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  2008، ) 2(العدد 6: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

  والتسمید الفوسفاتي في نمو وحاصل الحنطةالممغنط ماء الري تأثیر 

  

  الكبیسيیونس منصور و الحلفيانتصار هادي   ،النقیبموفق عبد الرزاق 

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة–قسم المحاصیل الحقلیة

  

  ةصالخال

ابــو –جامعــة بغــداد –كلیــة الزراعــة –فــي حقــل التجــارب التــابع لقســم المحاصــیل الحقلیــة نفــذت تجربــة 

بهدف دراسة تأثیر مغنطة ماء الري والتسمید الفوسـفاتي 2006-2005و 2005-2004غریب خالل الموسمین 

املـــة اتبـــع ترتیـــب االلـــواح المنشـــقة وفـــق تصـــمیم القطاعـــات الك. 3-فـــي نمـــو وحاصـــل الحنطـــة صـــنف ابـــو غریـــب

عملیـــة تمـــت ،ممغنطـــة وغیـــر ممغنطـــةمیـــاه الـــري مـــن نشـــملت االلـــواح الرئیســـیة نـــوعی. راتث مكـــر المعشـــاة بـــثال

. سـاعة كأقصـى حـد/لتـر15000وبتصـریف أنـج 5وبقطـر Mtجهاز المـاكینتوترون نـوع المیاه باستخدام مغنطة 

و 0سوبر فوسفات الكالسیوم الثالثي هي اما االلواح الثانویة فقد تضمنت اربعة مستویات من الفسفور على هیئة 

تفـوق النباتـات المرویـة بالمـاء الممغـنط فـي صـفة ارتفـاع اوضحت النتائج . 1-هـ. P2O5كغم 100و 75و 50

النبـــات ومســـاحة ورقـــة العلـــم والحاصـــل البـــایولوجي وحاصـــل الحبـــوب وتركیـــز الفســـفور فـــي المـــادة الجافـــة قیاســـًا 

ادت اضــافة الســماد الفوســفاتي وزیــادة كمیتــه الــى زیــادة . ولكــال الموســمینیــر الممغــنطالمــاء غبالنباتــات المرویــة ب

100اعطـت المعاملـة المرویـة بالمـاء الممغـنط مـع اضـافة . معنویة في جمیع الصفات المدروسة ولكال الموسـمین

2سم30.30لم سم ومساحة ورقة الع117.21سم و 113.9بلغ اعلى معدل في ارتفاع النبات 1-هـP2O5كغم 

1-هــــ.طـــن4.84و 4.50وحاصـــل الحبـــوب 1-هــــ.طـــن12.95و 11.96والحاصـــل البـــایولوجي 2ســـم32.40و 

بالنباتـات المرویـة بالمـاء غیـر الممغـنطقیاسـاً مادة جافـة 1-كغمPغم 3.38و 3.10في المادة الجافة Pوتركیز 

  .لتتابعبا2006-2005و 2005-2004مع عدم اضافة الفسفور للموسمین 

  

Effect of magnetig irrigation water and phosphorus fertilization on
growth and yield of eheat

  

M. A. Al-Naqeeb , I. H. Al-Hilfy and Y. M. Al-Kubiasay
Department of field Crops- College of Agriculture/ University of Baghdad

  

Abstract
A field experimental was carried out at the experimental farm of the

Department of Field Crops Science, College of Agriculture, Abu-Ghraib during 2004-
2005 and 2005-2006 seasons to study the effect of magnetic irrigation water and 
phosphorus fertilizer levels on the growth and yield of wheat (Triticum aestivum L.
Var. Abu-Ghraib-3). The experiment design was a split–plot in RCBD with three 
replications. the main plot were allocated for the magnetotron treatments (i. e 
Magnetic and without Magnetic) and the sub plots for the P fertilizer levels (0, 50, 75 
and 100) Kg P2O5 ha-1. The results showed that the magnetic water was superior in 
plant height , flag leaf area, biological yield, and grain yield compared with plants non
magnetic irrigated water. Application of phosphorus fertilizer caused a significant 
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increase on all plant componants in both seasons. Interaction between magnetic water 
treatment and 100 Kg P2O5 ha-1 level significantly increased plant height with 113.90, 
117.21 cm, flag leaf area 30.30, 32.40 with cm2 Biological. Yield 11.96, 12.95 T ha-1, 
grain yield 4.50, 4.84 T ha-1 and P concentration of plant 2.51, 2.72 gm P kg-1 dry 
matter compared with treatment without magnetic water and non phosphorus addition 
in both season respectively.

  

  المقدمة

Triticum aestivumلحنطـة تعـد  L   یشـكل غـذاءًا إذاحـد محاصـیل الحبـوب الرئیسـیة فـي العـالم

یتصــــدر هــــذا . )1(ملیــــار نســــمه ممــــا زاد مــــن اهمیتــــه التجاریــــة واالقتصــــادیة والسیاســــیة 1.5رئیســــیًا ألكثــــر مــــن 

% 30غیـرالیمثـل و المحصول قائمـة المحاصـیل االسـتراتیجیة فـي العـراق ، اال ان انتـاج وحـدة المسـاحة مـنخفض 

تـؤثر ). 3(لذلك یستورد العراق أكثر من ثلثـي حاجتـه مـن حبـوب الحنطـة ) 2(من انتاجیة وحدة المساحة العالمیة 

المباشـر یكـون مـن خـالل السـمیة نوعیة میاه الري بصورة مباشرة أو غیـر مباشـرة فـي االنتـاج الزراعـي وان التـأثیر 

فیكـون غیر المباشر أما التأثیر ) 4(الصودیوم والكلور والنترات لبعض االیونات عند زیادة تركیزها في میاه الري ك

اشــارت ). 5(ص التربــة الفیزیائیــة والكیمیائیــة والبیولوجیــة خصــائمــن خــالل تــأثیر مكونــات میــاه الــري فــي بعــض 

لیــةؤدي الــى زیــادة القابللحصــول علــى المیــاه الممغنطــة فــي الزراعــة تــاالبحــاث الــى ان اتبــاع التقنیــة المغناطیســیة 

). 6(كـالنیتروجین والفسـفور والبوتاسـیومالذوبانیة للماء وغسل االمالح من التربة وزیادة جاهزیة العناصر الغذائیـة 

ثنائیــة أواصــر هیدروجینیــة ، وقــد تكــون هــذه بواســطة الــى ان جزیئــات المــاء تــرتبط مــع بعضــها ) 7(اشــار كامــل 

فــأن وضــع جزیئــات المــاء داخــل المجــال المغناطیســي عشــرات الــروابط، وعنــد ىأو متعــدده قــد تصــل الــواصــراال

یعمـل علـى امتصـاص الطاقـة ویقلـل مـن مسـتوى بـدوره ااألواصر أو الروابط الهیدروجینیة أما تتغیر أو تنفكك وهذ

اشـــــارت تجـــــارب . اتحـــــاد جزیئـــــات المـــــاء ویزیـــــد مـــــن قابلیـــــة التوصـــــیل الكهربـــــائي ویـــــؤثر علـــــى تحلـــــل البلـــــورات 

Kronenbery)8 ( ي بالمیاه الممغنطة یغسل االمالح من مقد التربة ویزیـد مـن جاهزیـة العناصـر الغذائیـة ان الر

بـدوره یزیـد مـن نمـو وحاصـل لجذور على التغلغل في التربة وهذاولذلك یشجع احعن طریق تكسیر بلورات االمال

المـاء ط مقارنـه بعنـد الـري بالمـاء الممغـن% 28اصل الحنطة بنسـبة حعلى زیادة في ) Smith)9حصل . النبات

تضـــمنت ري أنـــواع مختلفـــة مـــن ) Herodiza)10وفـــي سلســـلة تجـــارب فـــي اندنوســـیا مـــن قبـــل . غیـــر الممغـــنط

الــري بالمیــاه العادیــة حصــل علــى زیــادة فــي ارتفــاع النبــات وعــدد االوراق مــع النباتــات بالمیــاه الممغنطــة ومقارنتهــا 

علـى التـوالي وبـذلك تكـون نسـبة الزیـادة الكلیـة % 30و% 45و % 11و % 75وطول الورقة وقطر الساق بنسب 

یتواجـد الفسـفور بتراكیـز . ي لنبات الذرة الصفراء قیاسًا بالري بالمیاه العادیة غیـر الممغنطـةخضر للمجموع ال% 40

منخفضــة جــدًا فــي محلـــول التربــة وهــو مكــون ضـــروري لمركبــات نقــل الطاقــة ونظـــام المعلومــات الوراثیــة واغشـــیة 

الـى وجـود زیـادة معنویـة فـي عـدد تفرعـات نبـات الحنطـة ) 11(اشـار شـابا وآخـرون . تینات المفسفرة الخالیا والبرو 

. قیاســًا بالمعاملــة غیــر المســمدة بالفســفور1-هـــ.Pكغــم 44وحاصــل الحبــوب والقــش ووزن الــف حبــه عنــد اســتخدام 

زیــادة كمیــة الفســفور الــى وجــود زیــادة فــي ارتفــاع وحاصــل الحنطــة ومكوناتــه عنــد) Abdel Rsoul)12توصــل 

حصــول زیــادة فــي حاصــل الحبــوب ) 13(وآخــرون Abidأشــار . 1-هـــ.Pكغــم 45و 30الــى 0المضــاف مــن 

قیاســـًا بالمعاملـــة غیـــر 1-هــــ.P2O5كغـــم 100علـــى التـــوالي عنـــد اضـــافة % 24و % 22بنســـبة نبـــات لوالقـــش ل

P2O5كغـم 150و 120و 90و 60و 30و 0وعند اضـافة السـماد الفوسـفاتي بالمعـدالت . المسمدة بالفسفور

حصــلت زیــادة معنویــة فــي ارتفــاع النبــات ووزن الــف حبــه وحاصــل الحبــوب وحاصــل القــش عنــد االضــافات 1-هـــ.
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وبسبب كون حركة الفسفور فـي ) 14(قیاسًابالمعامالت األخرى ) 1-هـ.P2O5كغم 150و 120(العالیة الفسفور 

  .مهمًا لالستفادة من هذا العنصر الماء الممغنط للري عامًال التربة بطیئة جدًا فقد یكون استخدام

دور میــاه الــري الممغنطــة والتــداخل بینهــا وبــین التســمید الفوســفاتي فــي نمــو تهــدف هــذه الدراســة لمعرفــة 

  .3صنف ابو غریب وحاصل الحنطة 

  

  المواد وطرائق العمل

جامعـة بغـداد خـالل –بع لكلیـة الزراعـة نفذت هذه التجربة في حقل تجـارب قسـم المحاصـیل الحقلیـة التـا

مغنطــة والتســمید الفوســفاتي فــي نمــو الدور میــاه الــريبهــدف دراســة 2006-2005و 2005-2004الموســمین 

استعمل تصـمیم القطاعـات الكاملـة المعشـاة بترتیـب االلـواح المنشـقة وبـثالث . 3وحاصل الحنطة صنف ابو غریب

والري بالماء الممغنط أما االلواح الثانویة فقـد تضـمنت الماء غیر الممغنطبمكررات ، شملت االلواح الرئیسة الري

الســیوم كعلــى شــكل ســوبر فوســفات ال1-هـــ.P2O5كغــم ) 100و 75و 50و 0(اربعــة مســتویات مــن الفســفور 

بلغــت مســاحة الوحــدة التجریبیــة ،اضــیفت دفعــة واحــدة عنــد تحضــیر االرض بعــد الحراثــة%) P2O546( الثالثــي 

فـي تمت الزراعة. سم بین خط وآخر 15متر للخط الواحد وبمسافة 4خطًا بطول 20اشتملت على 2م)4×3(

تربة الحقل قبل الزراعة للموسمین وذلك بأخذ عینـات علـى مادة تم تحلیل . 26/11/2006و 25/11/2005

بأربع دفعات متساویة 1-هـ.Nكغم 200بمعدل ) N% 46(ف سماد الیوریا یاض) . 1جدول (سم ) 30-0(عمق 

ل ماسـتع). 15(عند الزراعة وعنـد ظهـور ثـالث اوراق كاملـة وعنـد ظهـور العقـدة الثانیـة علـى السـاق وعنـد البطـان 

سـم، ولتحدیـد موعـد 5وبقطـر Mtتمت مغنطـة میـاه الـري بجهـاز المـاكینتوترون نـوع . 1-هـ.كغم120معدل بذار 

معـامالت التكـرار الثـاني وبالضـبط فـي معاملـة میـاه الـري بـدون مغنطـه اذ ومیتر في احد شالري وكمیاته وضع التن

35–30ومـا یكـافئ اسـتنزاف ملـي بـار) 800–750(كیلوباسـكال 80–75تم الري عند شد رطوبي یقدر بـ 

كیلـو 1500و 33وقد حدد الماء الجاهز من خالل الفرق بـین نسـبة الرطوبـة عنـد الشـدین . من الماء الجاهز% 

امـا طریقـة الـري فكانـت عـن طریـق مضـخة تعمـل ) 1شكل (باسكال وذلك من خالل منحني المواصفات الرطوبیة 

سـقي الوحـدات التجریبیـة عـن طریـق انبـوب تم ساعة كأقصى حد و /3م15سم وبتصریف 5ین قطر الفتحة بالبنز 

رویـت النباتـات . السـواقيامم لضمان وصول میاه الـري الـى الوحـدة التجریبیـة مـن دون اسـتخد50مطاطي بطول 

یومـــًا مـــن الزراعـــة بعـــد ذلـــك تـــم الـــري علـــى اســـاس 15والمعـــامالت كافـــة بمیـــاه النهـــر وبكمیـــات متســـاویة حتـــى 

اسـتمر التعـویض . سـم 40–0المعامالت واعتمد على تحدیـد كمیـة المـاء لتعـویض االسـتنزاف الرطـوبي للطبقـة 

ســم لیأخــذ االعتبـار امتــداد الجــذور فــي 60لمســتنزف بعــد ذلـك الــى یومـًا ثــم زیــد عمــق التربـة ا50تقــرب مــن هلمـد

  : ) 16(المذكورة في ألطیف والحدیثيالماء المضافة حسب المعادلة عمقتم حساب . العمق

d = ( Ө fc - Ө wp ) D

  اذ ان 

Ө fc = 3سم/ 3ة سمــبار من منحنى المواصفات الرطوبی1/3المحتوى الرطوبي الحجمي عند.  

Ө wp = 3سم/ 3سمالمحتوى الرطوبي الحجمي قبل الري.  

D =مق التربة المراد اروائها سم ع.  

بتـاریخ % 14حصدت التجربة عند وصول النباتات الى مرحلـة النضـج التـام وبنسـبة رطوبـة لـم تـزد عـن 

  : تضمنت التجربة دراسة الصفات االتیة. في كال الموسمین بالتتابع 3/5و 2/5
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ُحسب عند الحصاد لعشر قراءات داخل الوحدة التجریبیة من مستوى سطح التربة الى ) :سم(ارتفاع النبات .1

Wiersmaقمــة ســنیبلة الفــرع الرئیســي مـــن دون ســفا والتــي تــم تمیزهـــا باســتعمال حلقــات بالســتیكیة ملونـــة 

  ) .17(وآخرون 

لكـل وحـدة تجریبیـة حسـب ُحسـبت مـن معـدل عشـرة اوراق علـم للسـیقان الرئیسـة ) :2سم(مساحة ورقة العلم .2

: )Thomas)18المأخوذة من المعادلة  

.0.95×عرضها عند المنتصف× طول ورقة العلم = مساحة ورقة العلم 

لكــل وحــدة 2م) 0.90(قــدر مــن وزن النباتــات المحصــودة مــن مســاحة : )1-هـــ.طــن(الحاصــل البــایولوجي .3

. بعد تجفیفها1-هـ.تجریبیة وحول الى طن

مــن كــل وحــدة 2م) 1.35(حســب مــن حصــاد ثالثــة خطــوط وســطیة لمســاحة :) 1-هـــ.طــن(حاصــل الحبــوب .4

% . 14رطوبة نسبةعلى اساس1-هـ.تجریبیة وحول على اساس طن

بتركیــزNaHCO3باســتعمال بیكاربونــات الصــودیوم Olsenاســتخلص حســب طریقــة :الفســفور الجــاهز .5

0.5Mكوربیك وقــدر باســـتعمال جهــاز الطیـــف الضـــوئي یــدات االمونیـــوم وحــامض االســـبولموطــور اللـــون ب

spectrophotometer في نانومیتر كما جاء 820على طول موجي قدرهPage)19.(

  *بعض الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة قبل الزراعة )1(جدول 

  2006-2005موسم   2005-2004موسم   

  مزیجیة طینیة غرینیة  مزیجیة طینیة غرینیة  نسجة التربة

      تربة1- كغم.التربة غمصوالتمف

  310  330  الطین

  570  560  الغرین

  120  110  الرمل

  pH  7.70  7.75درجة تفاعل التربة

  3.80  4.0  )1- م.دیسیمنز(االیصالة الكهربائیة 

  24.4  24.2  )تربة1-كغم. سنتي مول(السعة التبادلة الكاتیونیه

  13.0  13.5  )تربة1- كغم. غم(المادة العضویة 

  260.0  265.0  )تربة1-كغم. غم(عادن الكاربونات م

  212  221  )تربة1-كغم.ملغم(البوتاسیوم الجاهز 

  64.0  63.5  )تربة1-كغم.ملغم(النیتروجین المستخلص بكلورید البوتاسیوم 

  16.30  15.70  )تربة1- كغم.ملغم(الفسفور المستخلص بالبیكاربونات 

  جامعة بغداد–كلیة الزراعة –لتربة حللت البیانات في مختبرات قسم ا* 
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  منحنى الوصف الرطوبي الحجمي لتربة مزیجیة طینیة غرینیة )1(شكل 

  

وترتیـــب االلـــواح RCBDبعـــد جمـــع البیانـــات اجـــري التحلیـــل االحصـــائي حســـب تصـــمیم : التحلیـــل االحصـــائي

علـى مسـتوى ) LSD(تبـار اقـل فـرق معنـوي المنشقة وتمـت مقارنـة المتوسـطات الحسـابیة للمعـامالت باسـتعمال اخ

  ). Torrie)20و Steelحسب % 5

  

  النتائج والمناقشة

ارتفاع النبات.1

وجـود تــأثیر معنـوي للمغنطـة والتســمید الفوسـفاتي والتـداخل بینهمــا فـي متوسـط ارتفــاع )2(یوضـح جـدول 

ســم و 113.9الرتفــاع النبــات بلــغ اذ اعطــت النباتــات المرویــة بالمــاء الممغــنط اعلــى معــدل . النبــات وللموســمین

سـم للموسـمین 108.27سـم و 106.44التـي اعطـت غیـر الممغـنطسم قیاسًا بالنباتـات المرویـة بالمـاء 117.21

تـــؤدي الـــى تحطـــیم قـــدیعـــزى ســـبب ذلـــك الـــى ان مغنطـــة میـــاه الـــري. بالتتـــابع 2006-2005و 2004-2005

لمـــاء مـــن قبـــل خالیـــا الجـــذور وكـــذلك یصـــبح نـــاقًال جیـــدًا االواصـــر الهیدروجینیـــة ممـــا یســـهل عملیـــة امتصـــاص ا

جاهزیـة العناصـر الغذائیـة فـي التربـة ویعمـل علـى اذابـة المعـادن واالمـالح ممـا یـؤدي الـى زیـادةللعناصر الغذائیة 

كما ان المیاه الممغنطة یزداد فیها تركیز بیروكسید الهیـدروجین الـذي لـه دور مهـم فـي زیـادة نمـو النبـات عـن ) 8(

مـن ان ) 10(Herodizaوهذا یتفق مع ما توصـل الیـه ) 6(ریق اذابة المعادن الحاویة على العناصر الغذائیة ط

  %. 75ري نباتات الذرة الصفراء بالمیاه الممغنطة زاد من ارتفاع النبات بنسبة 

فـــوق اذ ت. زیـــادة ارتفـــاع النبـــات بزیـــادة كمیـــة الفســـفور المضـــافة ولكـــال الموســـمین 2یالحـــظ مـــن جـــدول 

ســـم قیاســـًا بمعاملـــة 121.0ســـم و 117.49معنویـــًا واعطـــى اعلـــى معـــدل بلـــغ 1-هــــ.P2O5كغـــم 100المســـتوى 

2006-2005و 2005-2004ســـــم للموســـــمیین 102.64ســـــم و 98.75المقارنـــــة التـــــي اعطـــــت اقـــــل معـــــدل 

الناتجة من عملیـة التمثیـل وقد یعود سبب ذلك الى دور الفسفور في تحلیل الكاربوهیدرات والمواد االخرى . بالتتابع

3سم /
3سم
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الكــاربوني لتحریــر الطاقــة الالزمــة للعملیــات الحیویــة للنبــات ومســاعدته فــي عملیــة تكــوین وانقســام الخالیــا وتكــوین 

و ) 12(AbdelRasoulوهــذا یتفــق مــع نتــائج ). 11(الخالیــا والبروتینــات التــي هــي اســاس بنــاء الخالیــا النباتیــة 

Mehdi الـى  حصـول زیـادة فـي ارتفـاع نبـات الحنطـة بزیـادة كمیـة الفسـفور المضـافة التي اشـارت ) 14(وآخرون

  .الى التربة 

بلغــت . یالحــظ وجــود تــداخل معنــوي بــین المغنطــة والفســفور فــي ارتفــاع نبــات الحنطــة ولكــال الموســمین

كغـم 100سم عند الري بالماء الممغنط مع التسـمید الفوسـفاتي 123.20سم و 120.12اعلى قیمة لهذا التداخل 

P2O5.للنباتات غیر الممغنطسم عند الري بالماء 96.08سم و 95.24بینما بلغت اقل قیمة لهذا التداخل 1-هـ

وهــــذا یشــــیر الــــى دور مــــاء الــــري . بالتتــــابع2006-2005و 2005-2004غیــــر المســــمدة بالفســــفور للموســــمین 

  . حنطة مع زیادة مستویات الفسفور في زیادة ارتفاع نباتات الالممغنط 

  

  للموسمین)سم(والتسمید الفوسفاتي في ارتفاع النبات الممغنط تأثیر ماء الري )2(جدول 

  2006-2005و 2004-2005

  ماء الري

2004-2005  

  ماء الري  المعدل

2004-2005  

  1-هـ. كغمP2O5  1-هـ. كغمP2O5  المعدل

0  50  75  100  0  50  75  100  

الماء غیر 

  الممغنط
95.24  105.62  110.05  114.87  106.44  

الماء غیر 

  الممغنط
96.08  105.34  112.87  118.80  108.27  

  117.21  123.20  119.09  117.36  109.20  ماء ممغنط  113.90  120.12  117.72  115.50  102.26  ماء ممغنط

    121.0  115.98  111.35  102.64  المعدل    117.49  113.88  110.56  98.75  المعدل

  %5م .ف.أ  %5م .ف.أ

    2.46  ماء الري  2.10  ماء الري

P2O5  3.54  P2O5  3.11    

    P2O5  4.06× ماء الري  P2O5  4.13× ماء الري

مساحة ورقة العلم.2

التـأثیر المعنــوي للمغنطـة والتسـمید الفوســفاتي والتـداخل بینهمــا )3(یتبـین مـن البیانــات الـواردة فـي جــدول 

30.30المرویة بالماء الممغنط اعلـى مسـاحة لورقـة العلـم بلغـت النباتاتحققت . في مساحة ورقة العلم للموسمین

و 2ســـم25.01والتــي اعطـــت غیـــر الممغـــنطوتفوقــت معنویـــًا علـــى النباتــات المرویـــة بالمــاء 2ســـم32.40و2ســم

یـادة ویعزى ذلك الى ان الري بالمیاه الممغنطـة یزیـد مـن نمـو النبـات عـن طریـق ز . للموسمین بالتتابع2سم24.18

  ). 8(جاهزیة العناصر الغذائیة 

ان مسـتویات السـماد الفوسسـفاتي قـد اثـرت معنویـًا فـي مسـاحة ورقـة العلـم ولكـال )3(یالحظ من الجدول 

قیاســــًا 2ســــم33.25و 2ســــم32.52اعلــــى معــــدل بلــــغ 1-هـــــ.P2O5كغــــم 100الموســــمین اذ اعطــــى المســــتوى 

2006-2005و 2005-2004للموســـمین 2ســـم23.15و2ســـم23.24بالمعاملـــة غیـــر المســـمدة التـــي اعطـــت 

  .وبالتالي زیادة مساحة ورقة العلم) 13(وقد یعود سبب ذلك الى دور الفسفور في تكوین وانقسام الخالیا . بالتتابع

الى وجود تـداخل معنـوي بـین المغنطـة والتسـمید الفوسـفاتي فـي تـأثیره فـي مسـاحة ورقـة )3(یشیر جدول 

اعلــى معــدل بلــغ 1-هـــ.P2O5كغــم 100أعطــت النباتــات المرویــة بالمــاء الممغــنط مــع . ین العلــم ولكــال الموســم
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بینما اعطت النباتات المرویة بالماءالعادي مع المعاملة بدون اضافة سماد فوسـفاتي 2سم38.00و 2سم34.49

  . للموسمین بالتتابع2سم20.22و 2سم21.13اقل معدل بلغ 

  

  للموسمین)  2سم(والتسمید الفوسفاتي في مساحة ورقة العلم الممغنط ي تأثیر ماء الر )3(جدول 

  2006-2005و 2004-2005

  ماء الري

2004-2005  

  ماء الري  المعدل

2004-2005  

  1-هـ. كغمP2O5  1-هـ. كغمP2O5  المعدل

0  50  75  100  0  50  75  100  

الماء غیر 

  الممغنط
21.13  23.72  24.68  30.53  25.01  

ء غیر الما

  الممغنط
20.22  22.84  25.16  28.50  24.18  

  32.40  38.00  35.37  30.17  26.07  ماء ممغنط  30.30  34.49  31.77  29.60  25.36  ماء ممغنط

    33.25  30.26  26.50  23.15  المعدل    32.52  28.22  26.66  23.24  المعدل

  %5م .ف.أ  %5م .ف.أ

    1.02  ماء الري  0.92  ماء الري

P2O5  1.37  P2O5  1.55    

    P2O5  3.00× ماء الري  P2O5  2.75× ماء الري

  

  تركیز الفسفور في الماد الجافة. 3

الى وجود تأثیر معنوي لمغنطة ماء الري والتسمید الفوسفاتي والتداخل بینهما في )4(تشیر نتائج جدول 

مغـنط اعلـى تركیـز للفسـفور فـي اذ اعطت النباتات المرویة بالماء الم. تركیز الفسفور في المادة الجافة وللموسمین

التــي المــاء غیــر الممغــنطمــادة جافــة قیاســًا بالنباتــات المرویــة ب1-كغــم Pغــم 2.72و 2.51المــادة الجافــة بلــغ 

ویعـــزى . بالتتـــابع2006-2005و 2005-2004مـــادة جافـــة للموســـمین 1-كغـــم Pغـــم 2.40و 2.15اعطـــت 

ومـن جهـة اخـرى فـأن المـاء ) 8(اهزیة العناصر الغذائیة في التربة السبب الى ان الري بالماء الممغنط یزید من ج

وان زیادة النمو سبب فـي اخـذ كمیـة اكبـر مـن الفسـفور ) 3و جدول 2جدول (الممغنط یؤثر في زیادة نمو النبات 

  ).Thatchenko)6وهذا ما اكده 

1-هــ.P2O5كغـم 100ظهرت فروق معنویة بین مستویات الفسفور في هـذه الصـفة، اذ تفـوق المسـتوى 

مــادة جافــة بینمــا اعطــت المعاملــة غیــر المســمدة اقــل 1-كغــمPغــم 3.04و 2.84علــى بقیــة المســتویات واعطــى 

وقــد یرجــع ســبب زیــادة تركیــز الفســفور بزیــادة . مــادة جافــة للموســمین بالتتــابع1-كغــمPغــم 2.02و 1.88معــدل 

ومـن ثـم زیـادة ) 3و 2جـدول (دة حجـم المجمـوع الخضـري مستویات الفسفور المضاف الى تـأثیر الفسـفور فـي زیـا

ان التــداخل بــین المغنطــة والتســمید الفوســفاتي كــان معنویــًا فــي تركیــز )4(یالحــظ مــن جــدول . امتصــاص الفســفور

مــادة جافــة وكانــت ناتجــة مــن 1-كغــمPغــم 3.38و 3.10الفســفور فــي النبــات وبلغــت اعلــى قیمــة لهــذا التــداخل 

بینمــا اعطــت النباتــات المرویــة 1-هـــ.P2O5كغــم 100ء الممغــنط مــع النباتــات المســمدة بمعــدل تــداخل الــري بالمــا

مـادة جافـة للموسـمین 1-كغـمPغـم 1.92و 1.75مـع عـدم اضـافة الفسـفور اقـل معـدل بلـغ الماء غیر الممغـنطب

مـاء الممغـنط ومسـتوى قد یعزى ذلك الى التأثیر المعنوي للتداخل بین ال. بالتتابع2004-2005و 2004-2005
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وبالتـــالي زیـــادة امتصـــاص ) 3و2جـــدول (فـــي زیـــادة النمـــو الخضـــري للنبـــات 1-هــــ.P2O5كغـــم 100الفســـفور 

  . الفسفور من قبل النبات

  

والتسمید الفوسفاتي في تركیز الفسفور في المادة الجافةالممغنط تأثیر ما الري )4(جدول 

  2006-2005و 2005- 2004للموسمین ) مادة جافة1-كغم Pغم (

  ماء الري

2004-2005  

  ماء الري  المعدل

2004-2005  

  1-هـ. كغمP2O5  1-هـ. كغمP2O5  المعدل

0  50  75  100  0  50  75  100  

الماء غیر 

  الممغنط
1.75  1.98  2.32  2.58  2.15  

الماء غیر 

  الممغنط
1.92  2.15  2.39  2.70  2.40  

  2.72  3.38  2.91  2.47  2.13  ماء ممغنط  2.51  3.10  2.65  2.30  2.01  ماء ممغنط

    3.04  2.15  2.31  2.02  المعدل    2.84  2.48  2.14  1.88  المعدل

  %5م .ف.أ  %5م .ف.أ

  0.13  ماء الري  0.10  ماء الري

P2O5  0.14  P2O5  0.18  

  P2O5  0.28× ماء الري  P2O5  0.23× ماء الري

  

  الحاصل البایولوجي. 4

ثیر معنــوي لمغنطــة مــاء الــري والتســمید الفوســفاتي والتــداخل بینهمــا فــي وجــود تــأ)5(تبــین نتــائج جــدول 

فـي زیـادة الحاصـل البـایولوجي الممغـنط مـاء الـري لفقد وجد تأثیر معنوي. وسمینمتوسط الحاصل البایولوجي وللم

المــاء بقیاســًا بالنباتــات المرویــة 1-هـــ.طــن11.82و 10.76وقــد اعطــى الــري بالمیــاه الممغنطــة اعلــى معــدل بلــغ 

وقــد یعــود ســبب ذلــك الــى دور المیــاه الممغنطــة فــي . للموســمین بالتتــابع1-هـــ.طــن10.75و 9.55غیــر الممغــنط

من وجود تأثیر للماء الممغنط في زیادة نمو النبات نتیجـة زیـادة القابلیـة ) 7(وهذا ما اكده رأفت . زیادة نمو النبات

الـــى زیـــادة متوســـط 5تشـــیر نتـــائج جـــدول ). Herodizao)10تتفـــق هـــذه النتـــائج مـــع مـــا وجـــده. الذوبانیـــة للمـــاء

1-هـــ.P2O5كغــم 100الحاصــل البــایولوجي مــع زیــادة مســتویات اضــافة الســماد الفوســفاتي ، فقــد تفــوق المســتوى 

بینمـا اعطـت المعـامالت غیـر المسـمدة بالفسـفور اقـل معـدل 1-هــ.طن12.66و 11.28واعطى اعلى معدل بلغ 

وقد یعزى الزیادة في الحاصل البایولوجي بزیادة اضـافة الفسـفور الـى . للموسمین بالتتابع1-ـه.طن9.86و 8.88

دور هــذا العنصــر فــي تحلیــل الكاربوهیــدرات والمــواد االخــرى الناتجــة مــن عملیــة التمثیــل الكــاربوني لتحریــر الطاقــة 

یــــا وتكــــوین االحمــــاض االمینیــــة الالزمــــة للعملیــــات الحیویــــة للنبــــات ومســــاعدته فــــي عملیــــة تكــــوین وانقســــام الخال

مــن ) 13(وآخــرون Abidوهــذا یتفــق مــع ماتوصــل الیــه ) 14(والبروتینــات التــي هــي اســاس بنــاء الخالیــا النباتیــة 

  .وجود زیادة في الحاصل البایولوجي بزیادة كمیة الفسفور المضافة

ي متوســط الحاصــل وجــود تــداخل معنــوي بــین المغنطــة والتســمید الفوســفاتي فــ)5(اظهــرت نتــائج جــدول 

اعلــى 1-هـــ.P2O5كغــم 100أعطــت النباتــات المرویــة بالمــاء الممغــنط والمســمدة بكمیــة . البــایولوجي وللموســمین

مع عدم التسمید الفوسـفاتي الماء غیر الممغنطقیاسًا بالمعاملة المرویة ب1-هـ. طن12.95و 11.96متوسط بلغ 

و 2005-2004للموســـمین 1-هـــ. طــن9.30و 8.23بلــغ التــي اعطــت اقــل متوســط مــن الحاصـــل البــایولوجي 

  .بالتتابع2005-2006
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  للموسمین1- هـ.والتسمید الفوسفاتي في الحاصل البایولوجي طنالممغنط تأثیر ما الري )5(جدول 

  2006-2005و 2004-2005

  ماء الري

2004-2005  

  ماء الري  المعدل

2004-2005  

  1-هـ. كغمP2O5  1-هـ. كغمP2O5  المعدل

0  50  75  100  0  50  75  100  

الماء غیر 

  الممغنط
8.23  9.00  10.37  10.61  9.55  

الماء غیر 

  الممغنط
9.30  10.22  11.00  12.38  10.75  

  11.82  12.95  12.53  11.40  10.42  ماء ممغنط  10.76  11.96  11.15  10.39  9.54  ماء ممغنط

    12.66  11.76  10.81  9.86  المعدل    11.28  10.76  9.69  8.88  المعدل

  %5م .ف.أ  %5م .ف.أ

    0.35  ماء الري  0.32  ماء الري

P2O5  0.44  P2O5  0.56    

    P2O5  0.84× ماء الري  P2O5  0.70× ماء الري

  

  حاصل الحبوب.5

والتسـمید الفوسـفاتي والتـداخل الممغـنط مـاء الـري لمعنـوي تـأثیرالـى وجـود )6(تشیر البیانات فـي جـدول 

4.20و 4.09اعطــت النباتــات المرویــة بالمـاء الممغــنط اعلــى معــدل بلــغ . الحبــوب للموسـمینبینهمـا فــي حاصــل 

-2004للموسـمین 1-هــ.طـن3.76و 3.67التـي اعطـت المـاء غیـر الممغـنطقیاسًا بالنباتات المرویة ب1-هـ.طن

) 9و 4(باتــات بالتتــابع ویعــزى ســبب ذلــك الــى دور المیــاه الممغنطــة فــي زیــادة نمــو الن2006-2005و 2005

Smithو ) Kronenbery)8تتفق هذه النتائج مع ما توصل الیه كل من . ومن ثم الزیادة في حاصل الحبوب 

من ان الري بالمیاه الممغنطة یغسل االمالح مـن مقـد التربـة ویزیـد مـن جاهزیـة العناصـر الغذائیـة عـن طریـق ) 9(

  . غل في التربة وهذا بدوره یزید من نمو وحاصل النباتتكسیر بلورات االمالح ولذلك یشجع الجذور على التغل

4.34الــى 4.15الــى 3.72الــى 3.31اظهــرت النتــائج زیــادة معنویــة فــي حاصــل حبــوب الحنطــة مــن 

مع زیادة مسـتویات اضـافة السـماد الفوسـفاتي مـن 1-هـ.طن4.60الى 4.12الى 3.73الى 3.48ومن 1-هـ.طن

و ) 11(وهــذا یتفــق مــع شــابا وآخــرون . للموســمین بالتتــابع1-هـــ.P2O5م كغــ100الــى 75الــى 50صــفر الــى 

Abdel Rasoul)12 ( وAbid)13 ( وMehdi وآخرون)من حصول زیـادة فـي حاصـل حبـوب الحنطـة ) 14

  . عند زیادة كمیة الفسفور المضاف الى النبات 

سـمید الفوسـفاتي فـي حاصـل وجود تـداخل معنـوي بـین مغنطـة مـاء الـري والت)6(تشیر النتائج في جدول 

وكانـت ناتجـة مـن تـداخل الـري بالمـاء الممغـنط مـع 1-هــ.طـن4.84و 4.50بلغت اعلـى قیمـة . الحبوب للموسمین

مــع عــدم المــاء غیــر الممغــنطبینمــا اقــل حاصــل للحبــوب اعطــت معاملــة الــري ب1-هـــ.P2O5كغــم 100اضــافة 

  .للموسمین بالتتابع1-هـ.طن3.32و 3.10اضافة السماد الفوسفاتي والذي بلغ 

  

-2004للموسمین 1- هـ.والتسمید الفوسفاتي في حاصل الحبوب طنالممغنط الري ء تأثیر ما)6(جدول 

  2006-2005و 2005
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  ماء الري

2004-2005  

  ماء الري  المعدل

2004-2005  

  1-هـ. كغمP2O5  1-هـ. كغمP2O5  المعدل

0  50  75  100  0  50  75  100  

ر الماء غی

  الممغنط
3.10  3.48  3.94  4.19  3.67  

الماء غیر 

  الممغنط
3.32  3.56  3.81  4.36  3.76  

ماء 

  ممغنط
3.53  3.97  4.36  4.50  4.09  

ماء 

  ممغنط
3.64  3.90  4.43  4.84  4.20  

    4.60  4.12  3.73  3.48  المعدل    4.34  4.15  3.72  3.31  المعدل

  %5م .ف.أ  %5م .ف.أ

    0.11  ماء الري  0.10  ماء الري

P2O5  0.12  P2O5  0.15    

    P2O5  0.23× ماء الري  P2O5  0.19× ماء الري

  

  :مما تقدم یمكن استنتاج ما یلي

فـــي النبـــات والحاصـــل البـــایولوجي Pحصـــول زیـــادة معنویـــة فـــي ارتفـــاع النبـــات ومســـاحة ورقـــة العلـــم وتركیـــز .1

والــذي قــد یعــزى الــى ممغــنطلامــاء غیــر الوحاصــل حبــوب الحنطــة عنــد الــري بالمــاء الممغــنط قیاســًا بــالري ب

مغنطـــة مـــاء الـــري والـــذي انعكـــس بشـــكل ایجـــابي فـــي جاهزیـــة العناصـــر الغذائیـــة للنبـــات وزیـــادة نمـــو تـــأثیر 

  .وحاصل النبات

كــان االفضــل فــي اعطــاء اعلــى المعــدالت لجمیــع الصــفات 1-هـــ.P2O5كغــم 100مســتوى التســمید الفوســفاتي .2

.بالفسفورالمدروسة قیاسًا بالمعاملة غیر المسمدة

كغـم 100كانت عند التداخل بین المعاملة المرویة بالماء الممغنط مع مسـتوى الفسـفور افضل النتائج وجد بأن .3

P2O5.مع المعاملة غیر المسمدة بالفسفورممغنطالماء غیر القیاسًا بالمعاملة المرویة ب1-هـ.

قــدرة انــواع التقنیـــات المغناطیســیة فـــي االســـتمرار بالدراســات الحقلیــة لغـــرض معرفــة كفـــاءة و لــذلك نقتــرح 

  . تكییف خواص الماء وانعكاسه على العملیة االنتاجیة
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