور ةا  ا ترح  عت  اله  فف رفع م توك البر ل  البالنبات الح ا ة  ؤ ر 
لتحن ن   متغهرا  البر له   عن  كون  الراوبفالباتثه   جهن    ال ن   مؤشر 

البفاف  رعا م  التف  األةناف  الحوامت    هختيار  عكثر  به   م   كون  
 (30ا مهنية التف رز ا  فف النبارات ال عرألة للبفاف  

فف مرات  ن و    ال ن الراوبفعن    البك ا ر هر النتال  ال ا عة  
الح ا ة  ؤ ر   البر    البالنبات  م توك  الب  ررفع  ه    ن  عزك  لك 

النبا البر ره  فف  ن بة  فف  ال ضرر  التزفهر  الن و  مرتلتف  ت  عف ية 
ال    عشار ا الب عن رب ع عكثر البر ره  فف   (15) ف ا  تـفق مع نتال  

النبات  حنث مبكرا فف فتري الن و األ لب. ر هر النتال  ال ا عة الب عن  
اإلج ا  ال الف فف مرات  ن و النبات الح ا ة  ؤ ر الب رثبيط الن اط  

مفف  اإلنزي ف   الب  يا ي  ب لك  مؤ  ا  البر ره   بنار   توك  ع لية 
النبات فف  ا مهنية  نتال     ااألت اض  مع  ال ري  16 ف ا  تفق  علب   )

نتال   الصفرار عما  لل ن    (17).   النبات  رعريت  عن  الب  عشارا  فعن 
فف   ال ت ون  البر ره   ن بة  فف  معنور  ان فاض  الب  ع ك  الراوبف 

 الور ة.
عشار    النبات  و ف    26)ك ا  فف  ال غني هوم  نع   ان  الب 

ر ون البر رهنات النبارية  ف ا    عو  الب عنم ر ون األت اض ا مهنية  
رحفز   التف  الرا بو ومات  جزيلات  ثبورية  انفصار  عنم  الب  ب   عو  
الحري.  الرا بو ومات   ا مهنية  األت اض  م   ال تعن ي  الببتهنات  ر وي  

مررباة  ا ع   متصلة  النبارية  ر ون  ال لية  ا نن بال مية  اخ   ل بكة 
الرا بو ومات   ك   كون   ثبورية  علب  ال غني هوم  ع     يظ ر  ان 

 ألر رياس لت وي  البر رهنات.
ع ليات   فف  ال غني هوم  ال ر  عوم     الن ر  م ا  كر  فهتضح 
البنار النبارف.  ف ا  ف ر  ان  جو  م تويات مالل ة م  ف ا العنصر  

 ت  ؤ ر الب  يا ي ن وه   يا ي اإلنتاج.لن و النبا
  االستنتاجات :

محتوك  ان  يا ي ال ن الراوبف علب النبات  ؤ ر الب التاثهر    -1  
 .  الصفات الف لبية ال نر  ة

رل األ تنتاج ان الت  هن  ال غني هوم    ع  عف ية ع  الت  هن   -2  
 بقية العناةر فف رح ه     N     P     K العناةر األخرك مث  

 الصفات ال نر  ة.  
رحتفظ    -3   التف  التر   فف  الصفرار  ال ري  محصور  عنن  راعة 

   يا ي محتوك  ال ار   خصوةاس التربة الاهنية ال زيبة رؤ ر الب  
 .  الف لبية ال نر  ةصفات  ال

 المصادر:



 

P- ISSN  1991-8941   E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة              

2013,(7), ( 1 ) :90-102 

101 

(. ف ـلبة الحاةـالت الزراعيـة 1987ات نه رياض عبـن اللايـ)   .1
الظـر ف البافـة  ال ـن الراـوبف(. من ريـة  ار ال تـم  ن وفـا رحـ  

 للاباعة  الن ره جامعة ال وة .
(. رـهثهر ال ــن ال ــالف علــب 1989ال ع ـارره   ــرك خلهــ  شــاكر   .2

 Hordeum distichumانبات  ن و  إنتاجية ةنفه  م  ال عهر  
L.. ه ر الة ماج تهره كلية العلومه جامعة ال وة) 

(. معا مة ال حاةه  للبفافه رحله   1994الزر  ه خ يس مح ن   .3
 .99  –  85:    16ف هولوجفه مبلة العلوم األ ا ية  التابيقيةه  

4. Karrou, M. J. and J. W. Maranvill, (1995). 

Response of wheat cultivars to different soil 

nitrogen and moisture regimens: III-leaf water 

content, conductance, and photosynthesis. Journal 

of Plant Nutrition, 18: 777-791.  

5. Itai, C. and Y. Vaadia (1985). Kinetin – like activity 

in root exudates of water stressed sun flower. Plant 

physiol. 18: 941-944. 

6. Serpil, U. ;  Y. Keles and E. Unal (2004). Proline 

and ABA Levels in two Sun flower Genotypes 

Subjected to Wather Stress. Bulg. Plant PHysiol, 30 

(3-4): 34-47.  

7. Heidari, Y. and P. Moaveni (2009). Study of 

Drought Stress on Aba Accumulation and Proline 

among in Different Genotypes Forage Corn., 

Islamic Azad University،Kazeroon Branch Iran. 

Research J. of  Bio, Scie. 4(10): 1121-1124. 

8. Palfy, G. and Juhasz, J. (1970). Increase of free 

proline level  in water deficient leaves as areaction 

to saline or cold root media.Acta Agron.Hung. 19 

(1-2): 79-88. (C.F.Field Crop Abst. 24 (3): 545, 

1971. 

9. Jiang, Y. and Huang, B. (2002). Protein alteration in 

tall fescue. in response to drought stress and 

abscisic acid ، Crop Science, 42: 202-207. 

10. Mitysik, J. ; B. Alia and P. Mohanty (2002). 

Molecular. mechanism of quenching of reactive 

oxygen sp. By proline. under stress in plants.Curr.  

Sci., 82: 525-532.  

بيضار   (.2007 عبن الح  ه ش ك   .11  ا تبا ة ةنفه  م  ال ري ال
[Sorghum bicolor (L.) Moench]    لإلج ـا  ال ـالف رحـ

 .جامعة  غنا   -كلية الزراعة    -   كتوراهظر ف الحع ه عار تة  

(. رعــن ر ا  ـت الك ال ــالف 1979ال ـعنه االـم مح ــن ت ـه    .12
ل حصور ال ري الصفرار  ا ت نام عتواض ال عننات ال الية  التبار   

 الر مانية (.الحعلية.   عار تة  كتوراه  اللغة  
(. رر محاةه   1977مر ف مصافب علف  نض   نور الن     .13

 .شارع مح ن فرين العافري  160الحع . مكتبة ا نبلو ال صرية  
14. Steer, B. T. ; Hocking, P. J. ; Kort, A. A. and 

Roxburugh, C. M. (1984). Nitrogen nutrition of 

sunflower Helianthus annuus L. yield component, 

the time and their establishment and seed 

characteristics response to nitrogen supply. Field 

Crop Res. 9 : 219 -236. 

(. رهثهر رغاية الب  ر  2006 ل ان برفان عبن الح ه     هالبلنا ر .15
 ال ـا ي العضـوية فـف ن ـو  تاةـ  الـ ري الصـفرار فـف رربـة ألـ يفة 

 .15  – 9( :  2   11زراعة العراايةه  مبلة ال  ·التركهم
16. Sumera I. and A. Bano (2009). Water stress induced 

changes in antioxidant enzymes, membrane stability 

and seed protein profile of different wheat 

accessions. African Journal of Biotechnology, 8 

(23) : 6576-6587. 

17. Javaid, A. ; A. Ghafoor and R. Anwar (2004). Seed 

storage protein electrophoresis in groundnut for 

evaluating genetic d diversity. Pak. J. Bot. 36: 25 -

29. 

18. Black, G. R. and K. H. Hartge (1986). Bulk density. 

In methods of soil structure and migration of 

colloidal materials soils. Soil Sci. Soc. Am. Proc., 

26:297-300.  

19. Singh, D. P. (1980). Relation of soil moisture and 

air conditioning irrigation to plant water balance, 

growth characteristics and nutrient uptake in rye and 

wheat, biological plantarum, 20 (3): 161-166.  

20. Richards, L. A. (1954). Diagnosis and improvement 

of saline and alkali soils. USDA Agric. Handbook 

60. Washington. D. C. 

21. Bremner, I. M. and D. R. Keeny (1966). 

Determination on isotope – ratio analysis of 

different fromson nitrogen in soil. Exchangeable 

ammonium, nitrate, nitrite, by extraction distillation 

methods Soil: Sci. Soc. Amer. Proc. 30: 577 – 582. 

22. Watanabe, F. C. and Olsen, S. R. (1965). Test of an 

ascorbic acid method for determining phosphorus in 

water and NaHCO3 extracts from soil. Soil Sci. 

Sco. Am. Proc., 29: 677-678. 

23. Page, A. L. ; R. H. Miller and D. R. Keeney (1982). 

Methods of soil analysis plant 2: Chemical and 



 

P- ISSN  1991-8941   E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة              

2013,(7), ( 1 ) :90-102 

102 

Microbiological Ppropertie. Agron series No. 9. 

Amer Sco. Agron. midison Wisconsin. USA. 

24. Piper, C. S. (1950). Soil and plants analysis. Inter 

science pub, Inc. New York. 

25. Black, C.A. (1965). Methods of soil analysis.Amer. 

Soc. of agro. Inc. USA. 

  ·(. األ  ني  خصوبة التربة 1990الن ي فه  عن هللا نبل عبن هللا   .26
 ار ال تـم للاباعـة  الن ــره جامعـة ال وةــ ه   اري التعلـيل العــالف 

  البحث العل ف.
27. Witham, F. H. ; D. F. Blaeds and R. M. Devlin 

(1971).  Experiments in plant physiology · Litton 

education publishing, Inc. New York. 

28. Dubois, M. ; Glles، K. A. ; J. K. Hamition ; D. A. 

Rebers and F. smith, (1956). Calorimetric method 

for determination for sugar and related substance. 

Anal Chem. 28: 350 – 360. 

29. Lowery, O. H. ; N. J. Rosebrough ; A. L. Farr and 

R. J. Randall  (1951). protein measurement with the 

Follin phenol Reagent.  J. Biol. Chem. 193: 265. 

30. Bates, L. S. ; R. P. Weldrn and I. D. Tears (1973). 

Rapid determination of free proline for water-stress 

studies. Plant and soil. 39: 205 -207. 
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EFFECT OF MOISTER TENSION, MAGNESIUM AND SOIL TEXTURE ON 

SOME PHYSIOLOGICAL CHARACTERS OF CORN. (ZEA MAYS L) 

SAMIR S. KH. AL-RAWI        ABDULLAH A. YASEEN      FAUZI M. ALI 
ABSTRACT: 

A Factorial experiment has been carried out in the Random Complete Branch Design (RCBD) with three 

replication. Plasticpots with a capacity of (8 kg ) of soil have been prepared and filled with dry soil that was sifted 

using 2 mm sifter. Fertilizers have been added to Corn (Zea mays L.) according to recommendation. Corn seed was 

sowing on the 15th jolly 2011. Irrigation processes were done depending on gravimetric method to maintain soil 

moisture with the limits of moisture tension extent that represent depletion rates of water ; 25%, 50% and 75% until 

15\10\2011. Some physiological characters (chlorophyll content a, chlorophyll content b, total chlorophyll content, 

carbohydrates content, protein content and proline content) were calculated during flowering stage. Below are the 

most important results.The increase in moisture depletion has significantly affected most of the studied physiological 

characteristics. The moisture depletion of 25% got excellence over that of 50% and 75%, the values were (3.124 

mg.g-1, 2.593 mg. g-1, 5.693 mg. g-1, 7.438 g.100 g-1 and 8.016 g.100 g-1)، respectively, except the prolin content 

whose highest value of  moisture consumption was 75% reaching to 3.492µg. g-1. Also, the addition of magnesium 

has a significant effect; the addition of 2.25 g. Plasticpot of magnesium got excellence over (0, 0.75, 1.50) g. 

Plasticpot, the values were (3.59 mg.g-1، 2.85 mg.g-1, 6.36 mg.g-1, 6.7 g.100g-1, 8.21 g.100g-1), respectively, except 

prolin content whose highest value was when not adding  magnesium 2.93 µg.g-1. Soil texture has significant effects; 

clay loam got excellence over the sandy loam. The values were (3.0 mg.g-1, 2.45 mg.g-1, 5.45 mg.g-1, 6.916 g.100g-
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1and 7.950 g.100g-1), respectively, except the prolin content whose highest value in the sandy loam  was 3.185 µg.g-

1. 


