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  تأثیر مغنطة البذور ومیاه الري العذبة والمالحة في بعض صفات نمو نبات 

   ) .Zea mays Lالذرة الصفراء (

  
  محمود شاكر رشید الجبوري مھند وھیب مھدي الزبیدي     نجم عبد اللھ جمعة الزبیدي   

 

  المستخلص

لبیان تأثیر مغنطة البذور  2011الربیعیة لسنة  الدراسة في مشتل مدیریة الزراعة في محافظة دیالى في العروة تاجری      

ى  5012ومیاه الري العذبة والمالحة في نمو وتطور نبات الذرة الصفراء صنف إباء  , إذ تضمنت الدراسة مرحلتین االول

ات ،ال اع النب لجیة (ارتف ة والفس ات المظھری ة بعض المثبت ة الزراعی ة التجرب ات) والثانی رعة اإلنب وزن تجربة مختبریة(س

ذور  ة الب ر مغنط ة أث دراتي ) لدراس وروفیلي ،الكاربوھی الطري للمجموع الخضري ،المساحة الورقیة ،محتوى النبات الكل

ات ي نمو وتطور النب ره ف ي وأث ال المغناطیس ویم دور المج ة لتق ة والمالح ري العذب ائج وجود فروق  ومیاه ال رت النت أظھ

الج  30تائج عند معالجة البذور مغناطیسیاً لمدة (معنویة في الصفات المدروسة وكانت افضل الن دقیقة) ومرویة بالماء المع

ات ( % 34.75و  22.79من سرعة اإلنبات ( إذ كانت الزیادة في كلمغناطیسیاً  ) ،  % 36.58و  12.27) ، ارتفاع النب

و  105.29لكلوروفیلي ( ) ، المحتوى ا % 121.82و 35.18) ، المساحة الورقیة (%  38.95و  7.74الوزن الطري ( 

دراتي ( % 97.34 وى الكربوھی اه  % 65.74و 160.90) ، المحت یاُ والمی ة مغناطیس ة المعالج اه العذب ري بالمی د ال ) عن

    المالحة المعالجة مغناطیسیاُ على التوالي .
  

   المغنطة ، الماء العذب ، الماء المالح ، نبات الذرة الصفراءالكلمات المفتاحیة: 

 

 المقدمة

یعـد توافر میاه الري من العوامل الرئیسـة في تطور الزراعة والسیما في المناطق الجافة وشبھ الجافة وقد توسعت          

الزراعة المرویة في العالم خالل القرن العشرین وذلك من أجل توفیر حاجـات سكان الكرة األرضیة من المنتجات الزراعیة 

ة  % 17الم حوالـي . تشكل األراضي المرویة في الع ث المحاصیل العلفی ن ثل من األراضي الزراعیة إال أنھا تنتج أكثر م

الم (  ادة  Hillel  ،2000والغذائیة المنتجة في الع ى زی ؤدي إل اً ی ا أو عمودی ان أفقی ة سواء ك ي الزراع ) . إن أي توسع ف

یب الطلب على الموارد المائیة والمحدودة في معظم دول العالم والمنطقة ال اقص نص ى تن ذا أدى إل عربیة ومنھا العراق وھ

 الفرد من الموارد المائیة العذبة المتاحة .
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ن      ة بین المتاح والمطلوب في الوقـت الحاضر نتیجـة للزیـادة المطـردة فـي عـدد سكان العالم خلق حالة م إن زیادة الھوَّ

یة والمدنیـة فـي العدید مـن بلدان العالـم وھـذا أدى الـى انخفاض التنافس على المیاه العذبة بین القطاعات الزراعیة والصناع

ب  2002وآخرون  Tilmanحصـة الفرد من المیاه العذبة (  ذا یتطل دھا ، ول ذه المشكلة وتزای ) ، ومن المتوقع أستمرار ھ

ـع وم ـي المتوق ـز المائ ـن العج ـزء م ـة لسد ج ـاه العذب ـي المی نقص ف ـو أیجاد بدائـل لتعویض ال ـل ھ ـذه البدائ من ھ ـن ض

أثیرات  Grattan  ،2002و  Osterاستعمال میـاه المبازل في الزراعة ( ا ت ة  لھ اه المالح ن المی ة م ) ، إن التراكیز العالی

). 2005مباشرة في خفض إنتاج المحاصیل الزراعیة وغیر مباشرة في صفات التربة الكیمائیة والفیزیائیة (حسن وآخرون, 

  إحداث بیئة غیر مالئمة لنمو النبات وبالتالي یؤثر على اإلنتاجیة.  مما یؤدي الى

ة      د "التقنی ة, إذ تع وارد المائی ل للم تثمار األمث ات االس ي عملی ورة ف ات المتط ن التقنی د م تخدام العدی ن اس ن الممك م

ة 1998، (ھالل  Magnetobiologyالمغناطیسیة" بمثابة میالد علم جدید یسمى المغناطیسیة الحیویة  ة حدیث ي تقنی ). وھ

ة. إن  Magnetotronتستخدم فیھا األجھزة المصنعة خصیصاً لھذا الغرض تسمى بالـ  وھي ذات شدات مغناطیسیة مختلف

كمیة األمالح في الماء ال تقل عند مرورھا في المجال المغناطیسي ولكنھا تصبح غیر مؤثرة إذ إن إمرار الماء المالح خالل 

ي یؤدي إلى تفكیك المركبات الملحیة وتحلیلھا إلى ایوناتھا مما یزیل أثرھا الضار على النبات وان النبات المجال المغناطیس

دة، وأن  ة الفائ ات أخرى عدیم ن مكون ورات األمالح فضالً ع سیأخذ ما یحتاجھ لنموه ویرمي إلى مصارف التربة باقي بل

بر حتى تصل إلى مصارف المیاه األرضیة في الطبقات السفلى مسامات التربة بدورھا ستترك بلورات الملح ومكوناتھا تع

. تؤثر المغنطة على صفات الماء الفیزیائیة إذ تقلل من قیم اللزوجة والشد السطحي Hilal and Hilal  ,(2000من التربة (

ت  (Martin,2007)بسبب تأثرھا في تفكك عنقود الماء وتكوین المجامیع الرباعیة وزیادة قوة اآلصرة الھیدروجینیة  . وثب

بما ال یقبل الشك بان للطاقة المغناطیسیة  تأثیرات ایجابیة في المجاالت الزراعیة . إذ لوحظ بان إمرار البذور خالل مجال 

ات  %21مغناطیسي یؤدي الى زیادة اإلنبات بنسبة  ادة نسبة السكریات والفیتامین ي صفاتھا كزی وحدثت تغیرات ایجابیة ف

ي ,وبعض المواد ذات  ات (القیس ي النبات ة ف ذرة الصفراء 2009التأثیرات الطبی ر ال ن محاصیل  .Zea mays L). تعتب م

رز  ة وال ولي الحنط ـد محص اج بع ـة واالنت ـة المزروع ث المساح ـن حی اً م ة عالمی ة الثالث ل المرتب ة اذ تحت وب المھم الحب

  ).2003(منصور وعرفة، 

  

 المواد وطرائق العمل

ي  اجري البحث في المشتل م الزراع ص 2011-2010التابع لمدیریة الزراعة التابع لمحافظة دیالى للموس أت أص . إذ عب

ت بمعدل  30كغم وبقطر  10بالستیكیة سعة  ذرة الصفراء  5سم بترب الدراسة وزرع وب لمحصول ال  Zea mays)حب

L.)  ة ) و5012صنف إباء اه حنفی ة (می ري العذب زل ) (   ، رویت النباتات بنوعیتین من میاه ال اه ب ة  ( می اه مالح  8.1می

ن األجھزة المغناطیسیة 1-دیسي سیمنز.م وعیتین م ة ن ي التجرب ل أصیص, استخدم ف ات لك الث نبات ى ث ت بعدھا إل ) وخف

magntotron  ازین  1500صنعت محلیا بقوة كاوس احدھما لمغنطة البذور واالخر لمغنطة الماء ویدخل في تركیب الجھ
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مالي وال ة القطبان الش ة التربی ي كلی ا ف ات العلی ي مختبر الدراس ات ف رعة اإلنب ین س ة تب ة مختبری ت تجرب وبي . وأجری جن

 /الرازي قسم علوم الحیاة وعوملت بنفس معاملة التجربة الحقلیة . 

  وبثالثة مكررات .Complete Randomize Design  نفذت التجربة باستعمال التصمیم العشوائي الكامل

  

  الصفات المدروسة 

  :حسب المعادلة (Saied , 1984)   : استنادا إلى طریقة :    سرعة اإلنبات

 سرعة اإلنبات    =
  عدد البذور النابتة        

  عدد األیام منذ الزراعة     

  : تم قیاس ارتفاع النبات باستعمال قیاسي متري ، من قاعدة الساق إلى قمة النبات . ارتفاع النبات

  ساب الوزن الطري عن طریق استخدام میزات حساس .: تم ح الوزن الرطب

  ).حسب المعادلة:House ،1986: قدرت المساحة الورقیة استنادا إلى طریقة(  المساحة الورقیة

                   Leaf area = 0.75 L W                                               

  قة .تمثل عرض الور Wطول الورقة، Lإذ تمثل      

ل دیر الكلوروفی ة  تق ى طریق تناداً إل ل اس ن الكلوروفی وى األوراق م دیر محت م تق ب  Mackinney)  ( 1941,: ت وحس

  المعادالت التالیة :

 

Mg chlorophyll a/gm tissue = [12.7(D663)-2.69(D645)]×   

       

Mg chlorophyll b/gm tissue = [22.9(D645)-4.68(D663)]×  

 

Mg total chlorophyll a/gm tissue = [20.2(D645)+8.02(D663)]×  

 

  ).Yemm and Willis) 1954,: استناداً إلى طریقة  تقدیر الكاربوھیدرات في نسیج الورقة

  

  النتائج والمناقشة

  تاثیر مغنطة البذور ومیاه الري  في سرعة اإلنبات :  -1

سرعة إنبات بذور الذرة الصفراء ، اذ وجد ان تعریض البذور للمجال ) تاثیر مغنطة البذور ومیاه الري  في 1یبن الجدول (

ات ( رعة اإلنب ي س ادة ف بة الزی ت نس ات إذ بلغ رعة اإلنب ي س وي ف أثیر معن ھ ت ي ل ة  %56.94المغناطیس ي المعامل ) ف
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اعلى نسبة لمتوسط اإلنبات  دقیقة) قیاساً لمعاملة المقارنة . وأعطت المعاملة ( الري بالمیاه العذبة والمعاجلة مغناطیساً)30(

) مقارنة بالماء العذب غیر الممغنط ، بینما كانت نسبة الزیادة في سرعة إنبات البذور عند استخدام میاه %22.79وبلغت (

ة ( %34.75مالحة معالجة مغناطیسیاً ( ي معامل ة ھ ل تولیف ت أفض ي حین كان ة 30) مقارنة بالماء المالح العادي ، ف دقیق

  .   )بذرة /یوم3.34الري بالمیاه العذبة المعالجة مغناطیسیاً) اذ بلغت سرعة اإلنبات  (مغنطة بذور و

یعزى سبب ذلك الى ان معاملة البذور بالمغناطیسیة تسبب زیادة في كمیة الماء الممتص من قبل البذرة والذي ینعكس على 

ي زیادة عدد  البذور النابتة إذ ان المجال المغناطیسي یؤثر في االیون رات ف دث تغی وي ویح اء الخل ر الغش ات المحمولة عب

ل  ا تعم ذور  كم ى الب التركیز االیوني وبالتالي یحصل تاثیر في سالبیة الجھد االزموزي المسؤول عن تنظیم دخول الماء ال

ى سبب ویعز ).2010وآخرون، (Arturoالطاقة المغناطیسیة على تحفیز وتفاعل المادة الحیویة خالل مرحلة إنبات البذور

تبكیر اإلنبات عند نقع البذور بالماء المعالج مغناطیسیاً مقارنة بالمنقوعة بالماء غیر المعالج الى ان نقع البذور بالماء المعالج 

مغناطیسیاً یعمل على امتصاص الطاقة المغناطیسیة من الماء المعالج والتي تنتقل بطریقة فیزیائیة عن طریق الجذور الحرة 

د  ). Aladjadjyan  ،2003ن وبالتالي تسرع من االنبات (في انسجة الجنی ات عن اض سرعة االنب ائج انخف ت النت كما بین

السقي بالماء المالح ویعود سبب ذلك الى  أن الملوحة أدت الى زیادة تراكم أیونات الصودیوم والكلور داخل البذور اذ تتأثر 

كریات ى س ا ال ن تحول النش ة المسؤولة ع ات الحیوی ي العملی اط أنزیم ي نش ا ف ن خالل تأثیرھ ة م  و invertase ذائب

Amylase  فضالً عن تثبیط نفاذیة الماء الى داخل البذور إلتمام عملیة اإلنبات)Mer ،2000 ) وآخرون .  

  

  ) تأثیر مغنطة البذور ومیاه الري في متوسط سرعة اإلنبات بذرة/ یوم1جدول (

  

  

  

I. فترات مغنطة  
II.  )البذور

 دقیقة)

III. ــــــــــــــــــــــاه الــــــــــــــــــــــــــــــــريمیــــــــــ  IV.   
V. المتوسط VI. W VII. MW VIII. SW IX. MSW 

X. 0T 1.52 1.87 .94 1.45 1.44 
XI. 10T 1.88 2.11 1.32 1.94 1.81 
XII. 20T 2.00 2.16 1.46 1.98 1.90 
XIII. 30T 2.03 3.34 1.66 2.13 2.29 
XIV. 40T  2.20 2.37 1.67 1.99 2.06 
XV.  1.90 1.41 2.37 1.93 المتوسط   

L. S. D  
0.05 

XVI. A  
0.015  

XVII. B  
0.016 

. B x A  
0.033 
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  : السقي  Aإذ 

: B   فترة مغنطة البذور  

AxB :  * التداخل بین مغنطة البذور ونوعیة میاه الريW  ، ماء عذبMW  ، ًیا اء  SWماء عذب معالج مغناطیس م

  ماء مالح معالج مغناطیساً  MSWمالح ، 

  ه الري في متوسط ارتفاع النبات(سم) : : تاثیر مغنطة البذور ومیا 2

) تاثیر مغنطة البذور لمدد زمنیة مختلفة في متوسط  ارتفاع نباتات الذرة الصفراء إذ ازداد االرتفاع  بزیادة 2یبن الجدول (

بینت  .)%26.6دقیقة ) (  30فترة المغنطة لجمیع الفترات مقارنة مع معاملة السیطرة إذ بلغت اعلى نسبة الزیادة في فترة (

النتائج وجود زیادة معنویة لصفة ارتفاع نبات الذرة الصفراء بتأثیر نوعیة میاه الري ، إذ ادى الري بالمیاه الممغنطة العذبة 

غ 144.60متوسط الرتفاع النبات بلغ (  الوصول الى اعلى نط و بل ر الممغ اء العذب غی ري بالم ة ال ة بمعامل سم ) ، مقارن

ا ( سم ). بیمنا اث128.79( ري بھ د ال اع عن ان متوسط االرتف ر الري بالمیاه المالحة على ھذه الصفة بشكل ملحوظ ، اذ ك

لبي، إذ ازداد متوسط 81.42 أثیر الس ذا الت ل ھ ى تقلی یاً إل ة مغناطیس ة المعالج اه المالح ري بالمی سم ) . بینما أدت عملیة ال

  سم ) . 111.21ارتفاع النبات وبلغ ( 

ى وقد یعزى السبب الى ا الي ادى إل ا وتنشیطھا وبالت ز الخالی ى تحفی ن تعریض البذور الى المجال المغناطیسي ، عمل عل

اه 2006زیادة ارتفاع النبات ( المعاضیدي ، ). كما تشیر النتائج وجود زیادة معنویة في متوسط ھذه الصفة بتأثیر نوعیة می

سبب انخفاض مقاومة الجدران الخلویة الستطالة الخالیا خالل الري،  وربما یعود الى ان الري بالماء المعالج مغناطیساً  ی

ات   اع النبات ري Cosgrove ،1994و(McQueenعملیة النمو مما یزید في متوسط ارتف ر ال ائج اث رت النت ). كذلك اظھ

رات السلبیة االرتفاع بشكل ملحوظ ، ویعزى ذلك الى  التأثی ت متوسطاتبالمیاه المالحة على صفة ارتفاع النبات إذ انخفض

ـوازن  ـي التـ ذائي ، كذلك حدوث اختالل فـ وازن الغ ي الت أثیر ف مي او الت العدیدة من خالل التأثیر االزموزي والتأثیر الس

الي أثرت  اه، وبالت ة امتصاص المی الھرمــونــي وانخفاض الفعالیات الحیویة وزیادة التأثیرات األزموزیة التي أدت إلى قل

ري 2004الیا واستطالتھا نتیجة ري النباتات بمیاه مالحة (طواجن وآخرون ،على عملیة انقسام الخ ة ال ا أدت عملی ).  بینم

ذي  اء وال ة الشد السطحي للم ى قل بالمیاه المالحة المعالجة مغناطیسیاً إلى تقلیل ھذا التأثیر السلبي ، وربما یرجع السبب ال

اء  حب الم ذول لس د المب ا(یسھل على النبات من تقلیل الجھ ة منھ ). Ylieva ،2003 و Al-adjadjiyanوالعناصر الغذائی

دقیقة مغنطة بذور والري بالمیاه العذبة المعالجة مغناطیسیا ) االفضل للوصول الى اعلى متوسط 30وظھرت ان المعاملة ( 

  سم ) .163.22ارتفاع للنبات و بلغ متوسط االرتفاع (
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  ي في ارتفاع النبات(سم)) تأثیر مغنطة البذور ومیاه الر2جدول (  

  

  :تاثیر مغنطة البذور ومیاه الري في متوسط الوزن الطري لنبات الذرة الصفراء(غم/نبات):3

ذرة الصفراء إذ ازداد 3جدول (یتضح من ال ات ال وزن الطري لنب ي متوسط ال ة ف ة مختلف ) تاثیر مغنطة البذور لمدد زمنی

 .) % 18.67دقیقة ) ( 30الوزن بزیادة فترة المغنطة لجمیع الفترات مقارنة مع معاملة السیطرة إذ بلغت الزیادة في فترة (

ة ویالحظ ایضاً وجود زیادة معنویة في متوسط صفة الو اه الممغنط ري بالمی زن الطري بتأثیر نوعیة میاه الري ، إذ ادى ال

غ ( ري و بل وزن الط ط ال ي متوس ادة ف ري ( 226.02زی وزن الط ط ال غ متوس ادي إذ بل اء الع ة بالم ات ) ، مقارن م / نب غ

لنبات بشكل ملحوظ ، غم / نبات). كذلك بینت النتائج تاثیر الري بالمیاه المالحة على متوسط صفة الوزن الطري ل 209.78

اه المالحة ( ري بالمی د ال وزن الطري عن ة 137.02إذ كان متوسط ال ة المعالج اه المالح ري بالمی ا ادى ال ات). ینم م / نب غ

  ). % 7.78مغناطیسیاً الى حصول زیادة معنویة في الوزن الرطب و بلغت نسبة الزیادة ( 

یادة في متوسط الوزن الطري لنبات الذرة الصفراء. ویعزى سبب أدت معاملة تعریض البذور الى المجال المغناطیسي ، ز

زیادة الوزن الطري للمجموع الخضري  كون الماء المعالج مغناطیسیاً ذو مجامیع صغیرة من جزیئات الماء المرتبطة فیما 

ة ( ة المMartin  ،2007بینھا نتیجة لحصول تكسر بعض االواصر الھیدروجینی م جزیئ غر حج ن ص ذي ) فضالً ع اء وال

یاً بشد سطحي Rao  ،2002یعمل على تقلیل ضغط المساحة السطحیة لھ ( الج مغناطیس اء المع ) وبالتالي سوف یتمتع الم

الج مغناطیسیاً 2006ولزوجة وكثافة اقل (الناصري ،  اء المع راق الم ھولة اخت ة االغشیة وس ادة نفاذی ى زی ذا ادى ال ) وھ

ري 1998ن ، واخرو Colicلالغشیة الخلویة للنبات ( ى صفة الوزن الط ة عل اه المالح ). كما بینت النتائج اثر الري بالمی

XIX. فترات مغنطة  

XX.  )البذور

 دقیقة)

XXI. میــــــــــــــــــــــــــــــــاه الــــــــــــــــــــــــــــــــري  XXII.   

XXIII. المتوسط XXIV. W XXV. MW XXVI. SW XXVII. MSW 

XXVIII. 0T 119.89 122.11 70.00 93.58 101.40 

XXIX. 10T 124.00 141.55 74.21 99.83 109.90  

XXX. 20T  132.33 145.89 82.56 115.11 118.97 

XXXI. 30T 134.00 163.22 91.32 125.11 128.41  

XXXII. 40T  133.75 150.22 89.00 122.44 123.85  

XXXIII.  111.21 81.42 144.60 128.79 المتوسط   

L. S. D  

0.05 

XXXIV. A  

0.62  

XXXV. B  

0.69 

. B x A  

1.39 
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البیة  لنبات اذ انخفض الوزن بشكل ملحوظ ویعزى ذلك الى انخفاض وزن الساق الرطب بزیادة ملوحة میاه الري بزیادة س

ة استطالة الجھد االزموزي المتسبب في قلة كمیة الماء الداخلة الى خالیا الساق، كما ان قلة  ى قل الضغط االمتالئي ادى ال

ي 2006خالیا الساق نتیجة قلة انتقال العناصر الغذائیة وھرمونات النمو( المعاضیدي ، ) . وربما یعزى سبب االنخفاض ف

اء  اص الم ي امتص ات ف درة النب الوزن الطري للنبات بسبب زیادة سالبیة الجھد االزموزي لمحلول التربة ومن ثم ضعف ق

دي ، وبالتال ات (الزبی ) .  1989ي قلة نسبة الرطوبة المتجمعة في االوراق والذي انعكس على انخفاض الوزن الطري للنب

 اما تأثیر الري بالمیاه المالحة المعالجة مغناطیسیاً فقد یرجع الى دور التقنیة المغناطیسیة في تغیر بعض الخواص الفیزیائیة

اء والكیمیائیة للماء المعالج كانخفاض الش ات الم ن جزیئ غیرة م د السطحي واللزوجة والكثافة فضالً عن تكوین مجامیع ص

) مما یسھل في اختراق الماء  Martin ،2007المرتبطة فیما بینھا نتیجة لحصول تكسر في بعض االواصر الھیدروجینیة (

عن دخول كمیة اكبر الى المجموع ) وزیادة كفاءة نقل العناصر الغذائیة فضالً  1998واخرون،  Colicلالغشیة الخلویة ( 

م  ن ث الخضري ادت الى زیادة الوزن الرطب للمجموع الخضري من خالل امتالء الخالیا واستطالة االوراق واتساعھا وم

زیادة تمثیل المواد الكاربوھیدراتیة والذي اثر ایجابیاً على معظم صفات النمو الخضري لنبات الذرة الصفراء ( المعاضیدي 

أما نتائج التداخل المبینة بالجدول اعاله فیالحظ وجود فروق معنویة في الوزن الطري إذ بلغ اعلى متوسط وزن  ).2006، 

  )غم . 260.30دقیقة مغنطة بذور والري بالمیاه العذبة المعالجة مغناطیسیا ) إذ بلغ  (30المعاملة (  عند

  

   ) تأثیر مغنطة البذور ومیاه الري في الوزن الطري3جدول (

XXXVII. ترات مغنطةف  

XXXVIII.  )البذور

 دقیقة)

XXXIX. میــــــــــــــــــــــــــــــــاه الــــــــــــــــــــــــــــــــري  XL.   

XLI. المتوسط XLII. W XLIII. MW XLIV. SW XLV. MSW 

XLVI. 0T 201.28 202.97 121.40 176.65 175.57 

XLVII. 10T 203.50 206.01 127.35 184.23 180.27 

XLVIII. 20T 211.42 225.59 141.41 192.42 192.71 

XLIX. 30T 216.59 260.30 149.84 206.74 208.36 

L. 40T  216.13 235.26 145.10 191.98 197.11 

LI.  190.40 137.02 226.02 209.78 المتوسط   

L. S. D  
0.05 

LII. A  
1.96  

LIII. B  
2.19 

. B x A  
4.39 
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  )  : 2: تاثیر مغنطة البذور ومیاه الري في المساحة الورقیة(سم4

ة السیطرة إذ ) الزیادة الحاصلة في المساحة الورقی4یبن الجدول ( ة مع معامل رات مقارن ع الفت ة بزیادة فترة المغنطة لجمی

ة ) (  30بلغت الزیادة في فترة ( غ نسبة  %57.36دقیق یاً إذ بل ة مغناطیس ري المعالج اه ال ة می امالت نوعی ) ، و أثرت مع

ة ) مقارنة بالماء %35.18الزیادة في متوسط ھذه الصفة ( العذب ، بینما كانت نسبة الزیادة عند استخدام میاه مالحة معالج

) مقارنة بالماء المالح العادي ، أما نتائج التداخل المبینة بالشكل اعاله فیالحظ وجود فروق معنویة %121.82مغناطیسیاً (

ة (  د المعامل ة عن احة ورقی ر مس ة إذ بلغت اكب احة الورقی ي المس ذور وا30ف ة ب ة مغنط ة دقیق ة المعالج اه العذب ري بالمی ل

  ).   2سم477.25مغناطیسیا ) إذ بلغت  (

سبب الزیادة الحاصلة ھذه یعود الى تاثیر المجال المغناطیسي على فعالیة انزیمات النمو مما اثر بدوره في عملیة النمو      

ادة Kronenberg ،2005إذ تعمل التقنیة المغناطیسیة على زیادة امتصاص العناصر األساسیة ( ھ زی )، والذي یترتب علی

ة  Promordiaاالنقسام واالستطالة لخالیا االوراق مع نشوء بادئات  واتج عملی ادة ن االوراق بصورة اكبر مما ادى الى زی

ى المجموع الخضري ادى  البناء الضوئي من خالل زیادة فعالیة أسطح الخالیا وزیادة حجمھا مع دخول كمیة میاه اكبر ال

).  فیما أثرت نوعیة میاه Takachenko  ،1995ادة استطالة االوراق واتساعھا مما زاد من المساحة الورقیة (ذلك الى زی

و  ة صفات النم ن بقی الري المالحة بشكل ملحوظ في المساحة الورقیة للنبات إذ تعد المساحة الورقیة أكثر تأثراً بالملوحة م

اه (Van Lepern, 1996)راق ومن ثم تساقطھا الخضري إذ إن الملوحة تسبب في تیبس حافات األو . أما تأثیر مغنطة می

الري المالحة فقد أظھرت النتائج تأثیراً معنویاً للمعالجة المغناطیسیة في ارتفاع قیم المساحة الورقیة، وقد یعزى السبب إلى 

ماء، وخواص الماء الممغنط المتمثلة تأثیر المجال المغناطیسي في زاویة االرتباط بین ذرتي الھیدروجین واألوكسجین في ال

ى انتظام  12 - 10جزیئة مقارنة بـ  7-6بصغر حجم مجامیع الماء الممغنط  ؤدي إل ذي ی ة األمر ال ة الطبیعی ة بالحال جزیئ

  ) 1998وآخرون،  Colicجزیئات الماء باتجاه واحد مما یسھل دخول الماء إلى األغشیة النباتیة ومن ثم زیادة النمو (
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  )2) تاثیر مغنطة البذور ومیاه الري  في المساحة الورقیة(سم4جدول (

  

  ى الكلوروفیل الكلي (ملغم /غم) وزن طري: : تاثیر مغنطة البذور ومیاه الري في محتو5

ذرة الصفراء إذ 1یبن الشكل (    ات ال ) تاثیر مغنطة البذور لفترات زمنیة مختلفة في متوسط محتوى الكلوروفیل الكلي لنب

سبة الزیادة ازداد تركیز الكلوروفیل الكلیة لألوراق بزیادة فترة المغنطة لجمیع الفترات مقارنة مع معاملة السیطرة و بلغت ن

ي  %64.94دقیقة) ( 30في فترة ( ادة ف غ نسبة الزی یاً إذ بل ة مغناطیس ة المعالج اه العذب ري بالمی ة ال ) ، بینما تفوقت معامل

ذرة الصفراء ( ات ال ي %105.29تركیز الكلوروفیل الكلي لنب ادة ف ت نسبة الزی ا كان ادي، بینم ذب الع اء الع ة بالم ) مقارن

ائج  ) مقارنة%97.34عند استخدام میاه مالحة معالجة مغناطیسیاً (محتوى الكلوروفیل الكلي  ا نت بالماء المالح العادي ، أم

ة 1التداخل المبینة بالشكل ( د المعامل وى عن ى محت غ اعل ي إذ بل ل الكل ز الكلوروفی ي تركی ة ف ) فیالحظ وجود فروق معنوی

ملغم/ غم وزن طري). یالحظ ان اثر 3.7667ا ) إذ بلغت (دقیقة مغنطة بذور والري بالمیاه العذبة المعالجة مغناطیسی30(

طریقة معاملة البذور على محتوى الكلوروفیل كانت مختلفة إذ ادت معاملة مغنطة البذور فقط الى الحصول على زیادة في 

ات ا ادة امتصاص مكون ى زی ك  ال بب ذل ود س ر الممغنطة یع ع غی ا م لوسط تركیز محتوى الكلوروفیل الكلي عند مقارنتھ

الغذائي بسبب زیادة التنافذ عبر أغشیة الخالیا المعرضة للمجال المغناطیسي مما زاد من معدل النمو والمدعم بزیادة كفاءة 

وآخرون ،  Atakاالمتصاص للجذور المتكونة فزاد معدل النمو في النبات وبالتالي زاد من محتوى الكلوروفیل في النبات. (

اه ال2007 ر ) . كذلك اثرت المی اص العناص ادة إمتص ي بسبب زی ل الكل اد محتوى الكلوروفی ي ازدی یا ف ة مغناطیس معالج

ل  ة الكلوروفی وین جزیئ روریة لتك ة الض ائج ان N  ) (Malgorzata ،2005و (++Mgالغذائی رت النت ذلك اظھ ) . ك

LV. فترات مغنطة  

LVI.  )البذور

 دقیقة)

LVII. میــــــــــــــــــــــــــــــــاه الــــــــــــــــــــــــــــــــري  LVIII.   

LIX. المتوسط LX. W LXI. MW LXII. SW LXIII. MSW 

LXIV. 0T 191.97 351.14 101.32 155.67 200.02 

LXV. 10T 301.07 333.47 108.34 195.46 234.58  

LXVI. 20T  326.55 392.84 115.49 297.32 283.05 

LXVII. 30T 345.03 477.25 119.58 317.23 314.77  

LXVIII. 40T  291.22 413.47 117.86 282.35 276.22  

LXIX.  249.6087 112.52 393.63 291.17 المتوسط   

L. S. D  

0.05 

LXX. A  

7.4  

LXXI. B  

8.2 

. B x A  

16.5 
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أثیر الكلوروفیل یتأثر بالملوحة بصورة كبیرة فكلما زادت مستویات الملوحة قلت نسبة الكلوروفی ى الت ك ال ل وربما یعود ذل

ي البالستیدات  ا یسبب تشوھاً ف بغات ونشوء البالستیدات كم ذه الص وین ھ ات تك اط انزیم ي نش السمي لألمالح المؤثرة ف

الخضر ویرافق ھذا التشوه استبدال بوتاسیوم البالستیدات بالصودیوم او ان الملوحة سببت اختزاالً في حجم النمو الخضري 

صغر حجم االوراق وقلل عدد البالستیدات الخضراء ، او ان الملوحة عملت على ھدم الكلوروفیل وبطء سرعة للنبات مما 

). فیما یالحظ 2004(القحطني ،  Nitrate reductaseتكوینھ لعدم وصول كمیات كافیة من النتروجین وقلة فعالیـة انزیـم 

اد ري المالحة أظھرت زی اه ال ة من الشكل أعاله ان مغنطة می اه المعالج ري بالمی د ال ي عن ل الكل وى الكلوروفی ي محت ة ف

وآخرون ، (Khattabمغناطیسیاً فقد یعود السبب الى ان التقنیة المغناطیسیة عملت على التقلیل من التأثرات السلبیة للملوحة 

a2000 ل ة الكلوروفی ب جزیئ ي تركی ة ف ة الداخل ة الرئیس ر الغذائی اص العناص ن امتص ا زادت م )  Nو (++Mg) كم

)Malgorzata ،2005. (  

  
  

  : تاثیر مغنطة البذور ومیاه الري في محتوى االوراق من الكربوھیدرات الذائبة (غم/ملغم ) وزن طري  : 6
ذرة الصفراء إذ 2یتضح من الشكل( ات ال ة لنب درات الذائب ي محتوى الكاربوھی ة ف ة مختلف دد زمنی ) تاثیر مغنطة البذور لم

ي ازداد محتوى الكارب ادة ف ت الزی ة السیطرة إذ بلغ ة مع معامل رات مقارن وھیدرات الذائبة بزیادة فترة المغنطة لجمیع الفت

ویالحظ من الشكل المذكور اعاله الى وجود زیادة معنویة لمحتوى الكاربوھیدرات الذائبة  .) % 88.53دقیقة ) ( 30فترة (

الري بالمیاه الممغنطة زیادة في محتوى الكاربوھیدرات الذائبة للنبات لنبات الذرة الصفراء بتأثیر نوعیة میاه الري ، إذ ادى 

ادة ( ت الزی وى 160.90إذ بلغ ى المحت ة عل اه المالح ري بالمی ائج ال ت نت ا بین ادي . بیمن اء الع ة بالم و%) ، مقارن
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ى ح یاً ال ة مغناطیس ة المعالج اه المالح ري بالمی ات بشكل ملحوظ ، إذ ادى ال دراتي للنب ي الكاربوھی ة ف ادة معنوی صول زی

  ) ، مقارنة بالماء المالح العادي . % 65.74المحتوى الكاربوھیدراتي للنبات إذ بلغت الزیادة (

ة (  دراتي المعامل ي المحتوى الكاربوھی ة ف ذور 30أما نتائج التداخل المبینة بالشكل فیالحظ ان أفضل تولیف ة مغنطة ب دقیق

  ملغم/ غم وزن طري) على التوالي. 2.369سیا ) إذ بلغت  (والري بالمیاه العذبة المعالجة مغناطی
ي  ة ف ة العناصر المغذی ادة جاھزی یاً  نتیجة زی ة مغناطیس اه المعالج ري بالمی د ال درات عن یعود سبب زیادة نسبة الكاربوھی

دول( ین بالج ا مب ة كم احة الورقی ادة المس ى زی ل ) وم4التربة عند معاملتھا بالماء الممغنط مما انعكس عل حتوى الكلوروفی

كل ( ة بالش ا مبین وئي كم اء الض ة البن ى عملی ة عل ال 1وبالنتیج ن دور المج ال ع درات. فض راكم الكاربوھی م ت ن ث ) وم

المغناطیسي في زیادة امتصاص العناصر المعدنیة وزیادة تركیزھا في األوراق وبالتالي زیادة محتوى الكربوھیدرات داخل 

ة ). ك2007وآخرون ، Atakالنبات ( ما بینت النتائج تفوق میاه الري المالحة المعالجة مغناطیسیاً في تقلیل تأثیرات الملوح

ي تحسین  ة المغناطیسیة ف ة التقنی ن أضرار الملوحة لعالق ل م ة التقلی درات نتیج ن الكاربوھی في زیادة محتوى االوراق م

الغذائیة الضروریة لزیادة المحتوى الكربوھیدراتي  ( صفات المیاه الفیزیائیة والكیمیائیة وبالتالي زیادة امتصاص العناصر 

  ).2007المعروف ،
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Abstract 

     Study was conducted in the directorate of agriculture of Diyala in the loop spring of 2011 
to demonstrate the effect of magnetization of seeds and irrigation water fresh and saline to the 
growth and evolution of plant maize class I baa 5012, as the study included two phases the 
first laboratory experiment (the speed of germination) and the Second Agricultural 
Experiment to study the effect of magnetization seeds, irrigation water fresh and saline in 
some stabilizers morphological and physiological (plant height, fresh weight of shoots, leaf 
area, the content of plant chlorophyll, carbohydrate) to evaluate the role of the magnetic field 
and its impact on growth and development of the plant showed a significant differences in the 
studied traits were the best results when treating seeds magnetically for two 30 minutes and 
irrigated with water processor magnetically as was the increase in both speed of germination 
(22.79 and 34.75%), plant height (12.27 and 36.58%), fresh weight (7.74 and 38.95%), leaf 
area (35.18 and 121. 82%), chlorophyll content (105.29 and 97.34%), carbohydrate moiety 
content (160.90 and 65.74%) when irrigation water treatment of f and saline water 
magnetically treated magnetically, respectively.                                                      
Key words :  magnetization , fresh water , Saline water , plant maize 


