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( وبواقــث ثــكث مكــررات RCBDنفــذت تجربــة عامميــو وميــا تصــميم الشطاعــات العلــوا ية الكاممــة   
( كغم تربة، وعب ت بالترا التي ىي ت بعـد تجفيفيـا ونهميـا بمنهـل 8لممعاممة الوامدة، جيزت أصص بيعة  

. 7/2011/ 15الـذرة الصـفراء فـي  عـتاأليمدة ميا التوصيات اليمادية لمذرة الصفراء، زر  يفتضأممم، 2
 وأجريت عمميات الري باعتماد الطريشة الوزنية لمممافظة عمى رطوبة التربة لمدود مـديات اللــــــــــدود الرطوبيـة

مضــرت ، ثـم 10/2011/ 15% مـن المــاء الجـاىز ولغايـة75% و50، 25%التـي تمثــــــــل نيــا افيـتنفاذ 
شياس بعض الصفات التلـريمية عدد هكيـا البلـرة، طـول هكيـا البلـرة، عـرض هكيـا البلـرة، طـول ل األوراق

ي اليطح اليـفمي وعـدد الجياز الثغري، عرض الجياز الثغري، عدد الثغور في اليطح العموي، عدد الثغور ف
أىـــم النتـــا   أثـــرت زيـــادة نيـــا افيـــتنفاذ الرطـــوبي معنويـــًا فـــي ا مـــا الصـــفات وكانـــت  الهكيـــا الممركـــة(

 124.587بمغــــت أعمــــى قيمــــة ليــــا  و % 25التلــــريمية المدرويــــة فشــــد تفوقــــت نيــــبة افيــــتنفاذ الرطــــوبي 
ــــل  14.025روميتر، مــــايك 21.050مــــايكروميتر،  37.082مــــايكروميتر،  21.79مــــايكروميتر،  ثغــــر. مش

هميــة ممركـة( عمــى التــوالي. مـا عــدا عــدد هكيـا البلــرة فشــد  3.9، 1-ثغــر. مشـل مجيــري 22.00، 1-مجيـري
. كــذلك أثــرت 1-هميــة.مشل مجيــري 65.250بمغــت أعمــى قيمــة ليــا و % 75تفوقــت نيــبة افيــتنفاذ الرطــوبي 

بمغـت أعمـى قيمـة و  1-كغم.ىـ 150زيادة ميتوى إضافة المغنيييوم معنويًا وقد تفوق ميتوى إضافة مغنيييوم 
ثغـــر. مشـــل  13.7مـــايكروميتر،  21.7مـــايكروميتر،  36.7مـــايكروميتر،  21.0مـــايكروميتر،  (116.7ليـــا 

كانـت و ماعـدا عـدد هكيـا البلـرة  هميـة ممركـة( عمـى التـوالي، 4.0، 1-ثغـر. مشـل مجيـري 22.7، 1-مجيري
. أمــا بالنيــبة لتــ ثير 1-هميــة.مشل مجيــري 66.3أعمــى قيمــة ليــا فــي ميــتوى عــدم إضــافة المغنييــيوم وبمغــت 

 (126.0بمغـت أعمـى قيمـة ليـا و نيجة التربة فشـد تفوقـت التربـة الطينيـة المزيجـة عمـى التربـة الرمميـة المزيجـة 
ثغـــــر. مشــــــــــل  12.8مايكـــــــــــــروميتر،  20.831مـــــايكروميتر،  35.90مـــــايكروميتر،  20.96مـــــايكروميتر، 

هميـة ممركـة( عمــى التـوالي. مـا عـدا عـدد هكيـا البلـرة فشــد  3.6، 1-ثغـر. مشـل مجيـري 21.25، 1-مجــيري
 .1-همية.مشل مجيري 64.50بمغت أعمى قيمة ليا و تفوقت نيجة التربة الرممية المزيجة 
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  المقدمة

يمصل النمو في النبات نتيجة فنشيام الهكيا وايتطالتيا وان 
 ير مبالرة عمى الماء.  أوجميث ىذه العمميات تعتمد بصورة مبالرة 

 ضعف معدفت نمو إلىعندما تشل عممية انشيام الهكيا فذلك يؤدي ف
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اإلجياد الما ي يؤثر كثيرا في  إن إلى (1) ألار. الجـذر والياق واألوراق

معدل نمو النبات من هكل افنهفاض الذي يمصل في الميامة الورقية 
فشد  (2) أماووزنيا وبالتالي كمية اإللعاع المعترض من قبل النبات. 

 إلىفير انهفاض معدل نمو النبات تمت ظروف اإلجياد الما ي 
كانهفاض معدفت التمثيل الكاربوني والتعبير الجيني  التغيرات الفيمجية
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يض الكاربوىيدرات والبروتينات فضك عن كثير من العمميات أو 
 .الكيموميوية

يت ثر نمو الممصول بكثير من العمميات الوظيفية والتي تت ثر 
ببي ة النبات وبالتالي تؤثر عمى الماصل األهضر لمنبات. أن نمو 

اعل الذي يمدث بين العوامل الوراثية والبي ية النبات ىو مصيمة التف
(، ويعد الماء من أياييات النمو في مالة توفره بالمد الذي يمبي 3 

متطمبات النبات إضافة إلى وفرة العناصر الغذا ية وهدمة الممصول 
 1.) 

إلى وجود اهتكفات بين الهطوط الوراثية لمذرة  (4  لارأ
لة اللد الرطوبي مشارنة بالري الكامل، الصفراء في تلريح األوراق في ما

ميث وجد ان عدد الثغور ومجميا في اليطح العموي واليفمي ألوراق 
نبات الذرة الصفراء يشل تدريجيا وبصورة معنوية عند تعرض النبات إلى 

إن  (5)بين و  اللد الرطوبي ويزداد الت ثير مث زيادة اللد الرطوبي.
بعض الميزات التلريمية التي ليا عكقة باألوراق مثل دليل الثغور 
ومجميا ومعدل عدد الثغور ومعدل عدد هكيا البلرة كان وجودىا يظير 
التفاوت في الصفات الميمة في نبات فول الصويا تمت اللد الرطوبي 
وبمعنوية عالية، وان عدد الثغور يتناقص هكل فترة الجفاف في الورقة 

يصامبو نشص في مجم الجياز الثغري وان التعرض إلى اللد الرطوبي و 
% مشارنة ب وراق النباتات  42يهفض عدد الثغور في األوراق بنيبة 

الغير معرضة لملد الرطوبي، كذلك المال بالنيبة إلى عدد هكيا البلرة 
ومجميا ميث ت هذ نفس الت ثير في األوراق لمنباتات المعرضة إلى لد 

 وعند مشارنتيا مث أوراق النباتات المروية بلكل كامل.رطوبي 
الميوية ويوجد  األنظمةفي  أياييا   يعد المغنيييوم عنصرا  

وىو من العناصر المعدنية المغذية  .بصورة طبيعية كايون ثنا ي اللمنة
ذكر و  .د في هكيا كافة الكا نات الميةويوج ،الضرورية لنمو النبات

 Thylakoidالثيككويد  أ ليةالمغنيييوم يياىم في تنظيم  إن(7) و(6)
كما يعد عامك مياعدا ومنلطا  .Grana stackingو صفا ح الكرانا 

التي تشوم بتثبيت  از ثاني اوكييد الكاربون في عممية التمثيل  لإلنزيمات
 pH، وتنظيم الـ (ATP  9ونشل الطاقة عن طريق الـ .(8الضو ي  

 10 .) 
عامل ربط لدقا ق الرايبويومات التي  أيضاغنيييوم ويعد الم

بيبا مركة الجزء الشابل لكنتلار منو  طريشيا لتمثيل البروتين. ت هذ
وانتشالو اليريث من األجزاء الشديمة إلى النموات المديثة باعتباره عنصرًا 

متمركًا تظير أعراض نشصو أوف عمى األوراق اليفمى من النبات اذ ينت  
اصفرار بين عروق األوراق نتيجة فلل تكوين الكموروفيل وىذا يمدث 
عادة عندما يكون ممتوى المغنيييوم في النبات اقل من مده المرج و 

 (.11بايتمرار النشص تصبح الميامات الصفراء متنهرة  
دراية ت ثير ميتويات من اللد الرطوبي  إلىتيدف ىذه الدراية 

 وميتويات من المغنيييوم لمتربة  رطوبة وفيرة، متويطة، رطوبة قميمة(
لنبات الذرة الصفراء في تربتين مهتمفتي  التلريميةفي بعض الصفات 

 .النيجة
 

 طريقة العمل:
 15تم تنفيذ التجربة في أصص بكيتيكية هكل المويم الهريفي

جامعة افنبار \كمية التربية لمعموم الصرفة\في قيم عموم المياة 2011/7/
بيدف دراية ت ثير ثكث ميتويات من اللد الرطوبي وأربث ميتويات من 

لنبات الذرة الصفراء في  التلريميةعنصر المغنيييوم في بعض الصفات 
لبذور الذرة  5012 تربتين مهتمفتي النيجة، وتم اهتيار الصنف إباء

 .والميجل في اليي ة العامة لمبموث الزراعية الصفراء
 افنبار \الرمادي \تم اهتيار تربتين األولى من منطشة الصوفية

، والثانية من ( Sandy loam  رممية  مزيجو نيجة ذاتوىي تربة 
 نيجةذات وىي تربة  افنبار \الرمادي  \الجزيرة  \ ذياا البو منطشة

لتربتين ىوا يًا ثم طمنت ونهمت جففت ا، ( Clay loam مزيجو طينية 
بعض  ممم ثم أهذت عينات قبل الزراعة لتشدير 2بمنهل قطر فتماتو 

تشدير  اذ تم (1جدول رقم  لياتين التربتين الفيزيا ية والكيميا ية الصفات
، افيصالية الكيربا ية (12اليايدروميتر   نيجة التربة ميا طريشة

( 13  بطريشة pHمموضة التربة  ،EC 1:1لميتهمص التربة 
( KCL  2،والنيتروجين بطريشة افيتهكص بوايطة كموريد البوتاييوم 

والبوتاييوم بوايطة  .(15)( والفيفور بطريشة 14  عياري ميا طريشة
يت نيالمغنيييوم بطريشة التيميح بالفر و  ،Flame photometerجياز 

د عياري وكما وام HCLبطريشة اليضم بمامض  الكاربونات (،16 
(، والكثافة الظاىرية قدرت بطريشة افيطوانة المعدنية 17مبين في  

Core Sampler  18.) 
 ثكث معامكت ىي : عمى التممت التجربة   

  أوالً : الشد الرطوبي للتربة:

 ايتعمل ثكث ميتويات من اللد الرطوبي لمتربة ىي :
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 (.T1% من الماء الجاىز،  25الري عند ايتنزاف  -1
 (.T2  % من الماء الجاىز50الري عند ايتنزاف  -2
 (.T3% من الماء الجاىز  75الري عند ايتنزاف  -3

تم ايتهدام عنصر المغنيييوم بطريشة ثانياً :عنصر المغنيسيوم : 
اإلضافة همطًا مث التربة عمى لكل كبريتات المغنيييوم الما ية 

H2O.MgSO4   (Mg %18: وب ربث ميتويات ىي 
 (.M0المغنيييوم   إضافة كبريتات بدون -1
 (.M1  -1كغم. ه 50 مكبريتات المغنيييو  إضافة -2
 (.M2  -1كغم. ه 100 مكبريتات المغنيييو  إضافة -3
 (.M3  -1كغم. ه 150مكبريتات المغنيييو  إضافة -4

 تم ايتهدام تربتين مهتمفتي النيجة وىما : :ثالثاُ : نسجة التربة 
 (.S1طينية  تربة مزيجو  -1
 (. S2تربة مزيجو رممية   -2

نفذت تجربة عاممية وميا تصميم الشطاعات العلوا ية الكاممة 
 RCBD بعدد ومدات  أي( وبواقث ثكث مكررات لممعاممة الوامدة

يم مثشبة  30 يم وقطر 40 بارتفاع أصص جيزت ومدة، (72تجريبية  
وضعت فوق طبشة  .وتم تغطية قاعدتيا بطبشة من المصى األيفل،من 

( 8بتربتي الدراية وبمشدار   األصصترليح ثم مم ت  أوراقالمصى 
 .أصيصلكل  تربة كغم

 5012صنف أباء  (.Zea mays L الذرة الصفراء زرعت
تم إضافة األيمدة الكيميا ية ميا التوصية  .0211\7\11بتاريخ 
 (.19اليمادية 

تم ري النباتات ميا الطريشة الوزنية بعد أن تم تشدير اليعة 
% ، بعدىا تم إيصال  100المشمية لمتربة وكانت الرية األولى باليعة 

رطوبة التربة يوميًا إلى اليعة المشمية من هكل وزن األصص يوميًا 
ضافة الماء ليد النشص الماصل بعد وزن األصص  .وا 

متربة ل( يوضح بعض الخواص الفيزيائية والكيميائية 1جدول )
 الدراسة.المستخدمة في 

 وحدنت ننقيمس نن فمت

     ت ب 

طيني  

 يزيج 

     ت ب 

ليهي  

 يزيج 

نبي مني  

 ECننكه بمئي  

1:1 

دسي. 

 2.31 2.70 -1سيًينز.و

حًىض  ننت ب  

pH 
 8.3 7.9 

نننيت واين 

 ننجمهز
 130.0 201.0 -1كغى .يهغى

 22.0 61.0 -1كغى .يهغى ننفسفىل ننجمهز

 6 17 -1كغى .غى ننًمدة ننةضىي 

 180 261 -1كغى .غى ننكملبىامت ننكهي 

ننرىتمسيىو 

 ننجمهز
 16.0 58.0 -1كغى .يهغى

ننًغنيسيىو 

 ننذنئب
 6 2 -1كغى .يهغى

 758 254 -1كغى .غى اسر  نن يم

 152 404 -1كغى .غى اسر  ننغ ين

 90 342 -1كغى .غى اسر  ننطين

  اسج  ننت ب 
يزيج  

 طيني 

يزيج  

 ليهي 

 1.41 1.43 -3ييكمغ نو. و ننكثم   ننظمه ي 

 
فات وتم دراية ص 2011 \10 \15مصدت النباتات بتاريخ 

التي جمعت من الومدات  ورقة ايفل ورقة العملالبلرة بافعتماد عمى ال
 ,F.A.A.  Formalinالتجريبية إذ تم تثبيتيا مبالرة بوايطة المممول 

Glacial acetic acid, Alcohol ethyl 5( الذي تم تمضيره بمزج 
 3يم 90و Acetic acid glacial 3يم5 و Formalin 3يم

Alcohol ethyl 70%  20ياعة(   20- 24، ولمدة.) 
العميا واليفمى  افعتيادية لهكيا البلرة تم تمضير لرا ح آنية

 (.21ميا ما ورد في   لألوراق اعتمادًا عمى العينات الطرية والمثبتة
 حقل مجهري(. \خميةمعدل عدد خاليا البشرة: )
العميا واليفمى لكل  تينمبلر ل افعتيادية هكياالتم مياا عدد 

  (.400X  22من األوراق، إذ ميبت عمى قوة تكبير 
 معدل أبعاد خاليا البشرة االعتيادية )مايكروميتر(.

عرض وطول هـكيا البلرة افعتيادية وذلك عمى  تم قياس
 .(23الهكيا المعتمدة من قبل   ابعادطريشة قياس 

 
 حقل مجهري(. \معدل عدد الثغور )ثغر

مشل العميا واليفمى لكل  تينتم مياا عدد الثغور في البلر 
 (.400X  22، إذ ميبت عمى قوة تكبير مجيري

 معدل أبعاد الجهاز الثغري ) مايكروميتر(.
مايكروميتر العدية  ب يتهدام الثغورعرض وطول  تم قياس

 Stage( ومايكروميتر الميرح  Ocular Micrometer  العينية

Micrometerقوة  عمىالجياز الثغري،  ابعاد ( وذلك عمى طريشة قياس
 .(23المعتمدة من قبل   400Xتكبير 

 معدل عدد الخاليا المحركة:
تم تمضير لرا ح آنية لمشاطث عمودية رقيشة لألوراق اعتمادًا 
عمى العينات الطرية والمثبتة وذلك بايتعمال األدوات التلريمية الدقيشة 
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 ممشط، أبره، ملرط، مشص( وفرلت فوق لريمة زجاجية نظيفة مث 
لمظات تم وضث  طاء اللريمة اللفاف  قطرة من صبغة اليفرانين وبعد

الكاميرا مث  ىفوق النموذج وفمصت تمت المجير الضو ي الماوي عم
 ،تيجيل الشراءات، وقد تم إتباع الهطوات ميا ما ورد في مويى

 21.) 
 النتائج والمناقشة

اللد الرطوبي والمغنيييوم ونيجة  ت ثير (2يوضح الجدول  
يكمظ  إذنبات الذرة الصفراء،  ألوراق العميا عدد هكيا البلرةالتربة في 

إن لملد الرطوبي ت ثير معنوي عمى معدفت عدد هكيا البلرة ألوراق 
، إذ أعطت معاممة  0.05تمت ميتوى امتمالية  الذرة الصفراء نبات

معدل والذي  % من الماء الجاىز أعمى75اللد الرطوبي عند ايتنفاذ 
مشارنة بمعاممتا اللد الرطوبي عند  1-همية.مشل مجيري 65.250بمغ 

 62.875من الماء الجاىز، والمذان أعطيا  25%و 50%ايتنزاف 
  .التوالي عمى 1-همية.مشل مجيري 60.125و 1-همية.مشل مجيري

أما فيما يهص ت ثير ميتويات المغنيييوم فشد أعطت فروقًا 
نبات إذ أعطى الميتوى المعنوية في معدفت عدد هكيا البلرة ألوراق 

 1-همية.مشل مجيري 66.3أعمى معدل الذي بمغ  عدم إضافة مغنيييوم
همية.مشل  59.5الذي أعطى  1-كغم.ىـ 150، مشارنة بميتوى 

، إذ أعطيا معدفت 1-كغم.ه 100و  50تكه الميتويان  1-مجيري
عمى  1-همية.مشل مجيري 61.7و  1-همية.مشل مجيري 63.5

 التوالي.
نيجة التربة عمى معدفت عدد  كذلك من الجدول ت ثير ويكمظ

أعمى  المزيجة الرمميةفشد أعطت التربة   نباتالهكيا البلرة ألوراق 
 64.50وبمغت  الذرة الصفراء لعدد هكيا البلرة ألوراق نبات معدل

وبفرق معنوي عن التربة الرممية المزيجة التي  1-همية.مشل مجيري
 . 1-جيريهمية.مشل م 61.00أعطت 

لمتداهل بين نيجة التربة واللد الرطوبي ت ثير عمى كذلك إن 
معدفت عدد هكيا البلرة ألوراق نبات الذرة الصفراء إذ بمغ أعمى معدل 

في التربة الرممية المزيجة واللد  1-همية.مشل مجيري 66.50لو 
عند  . يميو اللد الرطوبي%من الماء الجاىز75الرطوبي عند ايتنزاف

ولنفس التربة بمعدل عدد هكيا بمغت  %من الماء الجاىز50ايتنزاف
،مشارنة ب قل معدل عدد هكيا في 1-همية.مشل مجيري 64.75قيمتو

%من الماء 25التربة الطينية المزيجة واللد الرطوبي عند ايتنزاف
 .1-همية.مشل مجيري 58.00بمغوالذي  الجاىز

ويات المغنيييوم ونيجة وكذلك يبين الجدول التداهل بين ميت
التربة ت ثيرًا معنويًا في معدفت عدد هكيا البلرة ألوراق النبات ميث بمغ 

 عند ميتوى عدم إضافة مغنيييوم 1-همية.مشل مجيري 68أعمى قيمة 
 1-كغم.ىـ 50تمييا معاممة إضافة المغنيييوم .في التربة الرممية المزيجة

، مشارنة 1-همية.مشل مجيري 65ولنفس التربة بمعدل عدد هكيا بمغ 
 1-كغم.ه 150ب قل معدل عدد هكيا عند ميتوى إضافة مغنيييوم 

 .1-همية.مشل مجيري 58وفي التربة الطينية المزيجة بمغ 
كما إن لمتداهل بين اللد الرطوبي وميتويات المغنيييوم ت ثير 

 69.0ميث بمغ أعمى قيمة  عمى معدفت عدد هكيا البلرة ألوراق نبات
% من 75في معاممة اللد الرطوبي عند ايتنزاف  1-همية.مشل مجيري

و ميتوى عدم إضافة مغنيييوم. يمييا معاممة اللد  الماء الجاىز
بمعدل عدد  1-كغم.ىـ 50الرطوبي نفيو و ميتوى إضافة المغنيييوم 

، مشارنة ب قل معدل عدد هكيا 1-همية.مشل مجيري 66.5هكيا بمغ 
وميتوى  % من الماء الجاىز25طوبي عند ايتنزاف في معاممة اللد الر 
 .1-همية.مشل مجيري 57.0 بمغ 1-كغم.ىـ  150إضافة مغنيييوم 

 

( تأثير الشــــد الرطـوبي و المغنيسيوم ونسجة التربة في عدد 2جدول )

 1-خلية.حقل مجهري .خاليا البشرة ألوراق نبات الذرة الصفراء

 اىع

 ننت ب 
ننشد 
 نن طىبي

اىع  يســــتىيمت ننًغنــــــيسيىو

 ننت ب 

× 

ننشد 

 نن طىبي

0 

M0)) 

50 

(M1) 

100 

(M2) 

150 

(M3) 

S1 

T1 62 58 57 55 58.00 

T2 65 62 59 58 61.00 

T3 67 65 63 61 64.00 

S2 

T1 65 63 62 59 62.25 

T2 68 66 64 61 64.75 

T3 71 67 65 63 66.50 

 
يةدل 

 ننت ب 
 ننًغنيسيىو

× 

 ننت ب 

S1 65 62 60 58 61.00 

S2 68 65 64 61 64.50 

 

يةدل 

ننشــــــد 

 نن طىبي
 ننًغنيسيىو

× 

ننشد 

 نن طىبي

T1 63.5 60.5 59.5 57.0 60.125 

T2 66.5 64.0 61.5 59.5 62.875 

T3 69.0 66.0 64.0 62.0 65.250 

  59.5 61.7 63.5 66.3 يةدل ننًغنيسيىو

LSD p≤0.05 

M T S T×M T ×S 
S 

×M 

T 

×M×S 

0.588 0.509 
0.41

6 

1.01

8 

0.72

0 

0.83

1 
1.440 
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أما ت ثير التداهل بين العوامل الثكث المدروية   اللد الرطوبي 
وميتويات المغنيييوم ونيجة التربة ( تبين وجود فروقات معنوية في 

إذ أعطت معاممة اللد  .عدد هكيا البلرة ألوراق نبات الذرة الصفراء
وميتوى عدم إضافة % من الماء الجاىز 75عند ايتنفاذ الرطوبي 

همية.مشل  71مغنيييوم في التربة الرممية المزيجة أعمى قيمة بمغت 
 1-همية.مشل مجيري 55. مشارنة ب قل معدل عدد هكيا بمغ 1-مجيري

وميتوى  من الماء الجاىز 25%في معاممة لد رطوبي عند ايتنفاذ 
ألارت .في التربة الطينية المزيجة 1-كغم.ىـ 150 ممغنيييو  إضافة

اللد الرطوبي والمغنيييوم ونيجة التربة  ت ثير (3الجدول   النتا   في
يكمظ إن لملد  إذنبات الذرة الصفراء،  طول هكيا البلرة ألوراقفي 

الذرة  تالرطوبي ت ثير معنوي عمى معدفت طول هكيا البلرة ألوراق نبا
، إذ أعطت معاممة اللد الرطوبي  0.05تمت ميتوى امتمالية  الصفراء

 124.587معدل والذي بمغ  % من الماء الجاىز أعمى25عند ايتنفاذ 
 75%و 50%مشارنة بمعاممتا اللد الرطوبي عند ايتنزاف  مايكروميتر

 92.513و مايكروميتر 111.150من الماء الجاىز، والمذان أعطيا 
  .التوالي عمى مايكروميتر

 
( تأثير الشــــد الرطـوبي و المغنيسيوم ونسجة التربة في طول 3جدول )

 مايكروميتر .خاليا البشرة ألوراق نبات الذرة الصفراء

 اىع

 ننت ب 
ننشد 
 نن طىبي

اىع  يســــتىيمت ننًغنــــــيسيىو

 ننت ب 

× 

ننشد 

 نن طىبي

0 

M0)) 

50 

(M1) 

100 

(M2) 

150 

(M3) 

S1 

T1 140.0 141.7 142.5 147.5 142.9 

T2 124.2 129.2 130.8 137.5 130.4 

T3 94.2 104.2 108.3 112.5 104.8 

S2 

T1 95.0 106.7 107.5 115.8 106.2 

T2 85.0 90.0 92.5 100.0 91.9 

T3 71.7 80.0 82.5 86.7 80.2 

 
يةدل 

 ننت ب 
 ننًغنيسيىو

× 

 ننت ب 

S1 119.4 124.9 127.2 132.5 126.0 

S2 83.8 92.2 94.2 100.8 92.7 

 

يةدل 

ننشــد 

 نن طىبي

 ننًغنيسيىو

× 

ننشد 

 نن طىبي

T1 117.5 124.2 125.0 131.7 
124.58

7 

T2 104.6 109.6 111.7 118.8 
111.15

0 

T3 83.0 92.1 95.4 99.6 92.513 

  116.7 110.7 108.6 101.7 يةدل ننًغنيسيىو

LSD p≤0.05 

M T S T×M T ×S S ×M 
T 

×M×S 

1.583 1.371 1.119 2.742 1.939 2.239 3.878 

 

أما فيما يهص ت ثير ميتويات المغنيييوم فشد أعطت فروقًا 
إذ أعطى ميتوى  نباتالمعنوية في معدفت طول هكيا البلرة ألوراق 

 116.7أعمى معدل الذي بمغ  1-كغم.ه 150إضافة مغنيييوم 
 101.7الذي أعطى  عدم إضافة مغنيييوم ، مشارنة بميتوى مايكروميتر
، إذ أعطيا معدفت  1-كغم.ىـ 100و  50تكه الميتويان  مايكروميتر

 عمى التوالي.  مايكروميتر 110.7و  مايكروميتر 108.6
نيجة التربة عمى معدفت  ويكمظ كذلك من الجدول ت ثير

 المزيجة الطينيةفشد أعطت التربة   نباتالطول هكيا البلرة ألوراق 
بمغت و  الذرة الصفراء لطول هكيا البلرة ألوراق نبات معدلأعمى 
وبفرق معنوي عن التربة الرممية المزيجة التي  مايكروميتر 126.0
لمتداهل بين نيجة التربة واللد  كما إن. مايكروميتر 92.7أعطت 

الرطوبي ت ثير عمى معدفت طول هكيا البلرة ألوراق نبات الذرة 
مايكروميتر في التربة الطينية  142.9اذ بمغ اعمى معدل لو  الصفراء
. يميو اللد % من الماء الجاىز25واللد الرطوبي عند ايتنزاف  المزيجة

ولنفس التربة بمعدل  % من الماء الجاىز50الرطوبي عند ايتنزاف 
مايكروميتر، مشارنة ب قل معدل طول  130.4طول هكيا بمغت قيمتو 

% من 25هكيا في التربة الطينية المزيجة واللد الرطوبي عند ايتنزاف 

وكذلك يبين الجدول التداهل  مايكروميتر. 80.2 الذي بمغو  الماء الجاىز
بين ميتويات المغنيييوم ونيجة التربة ت ثيرًا معنويًا عمى معدفت طول 

مايكروميتر عند  132.5هكيا البلرة ألوراق النبات اذ بمغ أعمى قيمة 
 في التربة الطينية المزيجة. 1-ىـ كغم.150 ميتوى إضافة مغنيييوم

ولنفس التربة بمعدل  1-كغم.ه 100ة إضافة المغنيييوم تمييا معامم
مايكروميتر، مشارنة ب قل معدل طول هكيا عند  127.2طول هكيا بمغ 

 83.8وفي التربة الرممية المزيجة بمغ  ميتوى عدم إضافة مغنيييوم
وميتويات المغنيييوم  مايكروميتر. كما إن لمتداهل بين اللد الرطوبي

ميث بمغ أعمى قيمة  ت ثير عمى معدفت طول هكيا البلرة ألوراق نبات
% من 25مايكروميتر في معاممة اللد الرطوبي عند ايتنزاف  131.7

. يمييا معاممة 1-كغم.ىـ 150و ميتوى إضافة مغنيييوم  الماء الجاىز
بمعدل  1-م.ىـكغ 100اللد الرطوبي نفيو و ميتوى إضافة المغنيييوم 

مايكروميتر، مشارنة ب قل معدل طول هكيا في  125.0طول هكيا بمغ 
وميتوى  % من الماء الجاىز75معاممة اللد الرطوبي عند ايتنزاف 

 مايكروميتر. 83.0 عدم إضافة مغنيييوم بمغ
أما ت ثير التداهل بين العوامل الثكث المدروية   اللد الرطوبي 

نيجة التربة ( تبين وجود فروقات معنوية في وميتويات المغنيييوم و 
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إذ أعطت معاممة اللد  .طول هكيا البلرة ألوراق نبات الذرة الصفراء
وميتوى إضافة مغنيييوم % من الماء الجاىز 25عند ايتنفاذ الرطوبي 

 147.5في التربة الطينية المزيجة أعمى قيمة بمغت  1-كغم.ىـ 150
مايكروميتر في  71.7طول هكيا بمغ مايكروميتر. مشارنة ب قل معدل 
وميتوى عدم  من الماء الجاىز 75%معاممة لد رطوبي عند ايتنفاذ 

الجدول  وبينت النتا   في في التربة الرممية المزيجة. ممغنيييو  إضافة
عرض هكيا ونيجة التربة في  اللد الرطوبي والمغنيييوم ت ثير (4 

يكمظ إن لملد الرطوبي ت ثير  إذنبات الذرة الصفراء،  البلرة ألوراق
 الذرة الصفراء معنوي عمى معدفت عرض هكيا البلرة ألوراق نبات

، إذ أعطت معاممة اللد الرطوبي عند  0.05تمت ميتوى امتمالية 
 21.79معدل والذي بمغ  % من الماء الجاىز أعمى25ايتنفاذ 

 75%و 50%مشارنة بمعاممتا اللد الرطوبي عند ايتنزاف  مايكروميتر
 17.10و مايكروميتر 19.50من الماء الجاىز، والمذان أعطيا 

  .التوالي عمى مايكروميتر
أما فيما يهص ت ثير ميتويات المغنيييوم فشد أعطت فروقًا 

إذ أعطى ميتوى  نباتالمعنوية في معدفت عرض هكيا البلرة ألوراق 
 21.0أعمى معدل الذي بمغ  1-كغم.ه 150إضافة مغنيييوم 

 17.8الذي أعطى  عدم إضافة مغنيييوم ، مشارنة بميتوى مايكروميتر
، إذ أعطيا معدفت  1-كغم.ىـ 100و  50تكه الميتويان  مايكروميتر

ويكمظ كذلك من  عمى التوالي. مايكروميتر 20.2و  مايكروميتر 18.9
نيجة التربة عمى معدفت عرض هكيا البلرة ألوراق  الجدول ت ثير

لعرض هكيا  معدلأعمى  المزيجة الطينيةأعطت التربة  فشد  نباتال
وبفرق  مايكروميتر 20.96وبمغت  الذرة الصفراء البلرة ألوراق نبات

كما . مايكروميتر 19.58معنوي عن التربة الرممية المزيجة التي أعطت 
لمتداهل بين نيجة التربة واللد الرطوبي ت ثير عمى معدفت عرض  إن

 23.95إذ بمغ أعمى معدل لو  ق نبات الذرة الصفراءهكيا البلرة ألورا
مايكروميتر في التربة الطينية المزيجة واللد الرطوبي عند ايتنزاف 

 .% من الماء الجاىز25
ولنفس  % من الماء الجاىز50يميو اللد الرطوبي عند ايتنزاف 
، مشارنة ب قل مايكروميتر 20.62التربة بمعدل عرض هكيا بمغت قيمتو 

معدل عرض هكيا في التربة الطينية المزيجة واللد الرطوبي عند 
وكذلك  مايكروميتر. 15.83 والذي بمغ % من الماء الجاىز25ايتنزاف 

يبين الجدول التداهل بين ميتويات المغنيييوم ونيجة التربة ت ثيرًا 

عمى قيمة إذ بمغ أ معنويًا في معدفت عرض هكيا البلرة ألوراق النبات
في  1-كغم.ىـ 150مايكروميتر عند ميتوى إضافة مغنيييوم  22.2

 1-كغم.ه 100تمييا معاممة إضافة المغنيييوم .التربة الطينية المزيجة
مايكروميتر، مشارنة ب قل  21.7ولنفس التربة بمعدل عرض هكيا بمغ 

وفي التربة الرممية  معدل عرض هكيا عند ميتوى عدم إضافة مغنيييوم
 مايكروميتر. 17.5المزيجة بمغ 

 

( تأثير الشــــد الرطـوبي و المغنيسيوم ونسجة التربة في عرض 4جدول )

 مايكروميتر .خاليا البشرة ألوراق نبات الذرة الصفراء

 اىع

 ننت ب 
ننشد 
 نن طىبي

اىع  يســــتىيمت ننًغنــــــيسيىو

 ننت ب 

× 

ننشد 

 نن طىبي

0 

M0)) 

50 

(M1) 

100 

(M2) 

150 

(M3) 

S1 

T1 22.5 24.2 24.2 25.0 23.95 

T2 19.2 20.0 21.7 21.7 20.62 

T3 16.7 17.5 19.2 20.0 18.33 

S2 

T1 17.5 19.2 20.0 21.7 19.58 

T2 16.7 17.5 19.2 20.0 18.33 

T3 14.2 15.0 16.7 17.5 15.83 

 
يةدل 

 ننت ب 
 ننًغنيسيىو

× 

 ننت ب 

S1 19.4 20.6 21.7 22.2 20.96 

S2 17.5 19.2 20.0 21.7 19.58 

 

يةدل 

ننشــــــد 

 نن طىبي
 ننًغنيسيىو

× 

ننشد 

 نن طىبي

T1 20.0 21.7 22.1 23.4 21.79 

T2 18.0 18.8 20.5 20.9 19.50 

T3 15.5 16.3 18.0 18.8 17.10 

  21.0 20.2 18.9 17.8 يةدل ننًغنيسيىو

LSD p≤0.05 

M T S T×M T ×S 
S 

×M 

T 

×M×S 

0.684 0.592 
0.48

3 

1.18

4 

0.83

7 

0.96

7 
1.674 

 
كما إن لمتداهل بين اللد الرطوبي وميتويات المغنيييوم ت ثير 

ميث بمغ أعمى قيمة  عمى معدفت عرض هكيا البلرة ألوراق نبات
% من 25مايكروميتر في معاممة اللد الرطوبي عند ايتنزاف  23.4

. يمييا معاممة 1-كغم.ىـ 150و ميتوى إضافة مغنيييوم  الماء الجاىز
بمعدل  1-كغم.ه 100اللد الرطوبي نفيو و ميتوى إضافة المغنيييوم 

مايكروميتر، مشارنة ب قل معدل عرض هكيا في  22.1عرض هكيا بمغ 
وميتوى  % من الماء الجاىز75معاممة اللد الرطوبي عند ايتنزاف 

أما ت ثير التداهل بين مايكروميتر.  15.5 عدم إضافة مغنيييوم بمغ
العوامل الثكث المدروية   اللد الرطوبي وميتويات المغنيييوم ونيجة 
التربة ( تبين وجود فروقات معنوية في عرض هكيا البلرة ألوراق نبات 

% من 25عند ايتنفاذ إذ أعطت معاممة اللد الرطوبي  .الذرة الصفراء
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في التربة  1-كغم.ه 150مغنيييوم  وميتوى إضافةالماء الجاىز 
مايكروميتر. مشارنة ب قل معدل  25.0الطينية المزيجة أعمى قيمة بمغت 

مايكروميتر في معاممة لد رطوبي عند ايتنفاذ  14.2عرض هكيا بمغ 
في التربة الرممية  ممغنيييو  وميتوى عدم إضافة من الماء الجاىز %75
 .المزيجة

الضغط افنتفاهي قد يمدث  أن اهتزال الجيد الضغطي او
ثل قدرة الجدار الهموي نتيجة تغيرات في هصا ص الجدر الميكانيكية م

ىذا من لانو ان يؤدي إلى اهتزال في عممية افيتطالة لكتياع و 
 .24)   وىذه النتا   تتفق مث ةالهموي

ان عمميات البناء الميوي لمبروتينات والكموروفيل تكون مياية 
اللد المعتدل فان تغيرات ميوية تطرا عمى  في ظروف لملد الطفيف لكن

 nitrate reductaseالنبات متمثمة بيبوط بعض افنزيمات مثل انزيم 
 .واضطراا في ايض ىرمونات النمو وتمثيل ثاني اوكييد الكاربون

للد من المعتدل إلى الشايي فان ذلك يرتبط باضطراا اوعندما ينتشل 
دل عممية التنفس وتراكم اليكريات في ايض الهمية مثل زيادة مع

والمركبات العضوية افهرى مثل البرولين وىذا يتفق مث ما جاء بو 
 25). 

ميث تشيم مافت اللد الما ي التي يعاني منيا النبات إلى 
ميث ييبا عجز الماء في النبات  ،ميا مشدار انهفاض انتفاخ الهمية

والذي ييبا ظاىرة الجفاف الفيمجي  dehydrationظاىرة نزع الماء 
physiological drought،  وتمهص ت ثيرات نزع الماء الناجم عن

 (.26  اللد الما ي عمى النمو والبناء الضو ي والتنفس وىذا مطابق مث
وعمى الميتوى الهموي يمكن الشول ان النمو الهموي يعد من 

 ي وتلمل عممية النمو المتغيرات الفيمجية اليامة التي تتاثر باللد الما
الهموي وعممية افيتطالة الهموية وعممية افنشيام الهموي فضك عن 

 (.27 عممية التمييز الهموي 
ت ثير اللد الرطوبي والمغنيييوم ونيجة  (5الجدول   يليرو 

التربة في طول الجياز الثغري ألوراق نبات الذرة الصفراء، إذ يكمظ إن 
ت ثير معنوي عمى معدفت طول الجياز الثغري ألوراق  لملد الرطوبي

، إذ أعطت معاممة  0.05نبات الذرة الصفراء تمت ميتوى امتمالية 
معدل والذي  % من الماء الجاىز أعمى25اللد الرطوبي عند ايتنفاذ 

بمعاممتا اللد الرطوبي عند ايتنزاف مايكروميتر مشارنة  37.082بمغ 
مايكروميتر  33.233ز، والمذان أعطيا من الماء الجاى 75%و %50

أما فيما يهص ت ثير ميتويات  .مايكروميتر عمى التوالي 28.963و
المغنيييوم فشد أعطت فروقًا معنوية في معدفت طول الجياز الثغري 

أعمى  1-كغم.ىـ 150إذ أعطى ميتوى إضافة مغنيييوم  ألوراق النبات
 إضافةبميتوى عدم مايكروميتر ، مشارنة  36.7معدل الذي بمغ 

 100و  50مايكروميتر تكه الميتويان  28.8مغنيييوم الذي أعطى 
مايكروميتر  34.3مايكروميتر و  32.6، إذ أعطيا معدفت  1-كغم.ىـ

 عمى التوالي. 
ت ثير نيجة التربة عمى معدفت  ويكمظ كذلك من الجدول
 فشد أعطت التربة الطينية المزيجة  طول الجياز الثغري ألوراق النبات

أعمى معدل لطول الجياز الثغري ألوراق نبات الذرة الصفراء وبمغت 
مايكروميتر وبفرق معنوي عن التربة الرممية المزيجة التي  35.90
 مايكروميتر.  30.27أعطت 

 ًا معنوياً التربة واللد الرطوبي ت ثير  نيجةلمتداهل بين  كما إن
اعمى بمغ  اذ ياز الثغري ألوراق نبات الذرة الصفراءمعدفت طول الج في

مايكروميتر في التربة الطينية المزيجة واللد الرطوبي  39.79معدل لو 
% من الماء الجاىز. يميو اللد الرطوبي عند ايتنزاف 25عند ايتنزاف 

هكيا بمغت قيمتو  طول% من الماء الجاىز ولنفس التربة بمعدل 50
هكيا في التربة الطينية  طولشارنة ب قل معدل ، ممايكروميتر 37.29

 % من الماء الجاىز والذي بمغ25المزيجة واللد الرطوبي عند ايتنزاف 
التداهل بين ميتويات  وكذلك يبين الجدول مايكروميتر. 27.29

معدفت طول الجياز الثغري  في ًا معنوياً المغنيييوم ونيجة التربة ت ثير 
عند ميتوى إضافة  مايكروميتر 40.0بمغ أعمى قيمة  اذ ألوراق النبات
تمييا معاممة .في التربة الطينية المزيجة 1-كغم.ىـ 150مغنيييوم 

هكيا بمغ  طولولنفس التربة بمعدل  1-كغم.ه 100إضافة المغنيييوم 
هكيا عند ميتوى عدم  مايكروميتر، مشارنة ب قل معدل طول 37.2

 مايكروميتر. 26.7رممية المزيجة بمغ وفي التربة ال إضافة مغنيييوم
 

( تأثير الشــــد الرطـوبي و المغنيسيوم ونسجة التربة في طول 5جدول )
 مايكروميتر .الجهاز الثغري ألوراق نبات الذرة الصفراء

 اىع

 ننت ب 
ننشد 

 نن طىبي

اىع  يســــتىيمت ننًغنــــــيسيىو

 ننت ب 

× 

ننشد 

 نن طىبي

0 

M0)) 

50 

(M1) 

100 

(M2) 

150 

(M3) 

S1 

T1 35.0 39.2 40.0 45.0 39.79 

T2 32.5 37.5 39.2 40.0 37.29 

T3 25.0 30.0 32.5 35.0 30.62 

S2 

T1 30.0 35.0 35.0 37.5 34.37 

T2 25.0 27.5 31.7 32.5 29.16 

T3 25.0 26.7 27.5 30.0 27.29 
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يةدل 

 ننت ب 
 ننًغنيسيىو

× 

 ننت ب 

S1 30.8 35.6 37.2 40.0 35.90 

S2 26.7 29.7 31.4 33.3 30.27 

 

يةدل 

ننشــــــد 

 نن طىبي
 ننًغنيسيىو

× 

ننشد 

 نن طىبي

T1 32.5 37.1 37.5 41.3 37.082 

T2 28.8 32.5 35.4 36.3 33.233 

T3 25.0 28.4 30.0 32.5 28.963 

  36.7 34.3 32.6 28.8 يةدل ننًغنيسيىو

LSD p≤0.05 

M T S T×M T ×S 
S 

×M 

T 

×M×S 

0.389 0.337 
0.27

5 

0.67

4 

0.47

6 

0.55

0 
0.953 

 
كمـا إن لمتـداهل بـين اللــد الرطـوبي وميـتويات المغنييـيوم تــ ثير 

ميــث بمــغ أعمــى قيمــة  عمــى معــدفت طــول الجيــاز الثغــري ألوراق نبــات
% مــن 25فــي معاممــة اللــد الرطــوبي عنــد ايــتنزاف  مــايكروميتر 41.3

. يمييــا معاممــة 1-كغم.ىـــ 150المــاء الجــاىز و ميــتوى إضــافة مغنييــيوم 
بمعـدل  1-كغـم.ه 100اللد الرطوبي نفيو و ميتوى إضـافة المغنييـيوم 

هكيـا فــي  طـول، مشارنـة ب قـل معــدل مــايكروميتر 37.5هكيـا بمـغ  طـول
% مــن المــاء الجــاىز وميــتوى 75معاممــة اللــد الرطــوبي عنــد ايــتنزاف 

 .مايكروميتر 25.0 فة مغنيييوم بمغعدم إضا
أما ت ثير التداهل بين العوامل الثكث المدروية   اللد الرطـوبي 
وميــتويات المغنييــيوم ونيــجة التربــة ( تبــين وجــود فروقــات معنويــة فــي 

إذ أعطـت معاممـة اللـد  .طول الجياز الثغري ألوراق نبات الذرة الصـفراء
% من الماء الجاىز وميـتوى إضـافة مغنييـيوم 25الرطوبي عند ايتنفاذ 

ـــى قيمـــة بمغـــت  1-كغم.ىــــ 150 ـــة المزيجـــة أعم ـــة الطيني  45.0فـــي الترب
فــي  مــايكروميتر 25.0هكيــا بمــغ  طــول. مشارنــة ب قــل معــدل مــايكروميتر

مــن المــاء الجــاىز وميــتوى عــدم  75%معاممــة لــد رطــوبي عنــد ايــتنفاذ 
 .زيجةمغنيييوم في التربة الرممية الم إضافة

تـــ ثير اللـــد الرطـــوبي والمغنييـــيوم ونيـــجة  (6يوضـــح الجـــدول  
التربـة فــي عـرض الجيــاز الثغـري ألوراق نبــات الـذرة الصــفراء، إذ يكمــظ 
إن لملـــد الرطـــوبي تـــ ثير معنـــوي عمـــى معـــدفت عـــرض الجيـــاز الثغـــري 

، إذ أعطـــت  0.05ألوراق نبـــات الـــذرة الصـــفراء تمـــت ميـــتوى امتماليـــة 
معـدل  % مـن المـاء الجـاىز أعمـى25وبي عنـد ايـتنفاذ معاممة اللد الرط

ـــذي بمـــغ  ـــا اللـــد الرطـــوبي عنـــد مـــايكروميتر مشارنـــة  21.050وال بمعاممت
 19.175مــــن المــــاء الجــــاىز، والمــــذان أعطيــــا  75%و 50%ايــــتنزاف 

  .مايكروميتر عمى التوالي 17.925مايكروميتر و

أمـــا فيمـــا يهـــص تـــ ثير ميـــتويات المغنييـــيوم فشـــد أعطـــت فروقـــًا 
إذ أعطــــى  معنويـــة فــــي معــــدفت عــــرض الجيــــاز الثغــــري ألوراق النبــــات

 21.7أعمـى معـدل الـذي بمـغ  1-كغـم.ه 150ميتوى إضـافة مغنييـيوم 
 16.8مغنييـيوم الـذي أعطـى  إضـافةمايكروميتر ، مشارنة بميتوى عـدم 

، إذ أعطيــا معــدفت  1-كغم.ىـــ 100و  50مـايكروميتر تــكه الميــتويان 
 مايكروميتر عمى التوالي.  20.2مايكروميتر و  18.9

تـــ ثير نيـــجة التربـــة عمـــى معـــدفت  ويكمـــظ كـــذلك مـــن الجـــدول
 فشـد أعطـت التربـة الطينيـة المزيجـة  عرض الجياز الثغري ألوراق النبات

مغــت وب الصــفراء أعمــى معــدل لعــرض الجيــاز الثغــري ألوراق نبــات الــذرة
مـــايكروميتر وبفـــرق معنـــوي عـــن التربـــة الرمميـــة المزيجـــة التـــي  20.831
 مايكروميتر. 17.915أعطت 

التربــة واللــد الرطــوبي تــ ثير عمــى  نيــجةلمتــداهل بــين  كمــا إن 
 اعمـى بمـغ اذ معدفت عـرض الجيـاز الثغـري ألوراق نبـات الـذرة الصـفراء

المزيجـــــة واللـــــد مـــــايكروميتر فـــــي التربـــــة الطينيـــــة  22.915معـــــدل لـــــو 
% من الماء الجاىز. يميـو اللـد الرطـوبي عنـد 25الرطوبي عند ايتنزاف 

% مـــن المـــاء الجـــاىز ولـــنفس التربـــة بمعـــدل عـــرض هكيـــا 50ايـــتنزاف 
، مشارنـة ب قـل معـدل عـرض هكيـا فـي مايكروميتر 20.415بمغت قيمتو 

% مـــن المـــاء 25التربــة الطينيـــة المزيجـــة واللـــد الرطـــوبي عنـــد ايـــتنزاف 
 مايكروميتر. 16.665 الجاىز والذي بمغ

التــداهل بــين ميــتويات المغنييــيوم ونيــجة  وكــذلك يبــين الجــدول
 اذ معـدفت عـرض الجيـاز الثغـري ألوراق النبـات فـي ًا معنويـاً التربة تـ ثير 

 150عنــد ميــتوى إضــافة مغنييــيوم  مــايكروميتر 23.3بمــغ أعمــى قيمــة 
يـــا معاممــة إضــافة المغنييـــيوم تمي.فــي التربـــة الطينيــة المزيجــة 1-كغم.ىـــ
 21.9ولـــــــنفس التربـــــــة بمعـــــــدل عـــــــرض هكيـــــــا بمـــــــغ  1-كغـــــــم.ه 100

عــرض هكيــا عنــد ميــتوى عــدم إضــافة مــايكروميتر، مشارنــة ب قــل معــدل 
 مايكروميتر. 16.1وفي التربة الرممية المزيجة بمغ  مغنيييوم
وميـتويات المغنييـيوم تـ ثير  كما إن لمتداهل بين اللد الرطـوبي 

ميـث بمــغ أعمـى قيمــة  عمـى معـدفت عــرض الجيـاز الثغــري ألوراق نبـات
% مــن 25مــايكروميتر فــي معاممــة اللــد الرطــوبي عنــد ايــتنزاف  22.5

يمييـا معاممــة  1-كغـم.ه 150المـاء الجـاىز و ميـتوى إضــافة مغنييـيوم 
بمعدل  1-ىـكغم. 100اللد الرطوبي نفيو و ميتوى إضافة المغنيييوم 

، مشارنــة ب قــل معــدل عــرض هكيــا مــايكروميتر 22.1عــرض هكيــا بمــغ 
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% من الماء الجاىز وميتوى 75في معاممة اللد الرطوبي عند ايتنزاف 
 مايكروميتر. 14.6 عدم إضافة مغنيييوم بمغ

أمـــــا تـــــ ثير التـــــداهل بـــــين العوامـــــل الـــــثكث المدرويـــــة   اللـــــد  
جة التربــــة ( تبــــين وجــــود فروقــــات الرطــــوبي وميــــتويات المغنييــــيوم ونيــــ

معنوية في عرض الجياز الثغري ألوراق نبات الـذرة الصـفراء. إذ أعطـت 
% مـــن المـــاء الجـــاىز وميـــتوى 25معاممـــة اللـــد الرطـــوبي عنـــد ايـــتنفاذ 

في التربـة الطينيـة المزيجـة أعمـى قيمـة  1-كغم.ىـ 150إضافة مغنيييوم 
 14.2ض هكيــا بمــغ . مشارنــة ب قــل معــدل عــر مــايكروميتر 25.0بمغــت 

مـن المـاء الجـاىز  75%في معاممة لد رطوبي عند ايـتنفاذ  مايكروميتر
 مغنيييوم في التربة الرممية المزيجة. وميتوى عدم إضافة

ـــ ثير اللـــد الرطـــوبي والمغنييـــيوم ونيـــجة (7الجـــدول   ويبـــين   ت
التربة في عدد الثغور في اليـطح العمـوي ألوراق نبـات الـذرة الصـفراء، إذ 
يكمــظ إن لملــد الرطــوبي تــ ثير معنــوي عمــى معــدفت عــدد الثغــور فــي 

، 0.05اليطح العموي ألوراق نبات الذرة الصفراء تمت ميتوى امتماليـة 
% مــن المــاء الجــاىز 25إذ أعطــت معاممــة اللــد الرطــوبي عنــد ايــتنفاذ 

بمعاممتـا مشارنـة  1-ثغـر. مشـل مجيـري 14.025معدل والذي بمـغ  أعمى
مــن المــاء الجــاىز، والمــذان  75%و 50%اللــد الرطــوبي عنــد ايــتنزاف 

-مشـل مجيـري.ثغـر 10.650و 1-مشل مجيـري. ثغر 12.475أعطيا 
 عمى التوالي. 1

( تأثير الشــــد الرطـوبي و المغنيسيوم ونسجة التربة في عرض 6جدول )

 مايكروميتر .الثغري ألوراق نبات الذرة الصفراءالجهاز 

 اىع

 ننت ب 

ننشد 

نن طى

 بي

اىع  يســــتىيمت ننًغنــــــيسيىو

 ننت ب 

× 

ننشد 

 نن طىبي

0 

M0)) 

50 

(M1) 

100 

(M2) 

150 

(M3) 

S1 

T1 20.0 22.5 24.2 25.0 22.915 

T2 17.5 20.0 21.7 22.5 20.415 

T3 15.0 19.2 20.0 22.5 19.165 

S2 

T1 17.5 19.2 20.0 20.0 19.165 

T2 16.7 17.5 17.5 20.0 17.915 

T3 14.2 15.0 17.5 20.0 16.665 

 
يةدل 

 ننت ب 
 ننًغنيسيىو 

× 

 ننت ب 

S1 17.5 20.6 21.9 23.3 20.831 

S2 16.1 17.2 18.3 20.0 17.915 

 

يةدل 

ننشـد 

 نن طىبي
 ننًغنيسيىو 

× 

ننشد 

 نن طىبي

T1 18.8 20.9 22.1 22.5 21.050 

T2 17.1 18.8 19.6 21.3 19.175 

T3 14.6 17.1 18.8 21.3 17.925 

  21.7 20.2 18.9 16.8 يةدل ننًغنيسيىو

LSD p≤0.05 

M T S T×M T ×S 
S 

×M 

T 

×M×S 

0.495 
0.42

8 

0.35

0 

0.85

7 

0.60

6 

0.70

0 
1.212 

أعطـت فروقــًا أمـا فيمـا يهـص تـ ثير ميــتويات المغنييـيوم فشـد 
إذ  معنويــة فــي معــدفت عــدد الثغــور فــي اليــطح العمــوي ألوراق النبــات

أعمــى معـدل الـذي بمــغ  1-كغـم.ه 150أعطـى ميـتوى إضــافة مغنييـيوم 
، مشارنـــة بميـــتوى عـــدم اضـــافة مغنييـــيوم 1-مشـــل مجيـــري. ثغـــر 13.7

 100و  50تــكه الميــتويان  1-ثغــر. مشــل مجيــري 11.3الــذي أعطــى 
. ثغـر 12.6و 1-مشل مجيري. ثغر 12.0، إذ أعطيا معدفت 1-كغم.ىـ

تــ ثير نيــجة  ويكمــظ كــذلك مــن الجــدول عمــى التــوالي. 1-مشــل مجيــري
فشـد   التربة عمى معـدفت عـدد الثغـور فـي اليـطح العمـوي ألوراق النبـات

أعمـــى معـــدل لعـــدد الثغـــور فـــي اليـــطح  أعطـــت التربـــة الطينيـــة المزيجـــة
 1-ثغــر. مشـل مجيــري 12.8العمـوي ألوراق نبـات الــذرة الصـفراء وبمغـت 

ثغـر. مشـل  11.9وبفرق معنوي عن التربة الرممية المزيجة التي أعطـت 
التربـة واللـد الرطـوبي تـ ثير عمـى  نيجةلمتداهل بين  . كما إن1-مجيري

 اذ اق نبــات الــذرة الصــفراءمعــدفت عــدد الثغــور فــي اليــطح العمــوي ألور 
ـــو  اعمـــى بمـــغ ـــة  1-مشـــل مجيـــري. ثغـــر 15.2معـــدل ل فـــي التربـــة الطيني

% مـــن المــاء الجـــاىز. يميـــو 25المزيجــة واللـــد الرطـــوبي عنــد ايـــتنزاف 
ـــنفس التربـــة 50اللـــد الرطـــوبي عنـــد ايـــتنزاف  % مـــن المـــاء الجـــاىز ول

، مشارنـة ب قـل 1-ثغر. مشل مجيري 12.9بمغت قيمتو  عدد ثغوربمعدل 
في التربة الطينية المزيجة واللد الرطوبي عند ايتنزاف  ثغور عددمعدل 

. وكذلك 1-ثغر. مشل مجيري 10.5 % من الماء الجاىز والذي بمغ25
ـــين الجـــدول ـــ ثير  يب ـــة ت ـــين ميـــتويات المغنييـــيوم ونيـــجة الترب ـــداهل ب ًا الت

بمـغ  اذ لنبـاتمعدفت عدد الثغور في اليطح العمـوي ألوراق ا في معنوياً 
عنــد ميــتوى إضــافة مغنييــيوم  1-ثغــر. مشــل مجيــري 14.4أعمــى قيمــة 

تمييــــــا معاممــــــة إضــــــافة .فــــــي التربــــــة الطينيــــــة المزيجــــــة 1-كغم.ىــــــ 150
ثغــر.  13.0بمــغ  ثغــور عــددولــنفس التربــة بمعــدل  1-كغم.ىـــ المغنييــيوم

إضـافة عنـد ميـتوى عـدم  ثغـور عـدد، مشارنة ب قل معـدل 1-مشل مجيري
 .1-ثغـر. مشـل مجيـري 10.8وفي التربة الرمميـة المزيجـة بمـغ  مغنيييوم

كمــا إن لمتــداهل بــين اللــد الرطــوبي وميــتويات المغنييــيوم تــ ثير عمــى 
ميــث بمــغ أعمــى  معــدفت عــدد الثغــور فــي اليــطح العمــوي ألوراق نبــات

ــــد  1-مشــــل مجيــــري. ثغــــر 15.5قيمــــة  ــــة اللــــد الرطــــوبي عن ــــي معامم ف
 150% مـــن المـــاء الجـــاىز و ميـــتوى إضـــافة مغنييـــيوم 25ايـــتنزاف 
ــــــة اللــــــد الرطــــــوبي نفيــــــو و ميــــــتوى إضــــــافة 1-كغــــــم.ه . يمييــــــا معامم

ثغـــر. مشـــل  14.0بمـــغ  ثغـــور عـــددبمعـــدل  1-كغـــم.ه 100المغنييـــيوم 
فـي معاممـة اللـد الرطـوبي عنـد  ثغور عدد، مشارنة ب قل معدل 1-مجيري
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 إضــافة مغنييــيوم بمــغ% مــن المــاء الجــاىز وميــتوى عــدم 75ايــتنزاف 
 .1-ثغر. مشل مجيري 9.5

 
( تأثير الشــــد الرطـوبي و المغنيسيوم ونسجة التربة في عدد 7جدول )

 1-ثغر. حقل مجهري .الثغور في السطح العلوي ألوراق نبات الذرة الصفراء

 اىع

 ننت ب 

ننشد 

 نن طىبي

اىع  يســــتىيمت ننًغنــــــيسيىو

 ننت ب 

× 

ننشد 

 نن طىبي

0 

M0)) 

50 

(M1) 

100 

(M2) 

150 

(M3) 

S1 

T1 14.0 14.6 15.0 17.0 15.2 

T2 11.0 12.0 13.0 14.6 12.7 

T3 10.0 10.6 11.0 11.6 10.8 

S2 

T1 12.0 12.6 13.0 14.0 12.9 

T2 11.6 12.0 12.6 13.0 12.3 

T3 9.0 10.0 11.0 12.0 10.5 

 
يةدل 

 ننت ب 
 ننًغنيسيىو

× 

 ننت ب 

S1 11.6 12.4 13.0 14.4 12.8 

S2 10.8 11.5 12.2 13.0 11.9 

 

يةدل 

ننشــــد 

 نن طىبي
 ننًغنيسيىو

× 

ننشد 

 نن طىبي

T1 13.0 13.6 14.0 15.5 14.025 

T2 11.3 12.0 12.8 13.8 12.475 

T3 9.5 10.3 11.0 11.8 10.650 

  13.7 12.6 12.0 11.3 يةدل ننًغنيسيىو

LSD p≤0.05 

M T S T×M T ×S 
S 

×M 

T 

×M×S 

0.209 0.181 
0.14

8 

0.36

2 

0.25

6 

0.29

6 
0.513 

ــــثكث المدرويــــة   اللــــد  أمــــا تــــ ثير التــــداهل بــــين العوامــــل ال
ـــة ( تبـــين وجـــود فروقـــات  الرطـــوبي وميـــتويات المغنييـــيوم ونيـــجة الترب

معنوية في عـدد الثغـور فـي اليـطح العمـوي ألوراق نبـات الـذرة الصـفراء. 
% مــن المــاء الجــاىز 25إذ أعطــت معاممــة اللــد الرطــوبي عنــد ايــتنفاذ 

فــي التربــة الطينيــة المزيجــة  1-كغــم.ه 150إضــافة مغنييــيوم وميــتوى 
 عـدد. مشارنـة ب قـل معـدل 1-ثغـر. مشـل مجيـري 17.0أعمـى قيمـة بمغـت 

في معاممة لد رطوبي عنـد ايـتنفاذ  1-ثغر. مشل مجيري 9.0بمغ  ثغور
فـــي التربـــة مغنييـــيوم  مـــن المـــاء الجـــاىز وميـــتوى عـــدم إضـــافة %75

  .الرممية المزيجة
 تـ ثير اللــد الرطـوبي والمغنييــيوم ونيــجة (8يوضـح الجــدول  

التربة في عدد الثغور في اليطح اليفمي ألوراق نبات الذرة الصـفراء، إذ 
طــوبي تــ ثير معنــوي عمــى معــدفت عــدد الثغــور فــي ر إن لملــد ال يكمــظ

 0.05امتماليـة  اليطح اليفمي ألوراق نبات الذرة الصفراء تمت ميتوى
 % مـن المـاء الجـاىز25، إذ أعطت معاممة اللد الرطوبي عند ايتنفاذ 

معاممتــا بمشارنــة  1-ثغــر. مشــل مجيــري 22.00معــدل والــذي بمــغ  أعمــى
والمــذان مــن المــاء الجــاىز،  75%و 50% اللــد الرطــوبي عنــد ايــتنزاف

 1-مشــل مجيــري. ثغــر 17.38و 1-مشــل مجيــري. ثغــر 20.00أعطيــا 
أمــا فيمــا يهــص تــ ثير ميــتويات المغنييــيوم فشــد أعطــت  .عمــى التــوالي

 فروقًا معنوية في معدفت عدد الثغور في اليـطح اليـفمي ألوراق النبـات
أعمــى معــدل الــذي  1-كغم.ىـــ 150إذ أعطــى ميــتوى إضــافة مغنييــيوم 

مغنييـيوم  إضـافة، مشارنـة بميـتوى عـدم 1-مشـل مجيـري.ثغر 22.7بمغ 
 100و  50تــــكه الميــــتويان  1-ثغر.مشــــل مجيــــري 16.8الـــذي أعطــــى

 20.8و  1-مشـــل مجيـــري. ثغـــر 18.8، إذ أعطيـــا معـــدفت  1-كغم.ىــــ

 عمى التوالي.  1-مشل مجيري. ثغر
تــ ثير نيــجة التربــة عمــى معــدفت  ويكمــظ كــذلك مــن الجــدول

فشد أعطت التربـة الطينيـة   عدد الثغور في اليطح اليفمي ألوراق النبات
أعمـى معـدل لعـدد الثغـور فـي اليـطح اليـفمي ألوراق نبـات الـذرة  المزيجة

وبفـرق معنـوي عـن التربـة  1-ثغر. مشل مجيـري 21.25الصفراء وبمغت 
 . كمـــا إن1-ثغـــر. مشـــل مجيـــري 18.30الرمميـــة المزيجـــة التـــي أعطـــت 

التربة واللد الرطوبي ت ثير عمى معدفت عدد الثغور  نيجةلمتداهل بين 
معــدل لــو  اعمــى بمــغ اذ وراق نبــات الــذرة الصــفراءفــي اليــطح اليــفمي أل

في التربة الطينية المزيجة واللد الرطـوبي  1-مشل مجيري. ثغر 23.00
% من الماء الجاىز. يميو اللد الرطـوبي عنـد ايـتنزاف 25عند ايتنزاف 

بمغــت قيمتــو  عــدد ثغــور% مــن المــاء الجــاىز ولــنفس التربــة بمعــدل 50
فـي التربـة  ثغـور عـدد، مشارنـة ب قـل معـدل 1-ثغر. مشل مجيري 21.05

% مــن المــاء الجــاىز 25الطينيــة المزيجــة واللــد الرطــوبي عنــد ايــتنزاف 
التــداهل  وكــذلك يبــين الجــدول .1-مشــل مجيــريثغر. 15.00 والــذي بمــغ

عمـى معـدفت عـدد  ًا معنويـاً بين ميتويات المغنيييوم ونيـجة التربـة تـ ثير 
ثغـر.  24.0بمـغ أعمـى قيمـة  اذ الثغور في اليطح اليفمي ألوراق النبـات

فـي التربـة  1-كغـم.ه 150عند ميتوى إضـافة مغنييـيوم  1-مشل مجيري
ولـنفس  1-كغم.ىــ  100تمييا معاممة إضـافة المغنييـيوم .الطينية المزيجة
، مشارنــة ب قــل 1-ثغــر. مشــل مجيــري 22.3بمــغ  ثغــور عــددالتربــة بمعــدل 

وفـي التربـة الرمميـة  إضـافة مغنييـيومعنـد ميـتوى عـدم  ثغـور عـددمعدل 
 .1-ثغر. مشل مجيري 15.3المزيجة بمغ 

 

( تأثير الشــــد الرطـوبي و المغنيسيوم ونسجة التربة في عدد 8جدول )

  1-ثغر. حقل مجهري .الثغور في السطح السفلي ألوراق نبات الذرة الصفراء

 اىع

 ننت ب 
ننشد 

 نن طىبي

اىع  يســــتىيمت ننًغنــــــيسيىو

 ننت ب 

× 

ننشد 

 نن طىبي

0 

M0)) 

50 

(M1) 

100 

(M2) 

150 

(M3) 

S1 
T1 20 22 24 26 23.00 

T2 18 20 22 24 21.00 
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T3 17 19 21 22 19.75 

S2 

T1 18 20 22 24 21.00 

T2 16 18 20 22 19.00 

T3 12 14 16 18 15.00 

 
يةدل 

 ننت ب 
 ننًغنيسيىو

× 

 ننت ب 

S1 18.3 20.3 22.3 24.0 21.25 

S2 15.3 17.3 19.3 21.3 18.30 

 

يةدل 

ننشــــــد 

 نن طىبي
 ننًغنيسيىو

× 

ننشد 

 نن طىبي

T1 19.0 21.0 23.0 25.0 22.00 

T2 17.0 19.0 21.0 23.0 20.00 

T3 14.5 16.5 18.5 20.0 17.38 

  22.7 20.8 18.8 16.8 يةدل ننًغنيسيىو

LSD p≤0.05 

M T S T×M T ×S 
S 

×M 
T 

×M×S 

0.669 0.579 0.473 1.158 0.819 0.945 1.638 

 
كما إن لمتداهل بـين اللـد الرطـوبي وميـتويات المغنييـيوم 
 تــ ثير عمـــى معــدفت عـــدد الثغــور فـــي اليــطح اليـــفمي ألوراق نبـــات

فـي معاممـة اللـد  1-مشـل مجيـري. ثغـر 25.0ميث بمغ أعمـى قيمـة 
% مــن المــاء الجــاىز و ميــتوى إضــافة 25الرطــوبي عنــد ايــتنزاف 

. يمييــــا معاممــــة اللــــد الرطــــوبي نفيــــو و 1-كغم.ىـــــ  150مغنييــــيوم 
بمــغ  ثغــور عــددبمعــدل  1-كغم.ىـــ  100ميــتوى إضــافة المغنييــيوم 

فـــي  ثغـــور عـــدد، مشارنـــة ب قـــل معـــدل 1-ثغـــر. مشـــل مجيـــري 23.1
% مـــــن المـــــاء الجـــــاىز 75د ايـــــتنزاف معاممـــــة اللـــــد الرطـــــوبي عنـــــ

 .1-ثغر. مشل مجيري 14.5 وميتوى عدم إضافة مغنيييوم بمغ
أمــا تــ ثير التــداهل بــين العوامــل الــثكث المدرويــة   اللــد 

التربـة ( تبـين وجـود فروقـات  الرطوبي وميتويات المغنييـيوم ونيـجة
ــــذرة  معنويــــة فــــي عــــدد الثغــــور فــــي اليــــطح اليــــفمي ألوراق نبــــات ال

ن ــــ% م25د ايـتنفاذ ـــد الرطوبي عنـــإذ أعطت معاممة الل ،الصفراء
فـي التربـة  1-كغم.ه 150ومييإضافة مغنيوى ــــز وميتـــالماء الجاى

. 1-ريثغــــر. مشــــل مجيــــ 26الطينيــــة المزيجــــة أعمــــى قيمــــة بمغــــت 
فــي  1-ثغــر. مشــل مجيــري 12بمــغ  ثغــور عــددمشارنــة ب قــل معــدل 

مــن المــاء الجــاىز وميــتوى  75%معاممــة لــد رطــوبي عنــد ايــتنفاذ 
 .المزيجة في التربة الرمميةمغنيييوم  عدم إضافة
تــــ ثير اللـــد الرطـــوبي والمغنييــــيوم  (9يوضـــح الجـــدول  و 

التربة في عدد الهكيـا الممركـة ألوراق نبـات الـذرة الصـفراء،  ونيجة
طوبي ت ثير معنوي عمى معـدفت عـدد الهكيـا ر إن لملد ال إذ يكمظ

،  0.05امتماليـة  الممركة ألوراق نبات الذرة الصفراء تمـت ميـتوى
ــــة اللــــد الرطــــوبي عنــــد ايــــتنفاذ إذ أعطــــت  % مــــن المــــاء 25معامم

ـــى ـــذي بمـــ الجـــاىز أعم ـــا اللـــد  3.9غ معـــدل وال ـــة مشارنـــة بمعاممت همي
مـــن المـــاء الجـــاىز، والمـــذان  75%و 50%الرطـــوبي عنـــد ايـــتنزاف 

 . همية عمى التوالي 2.9همية و 3.1أعطيا 
أمـــا فيمـــا يهـــص تـــ ثير ميـــتويات المغنييـــيوم فشـــد أعطـــت 

إذ  فروقــًا معنويــة فــي معــدفت عــدد الهكيــا الممركــة ألوراق النبــات
أعمى معدل الذي  1-كغم.ىـ 150 ييومأعطى الميتوى إضافة مغني

إضـافة مغنييـيوم الـذي أعطـى  ، مشارنة بميتوى عدم همية 4.0بمغ 
، إذ أعطيـــــــا 1-كغـــــــم.ه 100و 50هميـــــــة تـــــــكه الميـــــــتويان  2.5

ويكمــظ كــذلك مــن  هميــة عمــى التــوالي. 3.5هميــة و  3.1معــدفت 
التربـــة عمـــى معـــدفت عـــدد الهكيـــا الممركـــة  تـــ ثير نيـــجة الجـــدول

أعمـى معـدل لعـدد  المزيجـة الطينيـةفشد أعطت التربـة   ألوراق النبات
همية وبفرق  3.6الهكيا الممركة ألوراق نبات الذرة الصفراء وبمغت 

 همية.  2.9معنوي عن التربة الرممية المزيجة التي أعطت 
رطـــوبي تـــ ثير التربـــة واللــد ال نيـــجةلمتـــداهل بــين  كمــا إن

 اذ عمــى معــدفت عــدد الهكيــا الممركــة ألوراق نبــات الــذرة الصــفراء
المزيجـــة واللـــد  الطينيـــةهميـــة فـــي التربـــة  4.2معـــدل لـــو  اعمـــى بمـــغ

% من الماء الجـاىز. يميـو اللـد الرطـوبي 25الرطوبي عند ايتنزاف 
بمعـدل  متربة الرمميـة المزيجـةل % من الماء الجاىز25عند ايتنزاف 

همية، مشارنة ب قل معدل عدد هكيا في  3.5عدد هكيا بمغت قيمتو 
% مـن المـاء 75المزيجة واللد الرطوبي عند ايتنزاف  الرمميةالتربة 

 همية. 2.5 الجاىز والذي بمغ
التــــــداهل بــــــين ميــــــتويات  وكــــــذلك يبــــــين الجــــــدول  

يـــا معـــدفت عـــدد الهك فـــي ًا معنويـــاً المغنييـــيوم ونيـــجة التربـــة تـــ ثير 
هميـة عنـد ميـتوى  4.4ميث بمغ أعمى قيمة  الممركة ألوراق النبات

تمييـا .المزيجـة الطينيـةفـي التربـة   1-كغم.ىــ 150 إضافة مغنيييوم
ولنفس التربة بمعدل عدد  1-كغم.ىـ 100معاممة إضافة المغنيييوم 

هميــة، مشارنــة ب قــل معــدل عــدد هكيــا عنــد ميــتوى  3.8هكيــا بمــغ 
 همية. 2.3وم وفي التربة الطينية المزيجة بمغ إضافة مغنيييعدم 

كما إن لمتداهل بـين اللـد الرطـوبي وميـتويات المغنييـيوم 
ميــث بمـــغ  تــ ثير عمــى معــدفت عــدد الهكيــا الممركــة ألوراق نبــات

% 25همية في معاممة اللد الرطوبي عند ايتنزاف  4.7أعمى قيمة 
يمييا  .1-كغم.ىـ 150 من الماء الجاىز و ميتوى إضافة مغنيييوم

 100معاممــــة اللــــد الرطــــوبي نفيــــو و ميــــتوى إضــــافة المغنييــــيوم 
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همية، مشارنة ب قل معدل عدد  4.1بمعدل عدد هكيا بمغ  1-كغم.ىـ
ـــد ايـــتنزاف  ـــة اللـــد الرطـــوبي عن ـــا فـــي معامم % مـــن المـــاء 75هكي

. أمــا تــ ثير هميــة 2.3إضــافة مغنييــيوم بمــغ  عــدم الجــاىز وميــتوى
عوامــل الــثكث المدرويــة  اللــد الرطــوبي وميــتويات التــداهل بــين ال

المغنييـــيوم ونيـــجة التربـــة( تبـــين وجـــود فروقـــات معنويـــة فـــي عـــدد 
الهكيا الممركة ألوراق نبات الذرة الصفراء. إذ أعطـت معاممـة اللـد 

% مــــن المـــاء الجــــاىز وميـــتوى إضــــافة 25الرطـــوبي عنــــد ايـــتنفاذ 
المزيجـــة أعمــى قيمـــة  الطينيــةفــي التربـــة  1-كغم.ىــــ 150 مغنييــيوم
فــي  هميــة2.0هميــة. مشارنــة ب قــل معــدل عــدد هكيــا بمــغ  5.3بمغــت 

 مــن المــاء الجــاىز وميــتوى 75%معاممــة لــد رطــوبي عنــد ايــتنفاذ 
 المزيجة. الرمميةمغنيييوم في التربة  إضافة عدم

ي تي الت ثير عمى نمو الهكيا مـن هـكل عـاممين افول    
ي يؤدي إلـى إيشـاف تشـدم الـدورة الهمويـة ىو ان اهتزال الممتوى الما 

وىمـا  G2,G1وذلك عـن طريـق تعطيـل مرممتـي افنشيـام المـايتوزي 
عمـــى التـــوالي وىـــذا يعنـــي  DNAوبعـــد بنـــاء الــــ DNAقبـــل بنـــاء الــــ 

اهتزال بناء الموامض النوويـة أو اإليـراع فـي ىـدميا وىـذا كمـا جـاء 
كثيــرا عمــى بنــاء (. أمــا العامــل الثــاني فيــو نــزع المــاء يــؤثر 28فــي  

ـــ ميــث ان الهكيــا ف تمــر فــي ىــذه  S stageفــي مرممــة  DNAال
وذلـــك فن الهكيـــا ف يمكنيـــا المـــرور عبـــر ىـــذه المرممـــة  ،المرممـــة

 وىذه النتا   مطابشة مـث 75%عندما يكون الممتوى الما ي اقل من 
 29). 

 

التربة في عدد  ( تأثير الشــــد الرطـوبي و المغنيسيوم ونسجة9جدول )

 خلية .الخاليا المحركة ألوراق نبات الذرة الصفراء

 اىع

 ننت ب 
ننشد 

 نن طىبي

اىع  يســــتىيمت ننًغنــــــيسيىو

 ننت ب 

× 

ننشد 

 نن طىبي

0 

M0)) 

50 

(M1) 

100 

(M2) 

150 

(M3) 

S1 

T1 3.0 4.0 4.6 5.3 4.2 

T2 2.6 3.3 3.6 4.0 3.4 

T3 2.6 3.0 3.3 4.0 3.2 

S2 

T1 3.0 3.3 3.6 4.0 3.5 

T2 2.0 2.6 3.3 3.6 2.9 

T3 2.0 2.3 2.6 3.0 2.5 

 
يةدل 

 ننت ب 

 ننًغنيسيىو 

× 

 ننت ب 

S1 2.7 3.4 3.8 4.4 3.6 

S2 2.3 2.7 3.2 3.5 2.9 

 

يةدل 

ننشــــد 

 نن طىبي
 ننًغنيسيىو

 × 

ننشد 

 نن طىبي

T1 3.0 3.7 4.1 4.7 3.9 

T2 2.3 3.0 3.5 3.8 3.1 

T3 2.3 2.7 3.0 3.5 2.9 

  4.0 3.5 3.1 2.5 يةدل ننًغنيسيىو

LSD p≤0.05 

M T S T×M T ×S S ×M T ×M×S 

0.296 0.257 0.210 0.513 0.363 0.419 0.726 

 
عمــى النبــات يــوف يولــد  وبلــكل عــام فــان اللــد الرطــوبي

عجـــز فـــي المـــاء والمـــواد األوليـــة والعناصـــر الضـــرورية لنمـــو النبـــات 
وىذه بدورىا تؤثر في يير العمميات الميوية و الفيمجية لمنبـات مثـل 
صعود المواد األولية وتوفرىا في أماكن صنث الغذاء في الورقة وىذه 

ة و تكـــون تـــؤثر فــي عمميـــة البنــاء الضـــو ي والفيــفرة الضـــو ي بــدورىا
اليكريات والبروتينات واألمماض النووية الضرورية في نمـو الهكيـا 

 4 وايتطالتيا وانشياميا وتميزىا وىذه النتا   تنطبق مث ما جاء بيا 
 (.30و ;5و

ـــة ـــو مـــادة متمي  ـــذي ىـــو بطبيعت  أمـــا بالنيـــبة لممغنييـــيوم ال
تمتفظ بالماء باإلضافة إلى كونو المكون الر ييي لمكموروفيـل وىـذان 
ـــوفير المـــاء والمـــواد الغذا يـــة إلـــى  العـــامكن بـــدورىما كفـــيكن عمـــى ت
أقصـــى مـــد ممكـــن فـــي مالـــة اللـــد الرطـــوبي وعجـــز المـــاء لمنبـــات 
وبالتــالي فــان وجــود المغنييــيوم فــي بي ــة النبــات المعــرض إلــى اللــد 

مـــد معـــين رطوبـــة فـــي التربـــة ومـــواد  ذا يـــة  الرطـــوبي يـــوفر لـــو إلـــى
 . بر من مالة عدم إضافة المغنيييوموبنا ية اكبر وبمعنوية اك

وبالنيبة إلـى تـ ثير نيـجة التربـة عمـى الصـفات التلـريمية 
فشــد أظيــرت التربــة الطينيــة المزيجــة فروقــات معنويــة بالنيــبة لمتربــة 

رويـة وذلـك فن الرممية المزيجة وفي جميـث الصـفات التلـريمية المد
التربة الطينية المزيجة أكثر امتفاظـا بالمـاء والعناصـر الغذا يـة وىـذه 
بــدورىا تــؤدي إلــى زيــادة فــي نمــو وايــتطالة وانشيــام وتمــايز الهكيــا 

 بلكل اكبر مشارنة بالتربة الرممية المزيجة.
 

 Conclusion االستنتاجات :
% معنويـًا فـي  البيـة الصـفات 25تفوقت نيـبة افيـتنفاذ الرطـوبي  -1

 %.75%و 50التلريمية تمتيا نيا افيتنفاذ الرطوبي 
ايــــــتجابة كافــــــة الصــــــفات المدرويــــــة معنويــــــًا لميــــــتويات إضــــــافة  -2

 المغنيييوم.
تفوق التربة الطينية المزيجة عمى التربة الرمميـة المزيجـة فـي ا مـا  -3

 الصفات المدروية.
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% وميــتوى إضــافة 25الرطــوبي  ذاكـان لمتــداهل بــين نيــبة افيــتنف -4
فــي التربــة الطينيــة المزيجــة أفضــل تــ ثير  1-كغم.ىـــ150 مالمغنييــيو 

 ايجابي في الصفات المدروية.
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EFFECT OF INTERACTION BETWEEN MOISTER TENSION, 

MAGNESIUM AND SOIL TEXTURE ON SOME ANATOMICAL 

PROPERTIES OF CORN. (ZEA MAYS L.) 
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E.mail:  

ABSTRACT 

A Factorial experiment has been carried out on the basis of Random Complete Block Design (RCBD) with 

three replicates for each treatment. Flowerpots with a capacity of (8 kg ) of soil have been prepared and filled with dry 

soil that was sifted using 2 mil sifter. Fertilizers have been added to Corn Zea mays according to recommendation. 

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% until 

15\10\2011. Then, the crop was harvested to calculate anatomical characteristics (epidermis cell count, length of 

epidermis cell, width of epidermis cell, length of stomata, width of stomata, No. of stomata in the upper surface, No. 

of stomata in the bottom surface and No. of motor cell). Below are the most important results.The increase in 

moisture consumption has significantly affected most of the studied anatomical characteristics. The moisture 

consumption rate 25% excelled were (124.587 micrometer, 21.79 micrometer, 37.082 micrometer, 21.050 

micrometer, 14.025 stomata. Microfield-1, 22.00 stomata. Microfield-1, 3.9 motor cell), respectively, except 

epidermis cells count where the moisture consumption of 75% excelled was 65.250 cell. Microfield-1. Also, 

increasing the level of magnesium addition had significant effect; magnesium addition level 150 kgm.h-1 excelled 

was (116.7micrometer,21.0 micrometer, 36.7 micrometer, 21.7 micrometer, 13.7 stomata. Microfield-1, 22.7 stomata. 

Microfield-1, 4.0 motor cell), respectively, except epidermis cells count whose highest value was without the addition 

of magnesium, 66.3 cell. Microfield-1. As for the effect of Soil texture, the blend clay soil excelled the blend sand 

soil. The highest value was (126.0 micrometer, 20.96 micrometer, 35.90 micrometer, 20.831 micrometer, 12.8 

stomata. Microfield-1, 21.25 stomata. Microfield-1, 3.6 motor cell), respectively, except epidermis cells count where 

the blend sand soil excelled with a highest value of 64.50 cell. Microfield-1.  

 


