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 تأثير ملوحة مياه الري ومغنطتها واالستنزاف الرطوبي في نمو وحاصل البطاطا

 *حذيفة جاسم محمد النجم              ام الخطيب                   بسام الدين هش
                                                      األنبارجامعة –كلية الزراعة 

 ةصخالال

نمو وحاصل رطوبي في الستناا  ملوحة مياه الري ومغنطتها واال لدراسة تأثيرتجربة حقلية  أجريت      
األول؛  عوامل،شملت التجربة على ثالث  الرمادي. قضاء – األنبارفي محافظة  2012عام  خالل ،البطاطا

 ديسي 1كهربائية  إيصاليةمياه نهر المستخدمة هي مياه نهر الفرات ذات  بمستويين هماالري:  ملوحة مياه
المياه المالحة فهي مياه بال جلبت من مبال قريب يقع على الضفة الثانية من نهر الفرات في  أما ،1-م .سيمنا

. أما العامل الثاني فهو مغنطة المياه ويشتمل 1-م .ديسي سيمنا 4الكهربائية  تهإيصاليمنطقة البو فراج بلغت 
 المغنطة.تقنية  وعدم استخدامكاوس،  1500على مستويين هما استخدام تقنية المغنطة وبشدة مغناطيسية 

 الجاها،من الماء  %50استناا   األول هي،على ثالثة مستويات  ويشتملرطوبي استناا  والعامل الثالث هو 
استخدم تصميم القطاعات  من الماء الجاها. %70الثالث استناا  أما الجاها،الماء  من 60%والثاني استناا 

 وقد أظهرت نتائج الدراسةمكررات  وبثالثة Split -Split With R.C.B.D العشوائية الكاملة المنشقة مرتين
في  الرطوبي، واالستناا  الري  بايادة ملوحة ماء والحاصل الورقيةمساحة معدل الو  رتفاع النباتاقيم  اضانخف
ادادت قيم كما ا مساحة الورقية والحاصلمعدل الو  رتفاع النباتاايادة قيم  إلىاستخدام المياه الممغنطة  أدىحين 
في  مالحةت قيمها باستخدام المياه الوانخفضوعند استخدام المياه الممغنطة استناا  رطوبي بايادة  الجذور أطوال
 .الري 

The impact of irrigation water salinity, water magnetization and soil 

available moisture depletion percent on potato yield and growth 

Bassam AL-Deen AL-Khateeb                                                         Huthaifa Jaseem Mohammed AL-Najm                                                                                              

College of Agriculture- University of Anbar 

Abstract 

A field experiment was carried out to study the impact of irrigation water 

salinity, water magnetization and soil available moisture depletion percent on some 

soil physical properties and potato yield and growth during the spring season 2012. 

The field located at Anbar province latitude 33.2614о N and 43.1755о E longitude 

with silty loam soil texture classified as Coarse – Loamy; Mixed; active; hyper 

thermic Typic Torrifluvent. 

The experiment includes three factors; the first one was irrigation water 

salinity with two levels: Euphrates river water with electric conductivity 1 ds. m-1 and 

drainage water, which was brought from a surface drain, located on the opposite side 

of the riverbank with Ec 4 ds. m-1, the second factor was two levels of irrigation water 

magnetization, which were magnetized with 1500 gauss magnetization intensity and 

                                                           
 البحث مستل من أطروحة دكتوراه للباحث الثاني *
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without magnetization. The third factor was three levels of soil available moisture 

depletion percent 50, 60 and 70%s. 

Split – split plot with R. C. B. D. experimental design was used with three replicates, 

Plant height, leaf area and Plant root length were decreased with the increasing of 

irrigation water salinity and the depletion percent while the same parameters increased 

when magnetized water used for irrigation. 

 المقدمة

الحاصتتل  االستتتعمال العشتتوائي وايتتر المتتدروس لميتتاه التتري المالحتتة ستتتسدي إلتتى متتردودات ستتلبية علتتى
والتربة، لتذا يتطلتب إيجتاد وستائل وتليتات للتوجته إلتى االستتعمال األمثتل والنتاج  لمثتل هتذه الميتاه والتقليتل أو الحتد 
من التأثيرات السلبية لهتا فتي اتنتتاج الاراعتي متن جهتة وتتدهور صتفات التربتة واتختالل بتالتواان البيئتي متن جهتة 

ي الماء المتيسر للنبات في التربتة والتذي بتدوره يتسدي إلتى نقتص يعني حصول نقص ف طوبياالستناا  الر  أخرى.
وبدرجتة يتسثر فتي النمتو الطبيعتي لته. وقتد يعتر  أيضتا بأنته الحالتة التتي تقتل فيهتا جاهايتة المتاء  النبات،الماء في 

ان طتتول (. 11) نتتت -التبختترإلتتى نقطتتة ال يستتتطيع عنتتدها النبتتات امتصتتاص المتتاء بدرجتتة كافيتتة ليلبتتي متطلبتتات 
المتاء ب االحتفتا  المدة الالامة تحداث الضرر بالنبات نتيجة الشد تعتمد على نوع النبات وعلى قابلية التربتة علتى

والحاجتتة إلتتى  نتيجتتة للتطتتور العلمتتي والتقنتتي .(12نتتت  )-رإضتتافة إلتتى الظتترو  الجويتتة المتتسثرة فتتي عمليتتة التبختت
ستهالكها ظهرت مسخرًا تقنيات علمية فتي معالجتة الميتاه إيجاد وسائل علمية سليمة في معالجة مياه الري وترشيد ا

ومنها التقنية المغناطيسية )مغنطة المياه(، والتي استخدمت في مجاالت اراعيتة متعتددة وصتناعية وطبيتة ومدنيتة. 
إن ما يحدث للماء عند دخوله المجال المغناطيسي قد فسره العديد من الباحثين على أن الماء سائل ثنائي القطب 

الكهربتائي بتتدوير الجايئتة باتجتاه واحتد لتأختذ جهتدًا عاليتًا أمتا ستالب أو موجتب  مكن تغيير مجاله المغناطيستي أوي
 .(13) سالب حسب المجال المغناطيسي المستعمل على قطب جنوبي موجب أو شمالي

 %02، 02، 02، 02 يتة وهتتى البطاطتا باستتخدام أربعتة مستتويات للرطوبتتعلت (14) في دراسة قام بها 
ايتتادة  إلتتى أدتمتتن المتتاء الجتتاها  80% إلتتىايتتادة نستتبة الرطوبتتة فتتي التربتتة  إنبينتتت النتتتائج  الجتتاها،متتن المتتاء 

 وبالتالي ايادة كمية حاصل الدرنات بالمقارنة مع معامالت الري األخرى. ارتفاع النبات والمساحة الورقية معدل 

مرحلتتة وباتجهتتاد المتتائي وفقتتًا لبمستتتوى رطوبتتة التربتتة  معنويتتاأن محصتتول البطاطتتا يتتتأثر  (15) أوضتت  
 007و 022و 57و 50البطاطتتتا لمستتتتويات رطوبيتتتة مختلفتتتة ختتتالل متتتدة نموهتتتا  نباتتتتات تتتتم تعتتتريض حيتتتثالنمتتتو 

النمتتو المختلفتتة وأدى ذلتتت إلتتى تتتأثر حاصتتل البطاطتتا معنويتتًا بمستتتوى  مراحتتلمتتن الستتعة الحقليتتة ختتالل  % 072و
 من السعة الحقلية.  100%هكتار عند مستوى رطوبة  /ميكا ارام 37.4ذ بلغت أقصى إنتاجية رطوبة التربة إ

أن التقنيتتتة المغناطيستتتية تكيتتتم ختتواص المتتتاء وتجعلتتته أكثتتتر ذوبانيتتة وذا قتتتدرة عاليتتتة علتتتى استتتل  (3)بتتين 
غنطتتة ي بالميتتاه المماألمتال  متتن مقتتد التربتتة وكتتذلت يايتد متتن جاهايتتة العناصتتر الغذائيتتة فتي التربتتة، إذ وجتتد أن التتر 
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تتأثير المغنطتة فتي صتفات المتاء بصتورة مباشترة علتى النبتات  . انعكتس% 45 يايد من نمو وحاصل النبات بنسبة
 في ضوء ايادة اتنتاج وكذلت تحسين النوعية.

إلى ووجوَد فروق معنوية في التوان الجتا  وارتفتاع النبتات ووان الجتذور  لنبتات التذرة الصتفراء لميتاه  (4)اشار       
التتري العذبتتة والمالحتتة الممغنطتتة وايتتر الممغنطتتة، بينمتتا حققتتت أعلتتى ارتفاعتتات للنبتتات فتتي حالتتة التتري بالميتتاه العذبتتة 

ستتتم التربتتتة األولتتتى والثالثتتتة، والموستتتم الثتتتاني  123.3و 125.8الممغنطتتتة فقتتتد كتتتان ارتفتتتاع النبتتتات فتتتي الموستتتم األول 
ستتم علتتى الترتيتتب وعتتاا الستتبب فتتي ايتتادة ارتفتتاع النبتتات والتتوان الجتتا  ووان الجتتذور لنبتتات التتذرة 110.0و 128.5إلتتى

لية التربتة الصفراء عند ريه بمياه ممغنطة إلى ايادة جاهاية العناصر الغذائية والماء الجاها للنبات في ضوء ايادة قاب
 على االحتفا  بالماء.

 المواد وطرائق العمل

واستخدام مياه مالحة في بعض الخصائص الفيايائية استناا  رطوبي  لدراسة تأثيرتجربة حقلية  أجريت
 شماال وعلى خط 33،  26، 14 عرض قضاء الرمادي وتقع على دائرة–في محافظة االنبار  2012لعام  للتربة،
 طبقاً  Typic Torrifluvent تحت المجموعة العظمى الدراسة إلىشرقا. صنفت تربة  43، 55،17طول 

سم بوساطة مثقاب  30 – 2من أخذت عينات ممثلة لتربة الحقل قبتل الاراعة وللطبقة  .(16)للتصنيم األمريكي
ملم وأجريت عليها بعض  2وماجت وجففت هوائيًا ثم طحنت ونخلت بمنخل قطر فتحاته  Soil Augerالتربة 

 والقياسات:التحاليل 

 Core Sampleالكثافة الظاهرية بطريقة االسطوانة و ُقِدَر توايع أحجام دقائق التربة بطريقة الماصة 
كيلو باسكال  300و 100و  33و  0ُقدرت النسبة المئوية للرطوبة عند الشدود  ، (17)  الموصوفة في

كيلو باسكال 1500 و  500( وعند الشّدين Pressure plate apparatusباستعمال جهاا صفيحة الضغط )
( ورسم منحنى الشد الرطوبي ولعمق Pressure Membrane apparatusباستخدام جهاا اشاء الضغط )

( سم لتقدير بعض الصفات 30- 0( سم تم تحضير عجينة مشبعة لنماذج التربة المأخوذة من العمق)0-30)
المائية المشبعة باستخدام طريقة  اتيصاليةُقدرت  .(18)الدراسة على وفق الطرائق الواردة فيالكيميائية لتربة 

. ُأخذت عينات من مياه الري بنوعيها 1. ُدّونت النتائج في الجدول (19) عمود الماء الثابت استنادًا لما ذكره
 .2ميائية وكما مدون في جدولالعذبة والمالحة المستعملة في الدراسة وُأجريت لها بعض التحاليل الكي

متر ورما لها \ سيمناسي دي 1كهربائية  إيصاليةاشتملت عوامل الدراسة على مياه نهر الفرات ذات 
الثانية من نهر الفرات  الضفةالمياه المالحة فهي مياه بال جلبت من مبال قريب يقع على  أما  ، WR بالرما 

  M هومغنطة الميا  DWمتر ورما لها بالرما \ سيمناسي دي 4الكهربائية  إيصاليتهبلغت  البو فراجفي منطقة 

كاوس صنع  1500جرت عملية المغنطة للمياه المستعملة في الدراسة باستخدام جهاا مغناطيسي ذي شدة     
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أنج مصنع من النحاس ويتكون األنبوب من  1داخل أنبوب بقطر  4محليًا حيث وضعت المغانط وعددها 
 قطعتين الغاية منها إمكانية وضع المغانط داخل األنبوب لكي تصب  بتماس مع الماء .

 بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة الحقل قبل الزراعة  1جدول 

الصفات 
 الفيزيائية    

 العمق
 )سم(

 الكثافة الظاهرية مفصوالت التربة النسجة
 3-غرام. م  ميكا

 المحتوى الرطوبي الحجمي
 3-.سم3سم 

 الماء
 الجاهز

% 

 اتيصالية
المائية 
 المشبعة

1-Cm.hr 
 عند طين غرين رمل

 اإلشباع
 33 عند الشد

 باسكال كيلو
 1500 عند الشد

 كيلو باسكال
 1-كغم  غم.

 2.49 25 0.103 0.354 0.44 1.50 108 500 392 مزيجة غرينية 0-30
الصفات 
 الكيميائية

 العمق
 )سم(

HP EC 
dS. 

1-m 

+2Ca +2Mg +Na +K _Cl =
3HCO =

3CO =
4SO  مادة

 عضوية
 كلس جبس

 1-كغم  غم. (1-مكافئ. لتر)ملي 
0-30 7.3 2.2 9.50 6.50 4.55 1.33 5.50 4.00 1.5 10.80 8.50 40.00 233 

 بعض الصفات الكيميائية لمياه الري  2 جدول

EC ،1-mds. HP +2Ca +2Mg +Na +K -Cl =SO4 =CO3 -3HCO -
3NO SAR 

 1-لتر ملمول.الذائبة  األيونات  
0.90 7.1 2.1 2.3 1.9 1.07 3.0 3.1 Nill 1.3 1.5 1.28 

 Hirst Magneticالمنتج من شركة  Gauss meterتم قياس الشدة المغناطيسية بوساطة جهاا 

Jntrument  4977تحت الرقم التسلسليGM وذلت في واارة العلوم والتكنولوجيا، دائرة تكنولوجيا ومعالجة ،
اعتمدت نسب االستناا  الرطوبي عند إجراء عمليات الري استنزاف رطوبي المياه/ قسم البحوث والمختبرات و

 وكاالتي

 . p2من الماء الجاها ورما له بالرما %02استناا  و  .P1من الماء الجاها ورما له بالرما  %50 استناا 
 .p3من الماء الجاها ورما له بالرما    %70استناا و 

وبثالثة    Split -Split With R.C.B.D استخدم تصميم القطاعات العشوائية الكاملة المنشقة مرتين
استناا  مكررات حيث وضعت نوعية المياه العذبة والمالحة في األلوا  الرئيسية والمغنطة في األلوا  الثانوية أما 

 12=  3*2*2وضعت في األلوا  تحت الثانوية وبهذا سيكون عدد المعامالت  الثالث فقدبمستوياته رطوبي 
 التجربة.يوض  معامالت  (3وحده والجدول ) 36عدد الوحدات التجريبية هي  مكررات، أما 3معامله وبواقع 

1- لتر. ساعة 4عملية الري كما استخدمت منقطات ذات تصريم قدره  تجراءواستخدمت شبكة الري بالتنقيط 

حرث الحقل باستعمال المحراث المطرحي القالب  GRوالمنقطات من نوع  سم،40وأخر بين منقط  والمسافة
سم ثم نعمت التربة باستعمال األمشاط القرصية وتمت تسويتها  30– 20حراثتين متعامدتين ولعمق يتراو  من

  A الرتبة  Desireeصنم داري  Tuberosum L Solanium.تمت اراعة درنات البطاطا  جيدة.بصورة 
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درنة للوحدة  30سم وبمعدل 10إلى 8م وعلى عمق  12م * 0.80دها على مساطب إبعا 15/01/2012بتاريخ 
م 1.50م وبفاصلة  0.70سم بين درنة وأخرى والمسافة الفاصلة بين مسطبة وأخرى  40التجريبية وكانت المسافة 

 التجربة.درنة لكل  1080ليصب  عدد الدرنات الكلي  وأخر،بين خط جانبي 

 الدراسةالمعامالت الداخلة في  3جدول 

 الرمز المعاملة الرقم الرمز المعاملة الرقم
 1pWD %50مياه مالحة اير ممغنطة ومستوى استناا   1pWR 7 %50مياه عذبه اير ممغنطة ومستوى استناا   1

 2pWD %60مياه مالحة اير ممغنطة ومستوى استناا   2pWR 8 %60مياه عذبه اير ممغنطة ومستوى استناا   2
 3pWD %70مياه مالحة اير ممغنطة ومستوى استناا   3pWR 9 %70مياه عذبه اير ممغنطة ومستوى استناا   3

 1MpWD %50مياه مالحة ممغنطة ومستوى استناا   1MpWR 10 %50مياه عذبه ممغنطة ومستوى استناا   4
 2MpWD %60مياه مالحة ممغنطة ومستوى استناا   2MpWR 11 %60مياه عذبه ممغنطة ومستوى استناا   5

 3MpWD %70مياه مالحة ممغنطة ومستوى استناا   3MpWR 12 %70مياه عذبه ممغنطة ومستوى استناا   6

كل  اختيرت عشوائيا من لثالثة نباتاتارتفاع النبات من محل اتصاله بالتربة وحتى القمة النامية  قيس
-yMj :1 موديل Portable Leaf Areaالمساحة الورقية باستخدام جهااتم قياس كما  تجريبية.وحدة 

B20100625-3.  أسطوانةضمن َتم اختيار ثالثة نباتات عشوائيًا من كل معاملة في نهاية موسم النمو وقلعها 
سم بعد ترطيبها. ُنقلت اسطوانة التربة مع الجذر بعد إاالة المجموع الخضري عنها  60وعمق  سم 02تربة بقطر

وبعد رفع المتّدادات  تتقطع،إلى وعاء كبير مملوء بالماء ليسهل فصل الجذور بشكل كامل عن التربة دون أن 
 وتم Genstatمج برناباستخدام  إحصائياحللت النتائج  تم قياس طول الجذر بوساطة شريط القياس. الجذرية،

لكل  %5عند مستوى احتمال  إحصائيا( لتمييا المتوسطات المختلفة (L.S.Dاستعمال اختبار اقل فرق معنوي 
 .(20)مصدر من مصادر التباين 

 النتائج والمناقشة

 ارتفاع النبات

انخفضت معنويا  إنهايالحظ  إذ النبات،معامالت الدراسة في قيم ارتفاع  تأثير 1 الشكلتشير نتائج 
سم  52.00و 60.00و 61.00بلغت اعلى قيمة لها  إذعند استخدام المياه المالحة في الري مقارنة بمياه النهر 

سم عند الري بالمياه المالحة ولنسب االستناا   40.00و 41.00و 46.00عند الري بمياه النهر مقارنة بت 
 24.45صول انخفاض في قيم ارتفاع النبات بلغت من الماء الجاها. اذ يالحظ ح %70و 60و 50الرطوبي 

ان ايادة مستوى األمال  في ماء الري ربما يعود إلى  إلىسبب ذلت  الترتيب ويعاى وعلى  %23.04و 31.11و
في خاليا النبات والذي يسدي  األنايميايادة تركياها في محلول التربة وما لذلت من تأثيرات سلبية كتثبيط النشاط 

كما تسثر الملوحة في عمليات البناء  ،األنايماتبروتينات او التثبيط الوظيفي للموقع الفعال لهذه إلى ترسيب ال
 .(1)و (21)الضوئي والتنفس ومسالت نقل االلكترون 
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اادادت قيم ارتفاع النبات عند مغنطة  إذمعنويا في قيم ارتفاع النبات  تأثيراان للمغنطة  1 الشكلبين 
سم عند مغنطة مياه النهر مقارنة بقيمها بدون مغنطة حيث بلغت  58.00و 62.00و64.00بلغت  إذالمياه. 

سم عند مغنطة المياه المالحة مقارنة  43.00و 42.00و 52.00وبلغت  %8.26و 2.66و 3.71نسب الايادة 
 60و 50ولنسب االستناا  الرطوبي  %6.69و 1.62و 11.50انخفاض بلغت  مغنطة وبنسببقيمها بدون 

 ايادة ارتفاع النبات إلىان الماء الممغنط يعمل على تحفيا الخاليا وتنشيطها ويسدي  الجاها،الماء  من %70و

. ان تحطم االواصر الهيدروجينية جراء مغنطة ماء الري يسهل عملية امتصاص الماء من قبل خاليا الجذور (7)
 .(22)كما يصب  الماء ناقال جيدا للعناصر المغذية ويايد من جاهايتها في التربة 

ايادة  خفض من قيم ارتفاع النبات معنويا  معاستناا  رطوبي ان   1توض  النتائج المبينة في الشكل 
مع مغنطة او عدم مغنطة المياه اذ بلغت اعلى قيمة  ملوحة مياهنسب االستناا  الرطوبي وعند استخدام اي 

سم عند  40.00من الماء الجاها وعند الري بمياه النهر واقل قيمة  %50سم عند نسبة استناا  رطوبي  64.00
المالحة، وهذا يعود الى أن النباتات تغير من  من الماء الجاها وعند الري بالمياه %70نسبة استناا  رطوبي 

معدل نموها كاستجابة للشد الرطوبي  من خالل السيطرة والتحوير للعديد من العمليات المهمة مثل التمثيل 
  .(6) الحيوي في جدار الخلية واألاشية الخلوية وانقسام الخلية والتمثيل الحيوي للبروتين

 

 R M P R*M R*P M*P R*M*P المعامالت

LSD 3.221 1.922 2.280 N.S 3.100 N.S N.S 

 ومغنطة المياه في ارتفاع النبات )سم(استنزاف رطوبي  تأثير 1شكل 

 المساحة الورقية 

انخفضت معنويا  إنهايالحظ  إذ الورقية،معامالت الدراسة في قيم المساحة  تأثير 2 الشكلتشير نتائج 
 2سم 3752و 4581و 5726بلغت اعلى قيمة لها  إذعند استخدام المياه المالحة في الري مقارنة بمياه النهر 

عند الري بمياه النهر ولنسب االستناا  الرطوبي  2سم 3436و 4030و 4901عند الري بمياه النهر مقارنة بت 
 12.02و 14.40من الماء الجاها. اذ يالحظ حصول انخفاض في المساحة الورقية بلغ  %70و 60و 50
وعلى الترتيب  ويعاى سبب االنخفاض في معدل المساحة الورقية الى ان ايادة مستويات الملوحة ادت  %8.42و
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قلة كمية المياه الداخلة  هتسببالذي  مواي األا  التأثير.وربما كان بسب (2)الى قلة عدد الخاليا او قلة حجم الخاليا 
الى النبات وقلة الجهد االنتفاخي لخاليا الورقة ويسدي الى قلة استطالتها وبالتالي قلة المساحة الورقية ، فضال 
عن قلة انتقال العناصر الغذائية وهرمونات النمو من الجذور الى باقي اجااء النبات بسبب قلة كمية الماء 

( اللذين يثبطان نمو األثلين)حامض االبسيت و ن النبات ينتج مثبطات النموو  فاالممتص وبمثل هذه الظر 
ليقل انتاج  2Coوتوسع االوراق لتبقى صغيرة فضال عن دور حامض االبسيت في تقليل فتحة الثغور وقلة نفاذ 

 .(23)لنمو االوراقالمواد الكربوهيدراتية الضرورية 

اادادت قيم المساحة الورقية عند  إذمعنويا في قيم المساحة الورقية  تأثيراان للمغنطة   2الشكلبين   
عند مغنطة مياه النهر مقارنة بقيمها بدون مغنطة حيث 2سم 3894و  5001و 6202مغنطة المياه. اذ بلغت 

عند مغنطة المياه المالحة مقارنة  2سم 1.47و 1.5و 1.53وبلغت  %3.78و 9.16و 8.38بلغت نسب الايادة 
 60و 50ولنسب االستناا  الرطوبي  %32.47و 15.90و 11.69ا بدون مغنطة  وبنسب ايادة بلغت بقيمه
مقدرة الماء الممغنط على خفض مقاومة الجدران الخلوية ، ويعاى سبب ذلت الى من الماء الجاها %70و

الستطالة الخاليا خالل عملية النمو الذي ادى الى ايادة المساحة الورقية مما ااد من نواتج التركيب الضوئي 
 . (8)و (9)ايادة تراكمها في المجموع الخضري وخاصة الكربوهيدرات فأدت الى 

ادى الى حصول انخفاض معنويا في قيم استناا  رطوبي  ان 2توض  النتائج المبينة في الشكل 
عدم مغنطة  أومع مغنطة  ملوحة مياه أيالمساحة الورقية مع ايادة نسب االستناا  الرطوبي وعند استخدام 

من الماء الجاها وعند الري بمياه النهر  %50عند نسبة استناا  رطوبي 2سم 6202المياه اذ بلغت اعلى قيمة 
من الماء الجاها وعند الري بالمياه المالحة وهذا يعود  %70عند نسبة استناا  رطوبي  2سم 3436واقل قيمة 

يب كفي عملية التر  تأثيرهاا من خالل ان نقص الرطوبة يعمل على تحديد اتساع الورقة والتي تعد مهمة جد الى
 .(5)الضوئي 

 

 (2ومغنطة المياه في المساحة الورقية للنبات بـ)سماستنزاف رطوبي تأثير  2 شكل
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 R M P R*M R*P M*P R*M*P المعامالت

LSD 243.6 137.3 140.5 195.5 208.9 N.S 275 
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للعجا المائي وهذا ناجم عن  كتأقلماالستجابات المبكرة  أحدان تشخيص نقص المساحة الورقية يعد 
يصب  الغشاء البالامي  إذنقص الضغط االنتفاخي داخل الخاليا مع ايادة تركيا المحاليل في الخاليا النباتية 

انضغاط لكونها تغطي مساحة صغيرة مقارنة بغير المتعرض للجفا  ويعد تناقص االنتفاخ من  وأكثراقل سمكا 
للشد المائي فالضغط االنتفاخ وتأثيره في اتساع الورقة واستطالة الجذور تعد من التأثيرات البايوفايائية المبكرة 

 .(24) مسشرات حساسية النبات للعجا المائي

 طول الجذر

انخفضت معنويا عند  إنهايالحظ  إذ الجذر،معامالت الدراسة في قيم طول  تأثير 3 الشكلتشير نتائج 
سم عند  44.00و 45.00و 41.00بلغت اعلى قيمة لها  إذاستخدام المياه المالحة في الري مقارنة بمياه النهر 

سم عند الري بالمياه المالحة ولنسب االستناا  الرطوبي  37.00و 36.00و 34.00الري بمياه النهر مقارنة بت 
 17.70و 16.48من الماء الجاها. اذ يالحظ حصول انخفاض في معدل طول الجذر بلغ  %70و 60و 50
وعلى الترتيب ويعاى ذلت إلى ان الملوحة تعمل على تثبيط النشاط الكمبيومي الذي يسبب بدوره  %16.72و

ر طولها التوصيلية منعكسًا ذلت على صغر حجم الجذور وخفض وانها وقص أوالناقلة  لألنسجةتقليل التكشم 
(25). 

اادادت قيم معدل طول الجذر  إذمعنويا في قيم معدل طول الجذر  تأثيراان للمغنطة  3 الشكلبين  
عند مغنطة مياه النهر مقارنة بقيمها بدون مغنطة  سم 70.22و 48.00و47.00بلغت  إذعند مغنطة المياه. 

سم عند مغنطة المياه  41.00و 40.00و 39.00وبلغت  %15.25و 8.04و 16.09حيث بلغت نسب الايادة 
ولنسب االستناا  الرطوبي  %8.94و 10.70و 14.75ايادة بلغت  مغنطة وبنسبةالمالحة مقارنة بقيمها بدون 

التأثير  التقليل منمن الماء الجاها وقد يعاى السبب إلى أن المعالجة المغناطيسية أدت إلى  %70و 60و 50
ه من المياه من دون بذل لت المياه وبذلت يستطيع النبات أخذ ما يحتاجبسبب األمال  الموجودة في ت األامواي 
التربة أيونات الصوديوم الموجودة في محلول  تأثيرالمياه الممغنطة يقلل من  استخدام. كما أن (7) جهد عال  
دقائق التربة وبالتالي يتحسن بناء التربة ومن خالل تأثير المغنطة على ايادة  احتمال ربطفأن هنات  وبالتالي

 .(8)نشاط النبات وتحسن مجموعه الجذري 

ااد من قيم طول الجذر معنويا مع ايادة نسب استناا  رطوبي ان  3 الشكلالمبينة في توض  النتائج 
 52.00بلغت اعلى قيمة  إذعدم مغنطة المياه  أومع مغنطة  ملوحة مياه أياالستناا  الرطوبي وعند استخدام 
سم عند نسبة  34.00من الماء الجاها وعند الري بمياه النهر واقل قيمة  %70سم عند نسبة استناا  رطوبي 

تحسن معدل استطالة  إلىمن الماء الجاها وعند الري بالمياه المالحة. ويعاى ذلت  %50استناا  رطوبي 
مداد جذورها في حيث تميل النبات الجذور، ات إلى ايادة قدرتها لتحمل الشد الرطوبي من خالل ايادة تشعب وا 
وتتجلى أهمية تكوين مجموع جذري متعمق ومتشعب في إمكانية استخالص الماء من التربة وايادة  ،(7)التربة 
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كافية لتعويض الماء نقاط التماس مع حبيبات التربة فتاداد بذلت كمية الماء الممتصة من قبل الجذور لتكون 
 .(10)المفقود بالنت  والمحافظة على االتاان المائي داخل الخاليا النباتية

 

 ومغنطة المياه في طول الجذور بـ)سم(استنزاف رطوبي تأثير  3شكل

 الحاصل

انخفضت وكان االنخفاض  إنهايالحظ  إذ ت الدراسة في الحاصل الكليمعامال تأثير 4 الشكليبين 
 26.50و 28.00بلغت اعلى قيمه لها  إذ النهر،اير معنويا عند استخدام المياه المالحة في الري مقارنة بمياه 

عند الري  1-ه ارام. ميكا 21.00و 26.00و  7526.بتعند الري بمياه النهر مقارنة  1-ه ارام. ميكا 23.80و
يالحظ حصول  إذ الترتيب،من الماء الجاها على  %70و 60و 50بالمياه المالحة ولنسب االستناا  الرطوبي 

 وعلى الترتيب. % 11.76و 1.88و 4.46انخفاض في الحاصل بلغ 

بلغت  إذاادادت معنويا عند مغنطة المياه  الحاصل إذ معنوية لقيمفروقا  4نتائج الشكل  أظهرت           
بلغت نسب  مغنطة إذعند مغنطة المياه العذبة مقارنة بقيمها بدون  1-ه ارام. ميكا 24.3و 27.05و 29.50
عند مغنطة المياه المالحة  1-ه ارام. ميكا 25.35و 26.25و 27.90وبلغت  %2.10و 2.07و 5.35الايادة 

 50ولنسب االستناا  الرطوبي %20.71و 1.92و 4.29بلغت نسب الايادة   إذمقارنة بقيمها بدون مغنطة 
من الماء الجاها وعلى الترتيب، وقد يعاى السبب إلى أن مياه الري عند مغنطتها قد انخفض فيها  %70و 60و

بحيث يستطيع النبات سحب ما يحتاجه من العناصر  األامواي التأثير السلبي على النبات والتقليل من التأثير 
في تحسين الخصائص الفيايائية والكيميائية للمياه والتربة والنبات ومن ثم ايادة الغذائية، فضاًل عن تلية المغنطة 

عملية البناء الضوئي في النبات واستخدام الكاربوهيدرات وتواان المغذيات وايادة في عمليات النت  والنمو العام 
 . (4) نتاجية المحصولللنبات والذي يشمل نمو وتوسع الخاليا وتصنيع المركبات الحيوية، ومن ثم ايادة إ
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حيث انخفضت معنويا مع ايادة نسب  الحاصل،في قيم استناا  رطوبي  تأثير 4تشير نتائج شكل 
 29.50بلغت اعلى قيمة  إذعدم مغنطتها  أومغنطة المياه  مياه وعندملوحة  أياالستناا  الرطوبي عند استخدام 

 21.00من الماء الجاها وعند الري بمياه النهر واقل قيمة  %50عند نسبة استناا  رطوبي  1-ه ارام. ميكا
 إلىوهذا يمكن ان يعود  المالحة،من الماء الجاها وعند الري بالمياه  %70عند نسبة استناا   1-ه .ميكا ارام

تقليل كفاءة التمثيل الضوئي وبما ان النبات حساس  إلىانخفاض المحتوى الرطوبي في مقد التربة الذي يسدي 
 .(3) اتنتاجيةالرطوبي فان ذلت سو  يسثر سلبا في  إلجهادل

 

 (1-هكتار غرام. ميكا)بـ ومغنطة المياه في الحاصل استنزاف رطوبي تأثير  4 شكل

جميع معايير النمو المدروسة والحاصل بايادة ملوحة مياه الري فيما ادى  اضانخفمن ذلت يستنتج 
الى انخفاض قيم معايير النمو المدروسة عدى الجذور استناا  رطوبي ادى  قيمها.ايادة  إلىالري بمياه ممغنطة 

 رطوبي.استناا  حيث اادادت كما ان الحاصل قد انخفضت بايادة 

 المصادر

شتالت النارنج  في نموملوحة ماء الري والمستوى الرطوبي للتربة ونسجتها  . تأثير2004ناات حقي،  الخليل، -0
Citrus aurantium L. بغداد. جامعة-الاراعةكلية  ماجستير، رسالة 

المكونات الكيميائية  . تأثير ملوحة مياه الري والسايكوسيل على النمو وبعض2000 ،الابيدي، بتول حنون   -0
 .جامعة البصرة – كلية الاراعة ،ماجستيرلنبات الطماطة. رسالة 

الرطوبي  تأثير مواعيد الري تحت نظام الري بالتنقيط في التوايع .2009، سرحان، عبد الهادي محمدال -3
 جامعة-الاراعة كلية-والمياهالتربة  علوم قسم-ماجستير بالملوحة. رسالةوالملحي في تربة متأثرة 
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وجبسية ونمو لتربتين كلسية  مغنطة مياه الري في بعض الصفات الفيايائية تأثير .2008 ناار،سنان  العاني،  -0
 جامعة-كلية الاراعة قسم علوم التربة والمياه  ماجستير،رسالة .   .Zea mays Lالذرة الصفراء 

 بغداد.
حاصل في نمو و  ورش البورون  والكثافة النباتية. تأثير الري 2012، ظاهر إسماعيلمسيد هادي  العاني،  -7

 جامعة االنبار. –كلية الاراعة  ،أطروحة دكتوراه. Helianthus annuus Lالشمس  ونوعية اهرة

التلوث  –الحرارة العالية  –وراثة وتربية المحاصيل لإلجهاد البيئي )الجفا   2009. ،حسن عودة العواد، -0
جمهورية مصر  ية.والتوايع. اتسكندر  المكتبة المصرية للطباعة والنشر األول.البيئي( الجاء 

 العربية.
دمشق. جامعة ( الجاء النظري )الحقلية فسيولوجيا المحاصيل . 2008 ،أيمن الشحاذة ومأمون خيتي العودة، -5

 .318ص  جامعة دمشق. السورية. منشوراتالجمهورية العربية  الاراعية.الهندسة  كلية
ونمو بعض خصائص التربة مغنطة مياه الري المالحة في  تأثير .2007، المعرو ، عبد الكريم فاضل حميد  -0

نتاجية  كلية-والمياهقسم التربة  دكتوراه، أطروحةوسفوان.  محصول الطماطة في منطقتي الابير وا 
 بغداد. جامعة-الاراعة

ويحل  ويسرع نمو النبات . وصفة سحرية جديدة ماء مغناطيسي يعالج األمراض1996، واصم، رأفت كاملال -9
 الصناعة. كلية العلوم. جامعة القاهرة.مشاكل 

. المقدمة في فسيولوجيا المحاصيل 1987 ،اللطيم التميمي ومهدي عبدصدر الدين بهاءالدين  الولي، -02
 الاراعة. الدين. كليةصال   (. جامعةالحقلية. )كتاب مترجم

11- Vannozzi, G. P., M. Baldini, and S. D. Gomez, 1999. Agronomic traits useful in 

sunflower breeding for drought resistance. Helia. 22(30): 97-124. 

12- Levitt, J., 1980. Responses of plants to environmental stresses. Vol. 2. Water, 

Radiation, salt and other stresses. Academic press. New York. 

13- Gallon, P. A., 2004. The magnetizer and water, internet. Life streams international 

Mfg. Co. 24 P. 

14- Abo-Hussein, S.D., 1995. Studies on Potato fertigation in newly reclaimed Land – 

M.Sc Thesis, Fac of Agric. Ain Shams Univ. Cairo (A.R.E). 

15- King, B. A; and J. C. Stark., 1998. Potato Irrigation management, Extension fact 

sheet (Bul. 789), ISU, University of Idaho. 

16- Soil survey staff, 1975. Soil Taxonomy; Abasic system of soil classification for 

making and interpreting soil survey. Agr. Handbook No436-4.S.Gotpring 

office washing ton .D.C, 

17- Blake, G. R., 1965. Bulk density. In   Black, C. A; D. D. Evans, L.  E; Ensminger, 

J.L. white, and F. E.  Clark (eds.). Methods of Soil Analysis.  Part 

1.Agronomy 9.  Am.  Soc. of.   Agron. Madison, Wisconsin U.S.A. pp. 

374- 390. 

18- Richareds, L. A. (Ed.), 1954. Diagnoses and improvement of saline and alkali 

soils'. S. Dept. Agr. Handbook. No.60. 



 ISSN: 1992-7479                                                                2132، 2العدد  31مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد 

51 
 

19- Klute, A., 1965. Laboratory Measurement of hydraulic conductivity of Saturated 

Soil. In Blaek, C. A; D. D. Evans, L. E; Ensminger,      J. L. White, and F. 

E. Clark (eds.). Methods of Soil Analysis.  Part 1. Agronomy 9.  Am. Soc. 

of. Agron. Madison, Wisconsin   U.S.A. pp. 253-261. 

20- Steel, R.G., and J.H. Torrie, 1980. Principle and properties of statistics, McGraw-

Hill Book Co. New York. 

21-  Orcutt, D.M. and E.T. Nilsen, 2000. The physiology of plants under stress U.S.A. 

Kronenberg, K.J.2005 Magneto hydrodynamics the effect of magnets on 

fluids Gmx international Email: corporate @ gmxinter hatiral .com 

.fax:909-627- 4411. 

22- David, M. O. and E. T. Nilsen, 2000. The physiology of plant under stress.John 

Wiley and sons, Inc. 

23- Matthews, M. N., and J. S. Boyer, 1984. Acclimation of photosynthesis to low 

leaf water potentials. Plant Physiol. 74(1):161-166. 

24-  Dawh, A., (1982): Ph. D. thesis. Fac Agric, Zagazige Unive. Egypt.  

 

 

 

 

 

 

 

 


