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 في البستنة دائرة – والدراسات البحوث قسم حقول في حقلية تجربة اجريت 
 نفذت ،2017 الزراعي الموسم خالل بغداد لمحافظة التابع غريب ابو قضاء
 مكررات، وبثالث التعشية تامة القطاعات تصميم وباستخدام عاملية تجربة
 في الحيوي  والتسميد الممغنطة المياه بين الثنائي التداخل تأثير تحديد بهدف
 عدد الثمار، وزن  الثمرة، قطر الثمرة، لالنبات، طو  ارتفاع)النمو  صفات
 معامالت اشتملت االنفاق. نظام تحت المزروع الباذنجان وحاصل( الثمار

 من ، ومستويينكأوس 1200و 600 ،0 وهي مغناطيسية شدود التجربة ثالثة
 لوثت الثاني والمستوى ( مقارنة) اضافة بدون  االول المستوى  الحيوي  السماد
 المستعملة الممغنطة للمياه معنويا   تأثيرا النتائج أظهرت. الحيوي  بالسماد البذور

 للمياه سم 86.83 قيمة اعلى بلغت النبات، طول صفة في التجربة في
 بلغت قيمة واقل كاوس 1200 مقدارها مغناطيسية شدة ذات الممغنطة
 في معنوية زيادة حصول النتائج أظهرت كما المقارنة. معاملة عند سم 81.00

 الستخدام ان. الممغنطة المياه استعمال عند والحاصل النمو صفات باقي
 قيمة اعلى بلغت اذ النبات ارتفاع صفة في معنوي  إثر الحيوي  التسميد
 بدون  سم 81.67 بلغت قيمة واقل الحيوي، التسميد استخدام عند سم 88.11
 الصفات باقي مع متماشية جاءت النتيجة وهذه الحيوي  التسميد استخدام

 تأثيرا الحيوي  والتسميد الممغنطة المياه بين الثنائي للتداخل ان كما. المدروسة
 .المدروسة الصفات جميع في معنويا  
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Abstract 

Field experiment was conducted in fields Department of Research and Studies –

Horticulture in the district of Abu Ghraib of the province of Baghdad, During the 

agricultural season 2017. Experiment was carried Split plot design with R.C.B.D. with 

three replicates, to aim determination of the effect of binary interference between 

magnetized water and bio-fertilization in the qualities of growth (Plant height, Fruit 

length, Fruit diameter, Fruit weight, Number of fruits) and yield of Eggplant planted 

under tunnels. The experimental parameters included three magnetized intensities (0 

,600 ,1200) Gs, and two levels of bio-fertilization level 1 without adding (control) and 

the second level contaminated seeds with bio-fertilizer. The results showed a 

significant effect for magnetic water used in the experiment in the row the length of 

the plant, as it reached highest value 86.83cm when using magnetized water with 

magnetic intensity of 1200 Gs and the lowest values reached 81.00 cm when control 

treatment. The results also showed significant increases in the remaining growth and 

yield characteristics when using magnetized water. The use of bio-fertilization has a 

significant effect on the plant height reaching its highest values 88.11cm when using 

bio-fertilization and its lowest values reached 81.76cm without the use of bio-

fertilization this result was consistent with the studied characteristics. As well as the 

binary interference between magnetized water and bio-fertilization have a significant 

effect on all studied characteristics.                                                                                                   

Keywords: Magnetized Water, BIO-Fertilization, Eggplant. 

 المقدمة

ان زيادة السكان وحصول العجز الغذائي كان دافعا  للباحثين والمختصين في المجال الزراعي الى البحث عن 
وسائل او تقانات جديدة تهدف الى زيادة االنتاج والحصول على منتج خالي من السموم التي تضر بصحة 

، العالم كروسيام في الكثير من دول المستهلكين، فظهر نظام المعالجة المغناطيسية لمياه الري، طبق هذا النظا
(. 20الواليات المتحدة االمريكية، اليابان، بريطانيا، استراليا، النمسا، المانيا، تركيا، بولندا، البرتغال والصين )

يعرف الماء الممغنط بانه الماء المار خالل مجال مغناطيسي معين او بوضع المغناطيس داخلة او بالقرب منة 
(. عند تعرض المياه 23ن، اذ يعمل المجال المغناطيسي على تغيير العديد من خواص الماء )لفترة من الزم

خاصية تتغير منها الشد السطحي، المساحة السطحية، النفاذية، اللزوجة، 14من  أكثرللمجال المغناطيسي فأن 

ag.huthaifa.jaseem@uoanbar.edu.iq
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كما أن  (.30) لى اذابة االمالحسرعة التفاعالت الكيميائية، االيصالية الكهربائية، درجة تفاعل المياه والقدرة ع
ويجعل الجدران الخلوية أقل مقاومة الستطالة  (.36و 30) الماء الممغنط يعمل على زيادة نفاذية أغشية الخاليا

الخاليا خالل عملية النمو والذي ينعكس إيجابا على زيادة المساحة الورقية والمجموع الخضري مما يزيد من 
أزدياد  ( الى2)اشار  (.42وخاصة  الكربوهيدرات والذي يزيد من تراكم المادة الجافة )نواتج التمثيل الضوئي 

ارتفاع النبات ومعدل المساحة الورقية والحاصل واطوال الجذور عند استخدام المياه الممغنطة. ان استجابة 
، بل يعتمد ايضا  على (39)المغناطيسي النبات للقوة المغناطيسية ال تعتمد فقط على نوع وقوة وميل المجال 

(. ومن جهة اخرى قد تختلف االنواع النباتية في استجابتها للقوة المغناطيسية 33حالة النبات والظروف البيئية )
 (.12باختالف محتواها من المواد البارا مغناطيسية والدايا مغناطيسية )

الكائنات الحية الدقيقة والتي تضاف الى التربة يمكن تعريف االسمدة الحيوية بانها الكتلة الحيوية الناتجة من 
الى ان استعمال  (25(. أشار )7لغرض استغالل نشاطها الحيوي في امداد النباتات ببعض احتياجاتها الغذائية )

االسمدة الحيوية ادى الى توفير جزء من العناصر الغذائية المهمة للنبات منها النتروجين والفسفور والبوتاسيوم 
لى ان هذه األحياء تقوم بإفراز بعض الهرمونات واالحماض التي تعمل كمنظمات نمو كما انها تفرز اضافة ا

( ان االسمدة الحيوية تؤدي الى 1) بعض المضادات الحيوية التي تؤدي الى زيادة مقاومة النبات لألمراض. وجد
( على ان االسمدة 9اشار ) لزراعية.ازيادة االنتاج وتوفر جزء من االسمدة المعدنية المستخدمة في العمليات 

 Eggplant% والذي يعتبر المحصلة النهائية. يصنف الباذنجان 50الحيوية تعمل على رفع االنتاج بما يقارب 
(Selenium Mebngena L. من محاصيل الخضر وتعد العائلة الباذنجانية من العائالت النباتية المهمة من )

(. يزرع الباذنجان في 3نوع منتشرة في انحاء العالم ) 2000جنسا  و75 من أكثرالناحية االقتصادية وتضم 
العراق في حقول مكشوفة أو في البيوت البالستيكية أو االنفاق تقدر المساحات المزروعة بمحصول الباذنجان في 

ئي اهمية الباذنجان كعنصر غذا ( وتأتي15طن ) 144161هكتار وبلغ االنتاج الكلي  8745العراق بحوالي 
غرام 100اضافة الى انه يدخل في صناعة المخلالت. يساهم الباذنجان في امداد الجسم بالطاقة اذ وجد ان كل 

غم 1.3دهون،  0.3غم بروتين، 1.4غم كربوهيدرات،  4ماء،  92.7سعرة حرارية ، 24من الباذنجان يحوي 
لكن تنحصر قيمتها الغذائية في محتواها  Cملغرام فيتامين 2B ،12 ملغرام 1B ،0.1ملغرام فيتامين 0.4الياف، 

(. تساهم األنفاق في تسريع نمو النباتات المزروعة تحتها وتطورها 30و 19) البوتاسيوم والحديدمن عنصري 
على حرارة الهواء ورطوبته النسبية  تأثيرهاوبالتالي نحصل على انتاج مبكر وزيادة كمية الحاصل وذلك من خالل 

( في دراسته على محصول الكوسا ان االنفاق المنخفضة تزيد من حجم الثمار 31وجد )(. 29داخل األنفاق )
استخدام االغطية السوداء واالنفاق ادى  والكوسا ان( في دراستهم على نباتي البامية 17وتحسن النوعية. ذكر )

ون تغطية. اشارت الى تسريع النمو والحصول على انتاج مبكر في كال المحصولين عند مقارنتها بالزراعة بد
( في دراستهم على نبات الكوسا الى ان التغطية باإلنفاق ادى الى ارتفاع عدد الثمار على النبات الواحد 15)

وانتاج النبات الواحد وانتاجية وحدة المساحة مقارنة بمعاملة المقارنة بدون تغطية. ونظرا  لمحدودية الدراسات 
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على نمو مغنطة المياه والتسميد الحيوي والتداخل بينهما  تأثير سة لمعرفةالدراالحقلية في هذا المجال جاءت هذه 
 تحت االنفاق. وحاصل الباذنجان المزروع

 المواد وطرائق العمل 

ظة بغداد دائرة البستنة في قضاء أبو غريب التابع لمحاف - البحوث والدراسات أجريت تجربة حقلية في حقول قسم
 لدراسمممة تمممأثير التمممداخل الثنمممائي بمممين الميممماه الممغنطمممة والتسمممميد الحيممموي فمممي نممممو وأنتممماج 2017للموسمممم الزراعمممي 

الباذنجممان المممزروع تحممت نظممام االنفمماق، فممي تربممة مزيجممة طينيممة غرينيممة مصممنفة وفقمما  لتصممنيف األمريكممي الحممديث 
بأسممتخدام المحممراث ( ثممم أجريممت عليهمما عمليممات الحراثممة بصممورة متعامممدة 37) Typic Torrifluventsعلممى أنهمما 

 المطرحي القالب والمحراث القرصي والرايدوميتر لتنعيم التربة 

سمم ثمم جففمت وطحنمت بمطرقمة خشمبية وممررت  300-0ولعممق ُأخذت منها عينات عشوائية وممثلمة لتربمة الحقمل 
 الكيميائيمةو مم ومزجت جيدا وأخذت منها عينات لغرض إجراء التحاليمل الفيزيائيمة  2من خالل منخل قطر فتحاته 

لمري البيولوجية لتربة الدراسة، ثمم اخمذت عينمات ممن ميماه الخصائص الفيزيائية والكيميائية و بعض ا 1يبين جدول و 
 . 2لتقدير بعض الخصائص والموضحة في جدول 

استخدمت ( وبواقع ثالث مكررات، اذ R.C.B.Dحسب تصميم القطاعات العشوائية الكاملة ) عامليهنفذت تجربة 
علممى  2Mو 0M، 1Mكمماوس ورمممز لهمما بممالرمز   1200و 600 ،0شممدود مغناطيسمميه لمغنطممة الميمماه هممي  ثممالث

ع وممرة أخمرى مم 0Bالتوالي امما السمماد الحيموي فقمد اسمتخدمه ممرة بمدون بتلويمث لجمذور الباذنجمان ورممز لمه بمالرمز 
 وحدة تجريبية.  18تساوي  3×2×3وبهذا فقد اصبح عدد الوحدات التجريبية  1Bتلويث الجذور ورمز له بالرمز 

تمممت عمليممات الممري باسممتعمال نظممام الممري بممالتن يط تحممت السممطحي حيممث مممدت أنابيممب التن مميط تحممت التربممة وكممان 
سم، ربطت أجهزه المغنطة على شمبكة المري المموقعي  20لتر للمتر الواحد والمسافة بين منقط واخر  5التصريف 

كممماوس، عملمممت مسممماطب  1200و 600اذ بلغمممت القممموى المغناطيسمممية للجهمممازين  4المخصصمممة لتجربمممة وعمممددها 
م واحتوت المسطبة علمى خمط تن ميط تمم تغطيمة المسماطب بالنمايلون االسمود لمنمع نممو 0.80م وبعرض  15بطول 

االدغممال ثممم عملممت بممه ثقمموب لزراعممة شممتالت الباذنجممان ذي الصممنف المحلممي بعممد زراعممة البممذور فممي مراقممد بالضمملة 
المى الحقمل  من االوراق الح ي ية فردت ونقلمت 3-2الخشبية وعند وصول الشتالت الى االرتفاع المناسب وظهور 

سم وبين جورة  50حيث زرعت بخطين في المسطبة الواحدة فكانت المسافة بين خط وأخر  25/1/2017بتاريخ 
سممم بعمد أن عوملممت جمذور شممتالت الباذنجمان بالسممماد الحيمموي السمائل بعممد مما اضمميفت لمه مممادة الصمممغ 35وأخمرى 

بالسممتك المخصممص لعمممل االنفمماق وعملممت لضمممان تل مميح المنطقممة الجذريممة، ثممم غطيممت بال %10العربممي بتركيممز 
فتحتان جانبيتان عند طرفي كل مسطبة لغرض التهوية و أعادة غلقها عن الحاجة، بعد ارتفماع درجمات الحمرارة تمم 

. اضيف نصف التوصية السمادية البالغة 28/3/2017التعامل مع المحصول على انه محصول مكشوف بتاريخ
(. لكافممممة المعممممامالت باسممممتثناء معاملممممة 21) 1-هممممم  K كغممممم 120و 1-هممممم 5O2P كغممممم 160و 1-ه Nكغممممم  120
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المقارنة التي اضيفت لها كامل التوصية، أما الصفات المدروسة فقد تم حساب معدل ارتفاع النبات وطمول الثممار 
بمم)سم( لعشمرة نباتممات أخمذت عشموائيا لكممل مسمطبة مممن المسماطب باسمتخدام شممريط ال يماس، أمما قطممر الثممرة قيسممت 

(، 1-)كغمم نبمات( وحاصل النبات الواحمد 1-ثمرة نبات)الثمار خدام القدمة، كما حسب وزن الثمرة بم)غم( وعدد باست
نباتات اخذت عشوائيا  من المسمطبة ثمم يضمرب فمي عمدد  10 ل)طن( حسب من معدل الحاصل الكلي  لوالحاص

وقورنت المتوسمطات  Gen stat(. حللت النتائج احصائيا  باستخدام برنامج 9النباتات المزروعة في كل مسطبة )
 (.8) %5( وعلى مستوى احتمال LSDبحسب اختبار اقل فرق معنوي )

 بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة الحقل قبل الزراعة 1جدول 

 الوحدة القيمة الصفة
 مممممممممم pH 7.2  درجة التفاعل

 EC  1:1 3.8 ds/mااليصالية الكهربائية 
 O.M 0.9 1-g.kgالمادة العضوية 

 % Lime 24الكلس 
 % Gypsum 0.99الجبس 

 CEC 10.7 Mol.kg-1السعة التبادلية الكتيونية

 االيونات الذائبة

 N 89النتروجين 

soil 1-mg. kg 
 P 13الفسفور 
 K 103البوتاسيوم 

 Fe 8.4الحديد 
 Zn 0.8الزنك 
 Ca 29.0+2الكالسيوم 

1-Meq.L 

 Mg 30.0+2المغتيسيوم 
 Na 34.0+الصوديوم 
_2الكبريتات 

4So 64.0 
 Cl 23.0-الكلوريد 
 Hco 1.8-3البكاربونات 
-2الكاربونات 

3Co ------ 

 
 مفصوالت التربة

  Clay 504.2الطين 
soil 1-g.kg  الغرينSilt 336.6 

 Sand 159.2الرمل 
 مزيجة طينية غرينية النسممجة

 Pwالوصف الرطوبي % 
Zero 72.18 

1/3 bar 12.94 
15 bar 26.63 
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 التحليل الكيمائي لمياه الري المستعملة 2جدول 

 وحدة القياس مياه النهر الصفة
EC 1.8 1-م دسي سيمنز 
Ph 7.3  

  2.8 الكالسيوم 
 
 
 

 1-مليمول.لتر

 1.7 المغنسيوم
 4.1 الصوديوم
 0.02 البوتاسيوم

 5.5 الكلور
 1.9 الكبريتات

 -ممممممم الكاربونات
 1.21 البيكاربونات

SAR  1.93  

 والمناقشة النتائج

ياه التداخل الثنائي بين المياه الممغنطة والتسميد الحيوي اذ  يتضح ان لمغنطة الم تأثيرالى  3يشير الجدول 
م س 86.83ايجابيا ومعنويا في صفة ارتفاع النبات بم )سم(، حيث كانت الزيادة طردية اذ بلغت اعلى قيمة  تأثيرا

سم للمياه غير الممغنطة، كما  81.00واقل قيمة بلغت  كأوس 1200عند مغنطة المياه بشدة مغناطيسية بلغت 
وكان  ياه الممغنطة في صفة ارتفاع النبات بم )سم(الم لتأثيرمشابه  تأثيراأن لتسميد الحيوي  3يتضح من الجدول 

سم  81.67سم عند اضافة السماد الحيوي واقل قيمة بلغت  88.11الزيادة كانت طردية اذ بلغت اعلى قيمة 
 يراتأثان لتداخل الثنائي بين مغنطة المياه والتسميد الحيوي  3بدون اضافة السماد الحيوي، كذلك يشير الجدول 

د سم عن78 واقل قيمة 2M1Bسم عند المعاملة  90.33فة ارتفاع النبات بم )سم( اذ بلغت الى قيمة معنويا  في ص
يا ، يمكن ان يعزى سبب ذلك الى أن المياه الممغنطة تعمل على زيادة نفاذية اغشية الخال0M0Bمعاملة المقارنة 

وع ينعكس ايجابا على زيادة نمو المجمويجعل الجدران الخلوية أقل مقاومة الستطالة الخاليا خالل النمو وهذا 
ق مع الخضري ويزيد من نواتج التمثيل الضوئي وخاصة الكربوهيدرات ومن ثم زيادة تراكم المادة الجافة  وهذا يتف

( كما يمكن ان يعود سبب زيادة ارتفاع النبات الى ان اضافة السماد الحيوي يعمل على 2) .36،21، 40، 12
ض توفير جزء من العناصر الغذائية المهمة للنبات أضافة الى أن االحياء الموجودة في السماد الحيوي تفرز بع

تالي تؤدي الى زيادة الهرمونات واالحماض التي تعمل كمنظمات نمو وافرازات اخرى تكون مضادات حيوية وبال
  .26،1نمو للنبات 
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 )سم( بـ نباتالحيوي في ارتفاع ال الممغنطة والتسميدبين المياه  الثنائي التداخل 3جدول 

الى تأثير التداخل الثنائي بين المياه الممغنطة والتسميد الحيوي في صفات  8و 7و 6و 5و 4توضح الجداول 
ان الستعمال المياه الممغنطة تأثيرا ايجابيا ومعنويا في صفة  طول الثمرة بم  4الحاصل، اذ يتبين من الجدول 

كاوس واقل قيمة  1200سم باستعمال المياه الممغنطة بشدة مغناطيسية بلغت  12.60)سم( اذ بلغت اعلى قيمة 
ي نمو ( الى عدم وجود اختالفات معنويه ف38سم عند المياه غير الممغنطة، في حين اشار ) 9.23بلغت 

وانتاجية الباذنجان كدالة لمعاملة المعالجة المغناطيسية للمياه .كما ان لتسميد الحيوي تاثيرا ايجابيا ومعنويا في 
سم  10.43سم  عند استخدام التسميد الحيوي واقل قيمة بلغت  11.83طول الثمرة بم )سم( اذ بلغت اعلى قيمة 

( في بحثة الذي يتضمن استخدام السماد الحيوي الذي 18ده )مع ما وج يتفقبدون اضافة السماد الحيوي وهذا 
يحوي على المعزز البكتيري على نمو الباذنجان حيث تفوق معاملة السماد الحيوي والكيميائي على باقي 

، وكان للتداخل الثنائي بين مغنطة المياه والتسميد الحيوي اثرا  معنويا  ت في كافة صفات النمو واالنتاجالمعامال
سم عند  .837واقل قيمة  2M1Bسم عند المعاملة  12.90صفة طول الثمرة بم )سم( اذ بلغت اعلى قيمة  في

 .0M0Bمعاملة المقارنة 

 )سم( بـ طول الثمارالتداخل بين المياه الممغنطة والتسميد الحيوي في  4 جدول
 
 
 
 
 
 
 

ايجابيا  ومعنويا  في صفة قطر الثمرة بم )سم(اذ بلغت اعلى  تأثيراان الستعمال المياه الممغنطة  5يشير الجدول 
سم عند  4.70واقل قيمة بلغت  كأوس 1200سم  للمياه الممغنطة  ذات شدة مغناطيسية بلغت  5.35قيمة 

( الى التاثير االيجابي الستعمال المياه الممغنطة على البيئة البكتيرية للتربة 14المياه غير الممغنطة اشار )

 االسمدة الحيوية
 (كأوسمغنطة المياه بـ )

 المعدل
0M 1M 2M 

0B 7.83 11.17 12.30 10.43 

1B 10.63 11.97 12.90 11.83 

 11.13 12.60 11.57 9.23 المعدل

 مستوى المعنوية
 0.05 

B=0.837 M=1.025 BM=1.449  

 االسمدة الحيوية
 (كأوسمغنطة المياه بـ )

 المعدل
0M 1M 2M 

0B 78.00 83.67 83.33 81.67 

1B 84.00 90.00 90.33 88.11 

 84,89 86.83 86.83 81.00 المعدل

مستوى المعنوية 
0.05 

B=2.483 M=3.041 BM=4.301  
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%. ، كما ان لتسميد 29-17بوجود محصول الباذنجان اذ ازداد طول و عرض الثمار و الوزن الطري من 
سم  للتسميد الحيوي واقل قيمة بلغت  5.47الحيوي تاثيرا معنويا في صفة قطر الثمرة بم )سم(اذ بلغت اعلى قيمة 

( ان السماد الحيوي المضاف بصورة مستقلة تاثير غير معنوي 40سم بدون اضافة السماد الحيوي بين ) 4.66
( كان لها االثر NPKمل توليفة من السماد الحيوي والكيميائي )على صفات النمو لمحصول الباذنجان ولكن بع

االيجابي في صفات النمو واالنتاجية. أما للتداخل الثنائي بين مغنطة المياه والتسميد الحيوي كان له تاثيرا معنويا 
املة سم عند مع 4.67واقل قيمة  2M1Bسم عند المعاملة  6.03في قطر الثمرة بم )سم(اذ بلغت اعلى قيمة 

 . 0M0Bالمقارنة 

 بـ)سم( قطر الثمارالتداخل بين المياه الممغنطة والتسميد الحيوي في  5جدول

 

 

 

 

 

م غ 1653ستعمال المياه الممغنطة تاثيرا معنويا في وزن الثمار بم)غم( اذ بلغت اعلى قيمة اان   6يبين الجدول
غم عند المياه غير الممغنطة،  698كاوس واقل قيمة بلغت  1200للمياه الممغنطة ذات شدة مغناطيسية بلغت 

غم عند استخدام  1537كما ان لتسميد الحيوي تاثيرا معنويا في صفة وزن الثمار بم)غم( اذ بلغت اعلى قيمة 
اه غم بدون اضافة السماد الحيوي، أما للتداخل الثنائي بين مغنطة المي 1046التسميد الحيوي واقل قيمة بلغت 

غم عند المعاملة  1873ا معنويا في  وزن الثمار بم)غم( اذ بلغت اعلى قيمة والتسميد الحيوي كان له تاثير 
2M1B  0غم عند معاملة المقارنة  420واقل قيمةM0B . 

 
 
 
 
 
 
 

 (غمـ)ب وزن الثمار/ نباتالتداخل بين المياه الممغنطة والتسميد الحيوي في  6 جدول

 االسمدة الحيوية
 مغنطة المياه بـ )كاوس(

 المعدل
0M 1M 2M 

0B 2.1 13.2 16.6 10.63 

1B 10.1 20.8 22.4 17.77 

 14.2 19.5 17.0 6.1 المعدل

مستوى المعنوية 
0.05 

B=7.19 M=8.81 BM=12.46  

 

 االسمدة الحيوية
 مغنطة المياه بـ )كأوس(

 المعدل
0M 1M 2M 

0B 2.1 13.2 16.6 10.63 

1B 10.1 20.8 22.4 17.77 

 14.2 19.5 17.0 6.1 المعدل

مستوى المعنوية 
0.05 

B=7.19 M=8.81 BM=12.46  
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 1-التداخل بين المياه الممغنطة والتسميد الحيوي في عدد الثمار نبات 7جدول 

 

 

 

 
 
 
 
 

( اذ 1-)ثمرة نبات معنويا في عدد ثمار النبات الواحد تأثيراستعمال المياه الممغنطة ايتضح ان   7الجدولمن 
واقل قيمة بلغت  كأوس 1200( للمياه الممغنطة بشدة مغناطيسية بلغت 1-نبات )ثمرة 11.835بلغت اعلى قيمة 

 معنوي في تأثير( الى ان المياه الممغنطة لم تكون ذات 36( للمياه غير الممغنطة أشار )1-نبات)ثمرة  7.665
( اذ بلغت 1-ثمرة نبات) ويا في عدد ثمار النبات الواحدمعن تأثيراصفات النمو واالنتاجية. كما ان لتسميد الحيوي 

ة (  بدون اضاف1-نبات )ثمرة 9.00( باستخدام التسميد الحيوي واقل قيمة بلغت 1-ثمرة نبات) 11.11اعلى قيمة 
تاثيرا ه (، أما للتداخل الثنائي بين مغنطة المياه والتسميد الحيوي كان ل14السماد الحيوي هذه النتائج تتفق مع )

( عند المعاملة 1-)ثمرة نبات 12.00( اذ بلغت اعلى قيمة 1-نبات في عدد ثمار النبات الواحد)ثمرة معنويا
2M1B  0( عند معاملة المقارنة 1-ثمرة نبات) 5.00واقل قيمةM0B. 

 حاصل النبات الواحد بـ)كغم(التداخل بين المياه الممغنطة والتسميد الحيوي في  8 جدول
 
 
 
 
 
 

 

ايجابيا  معنويا  في صفة حاصل النبات الواحد بم )كغم( اذ  تأثيراستعمال المياه الممغنطة اان  8يشير الجدول 
 واقل قيمة بلغت كأوس 1200كغم باستعمال المياه الممغنطة بشدة مغناطيسية بلغت  19.5بلغت اعلى قيمة 

المياه الممغنطة في صفة حاصل  لتأثيرمشابه  تأثيراكغم عند المياه غير الممغنطة، كما ان لتسميد الحيوي 6.1
كغم  10.63كغم باستخدام التسميد الحيوي واقل قيمة بلغت 17.77ت الواحد بم )كغم( اذ بلغت اعلى قيمة النبا

بدون اضافة السماد الحيوي، أما للتداخل الثنائي بين مغنطة المياه والتسميد الحيوي كان له اثرا  معنويا في صفة 

 االسمدة الحيوية
 مغنطة المياه بـ )كاوس(

 المعدل
0M 1M 2M 

0B 4.63 4.67 4.67 4.66 

1B 4.77 5.60 6.03 5.47 

 5.06 5.35 5.14 4.7 المعدل

مستوى المعنوية 
0.05 

B=0.461 M=0.564 BM=0.798  

 

 الحيويةاالسمدة 
 مغنطة المياه بـ )كاوس(

 المعدل
0M 1M 2M 

0B 5.00 10.33 11.67 9.00 

1B 10.33 11.00 12.00 11.11 

 10.06 11.835 10.665 7.665 المعدل

مستوى المعنوية 
0.05 

B=2.483 M=3.041 BM=4.301  
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كغم  لمعاملة  2.1واقل قيمة  2M1Bند المعاملة كغم ع 22.4حاصل النبات الواحد بم )كغم( اذ بلغت اعلى قيمة 
ان سبب ازدياد صفات الحاصل باستعمال المياه الممغنطة يعزى الى  سبق يتضح. يتضح مما 0M0Bالمقارنة 

ان للمياه الممغنطة القدرة على نقل العناصر الغذائية وزيادة جاهزيتها في المحلول وبالتالي سرعة دخولها الى 
يؤدي الى زيادة انقسام خاليا النبات واستطالتها واتساعها وهذا يعود على النبات بزيادة  ا(. هذ15جذور النباتات )
(. كما ان لمرور الماء من خالل المجال المغناطيسي يعمل على تغيير الكثير من صفات 12النمو واالنتاج )

(. ان لتقنية مغنطة المياه 5ت الكيميائية )المياه ومنها زيادة قدرتها على اذابة االمالح والتغيير في سرعة التفاعال
فانه يختزل حجمها وبالتالي يسهل من عملية دخولها الى انسجة النبات حاملة  المياه،تاثيرا  على حجم جزيئات 

(. ومن الممكن ان 29(. وبالتالي ينعكس بصورة ايجابية على جميع صفات الحاصل )20معها المواد الغذائية )
الطردية في جميع مكونات حاصل الباذنجان الى السماد الحيوي الذي يعمل على توفير حاجة  يعود سبب الزيادة

العناصر الغذائية الضرورية للنمو اضافا  الى احتوائها على رواشح تحفز خاليا النبات على االنقسام  النبات من
ية التي تعمل على توفير العناصر (. كما ان لألحياء الموجودة في االسمدة الحيو 4والذي يؤدي لزيادة االنتاج )
(. وقد تبقى 7الفعال في زيادة النمو ) التأثيربعض منظمات النمو ذات  وإلفرازهاالغذائية بصورتها الجاهزة 

مكونات هذه االسمدة مدة اطول وبصورة جاهزة دون ان تحدث اي ضرر لنبات اضافه الى تحسينها بعض 
عن احتوائها على االحياء المجهرية الحية والتي بدورها تستمر في خصائص التربة التي تزيد من النمو. أما 
الممكن ان تعمل االسمدة الحيوية والحاوية على بكتريا  ن(. وم1نشاطها وتجهيزها للعناصر الضرورية )

 (.30)اوزوتوباكتر( على زيادة جاهزية النتروجين والحفاظ علية في التربة )

 اجراء باالنتاج، يجنستنتج من ذلك انه من الممكن تطبيق تقنيات رخصيه كالتقانة المغناطيسية لزيادة مستوى 
الل خ، وباالمكان زيادة العائد االقتصادي من ده المغناطيسية المثال لكل محصولالعديد من الدراسات لتحديد الش

 سواق المحلية والتي تمتاز بسهوله االستخدام. استخدام االسمدة الحيوية التي يمكن الحصول عليها من اال
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