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Summary
This research shows that the white seeds agreement with the effect
of magnetic flux density and magnetic water in most characteristics
studies allowed by vegetative growth such as (The grew, plant height,
number of leaf, leaf area's, number of roots, dry weight and wet weight).
On the other hand, they shown that when treated by magnetic water
and the normal soil it get the best in most characteristics studies from the
treated by normal water and normal (such that 46% to relative grown,
8.048 cm height, 8.048 average of leaf number, 4.08 cm2 area's leaf, the
number of roots 5.78 / any plants and the wet weight is 1.457 gm). Also,
they shown that when treated by magnetic soil and normal water it get the
best in most characteristics studies from the treated by water and normal
(such that 64% to relative grown, 8.048 average of leaf number, 4.91cm2
area's leaf, the number of roots 7.92 / any plants and the wet weight is
1.75 gm) unless the characteristics about the height which defeated the
treated by magnetic soil and magnetic water at the treated by normal
water magnetic soil.

الممخص

في ىذا البحث استجاب نبات الذرة البيضاء لممجاؿ المغناطيسي كالمياه الممغنطة في

 عدد، الطكؿ، اإلنبات:  (الصفات. عدد مف الصفات المدركسة التابعة لمنمك الخضرم كالجذرم

.) كالكزف الجاؼ، الكزف الرطب، عدد الجذكر، المساحة الكرقية،األكراؽ

85

تأثير المجال المغناطيسي والماء الممغنط في نمو وحاصل الذرة البيضاء.

أشارت النتائج باف المع اممة بالماء الممغنط كالتربة العادية تفكقت عمى المعاممة بالماء

العادم كالتربة العادية في أغمب الصفات

(اإلنبات بنسبة  ،%46الطكؿ  ،8.048 cmمعدؿ

عدد األكراؽ  ،4.04المساحة الكرقية  ،4.08 cm2معدؿ عدد الجذكر  5.78لكؿ نبتة كالكزف

الرطب  )1.457 gmما عدا صفة الكزف الجاؼ لمنبات.

كما كجد أيضان أف المعاممة بالتربة الممغنطة كالماء العادم قد تفكقت عمى المعاممة

بالتربة الممغنطة كالماء الممغنط في أغمب الصفات المدركسة

(نسبة اإلنبات  ،%64المساحة

الكرقية  ،4.91cm2معدؿ عدد الجذكر  7.92لكؿ نبتة ككاف الكزف الرطب  1.75 gmكالكزف
الجاؼ  )0.592 gmما عدا صفتي طكؿ النبات كعدد األكراؽ التي تفكقت فييا المعاممة بالتربة
الممغنطة كالماء الممغنط عمى المعاممة بالتربة الممغنطة كالماء العادم .

المقدمـة
كانت المغناطيسية في العصكر األكلى ترتبط دائما بأعماؿ السحر ككاف المغناطيس
يسمى في السابؽ  Lodestoneككاف البعض يتناكؿ ىذا المسحكؽ كدكاء لمعالج مف األمراض

الباطنية ،كمنذ أكثر مف  40عامان بداء اإلعالف عف الحزاـ المغناطيسي الذم كاف يستخدـ
لعالج اآلالـ ،كمف الظكاىر المغناطيسية المثيرة انو إذا تـ استخداـ قطعة مغناطيسية لمغنطة

قطعة أخرل مف الحديد الصمب غ ير الممغنط فاف المغناطيس ال يفقد مف قكتو المغناطيسية،
كيككف الحديد الممغنط في حالة نشطة كطاقتو أعمى كثي ار مف غير الممغنط كالماء يسمؾ مثؿ

ىذا السمكؾ عند مركره في مجاؿ مغناطيسي ،كعف مجاالت استخدامو في قطاع الزراعة أثبتت
نتائج البحكث التي أجريت عميو أف البذكر

الممغنطة ككذلؾ مياه الرم الممغنطة تساعد عمى

سرعة اإلنبات كزيادة المحصكؿ كجكدة اإلنتاج في مدة زمنية ال تقؿ عف نسبة متراكحة ما بيف

( %)30-20عف الظركؼ العادية لزراعة نفس النبات

] .[1كمف التجارب التي أجريت في

بعض المزارع التي استخدمت التقنية المغناطيسية أثب تت نجاحا في زيادة كمية المحصكؿ عند
زراعة المكالح كالمحاصيؿ الحقمية كبعض الخض اركات في المناطؽ الصحراكية كتـ التعاقد مع

شركة التقنيات المغناطيسية إلجراء المزيد مف التجارب في ىذا المجاؿ كتطبيؽ ىذه التقنية بشكؿ

كاسع كاالستفادة القصكل مف الماء الممغنط كخاصة مع

كجكد مشكمتي الجفاؼ كالممكحة التي

تعاني منيا معظـ البالد العربية كخاصة دكؿ الخميج العربي .

بيف كؿ مف  Barefootك  [2] Reichبأف المجاؿ المغناطيسي يؤثر عمى زاكية إرتباط

الييدركجيف باألككسجيف في جزيئة الماء حيث تنخفض مفْ 

 107إلىْ   103كىذا يؤدم إلى

تككيف مجاميع عنقكدية تتككف مف  7–6جزيئات مقارنة مع  12-10جزيئة بالحالة الطبيعية كأف
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المجاميع الصغيرة لجزيئات الماء المتككنة نتيجة تعريضو إلى مجاؿ مغناطيسي تقكد إلى
امتصاص أفضؿ مف قبؿ النبات كدخكؿ أسرع مف خالؿ الشعيرات الجذرية .

كأكد ذلؾ  Colicك آخركف ] [3عندما بينكا أف ؿ زكجة الماء المعالج مغناطيسينا قد

انخفضت بحكالي  ،% 40-30كعممكا سيكلة اختراؽ الماء المعالج مغناطيسيان لألغشية الخمكية
لمنبات كزيادة نفاذيتيا إلى صغر المجاميع الجزيئية لمماء المعالج .

مف الدراسات الحديثة التي أجريت حكؿ تأثير المجاالت المغناطيسية عمى النباتات

خارج الجسـ الحي

( ،)In vitroفقد تكصؿ عاصي

المكثرة

] ،[4إلى أف تعريض بادرات نبات

الخكخ  Prunus persica L.Batschصنؼ محمي بيضاكم إلى المجاؿ الكيركمغناطيسي
كبشدة  2 mTأدل إلى زيادة تككيف األفرع العرضية في الجذكر كتحسيف نمكىا .

المواد وطرق البحث
أجريت ىذه الدراسة في أحد البيكت البالستيكية التابعة لكمية التربية
في الفترة الكاقعة مابيف شير تشريف األكؿ ككانكف الثاني مف عاـ

 /جامعة المكصؿ،

 2008كقد تراكحت درجة

الح اررة مابيف  ،)30- 20( Coإذ زرعت بذكر الذرة البيضاء في عمب فمينية بطكؿ

44cm

كبعرض  35cmكبعمؽ  20cmككانت المسافة بيف الخطكط الزراعية  4.5cmبيف بذرة كأخرل
 ،3.5cmأُستخدمت القطع المغناطيسية ذات اإلشكاؿ البيضاكية التي طكليا

 4.4cmكعرضيا

 1.5cmالمتكفرة في األسكاؽ المحمية  .قيست شدة المجاؿ المغناطيسي لتمؾ القطع في مختبر
البحكث الصمبة في كمية التربية بجياز اؿ تسالميتر كبمغت شدة ذلؾ المجاؿ

(.)200gauss

تضمف البحث دراسة تأثير مغنطة التربة بشدة  200gaussكبمستكييف األكؿ مغنطة كماء عادم
كماء ممغنط بشدة  20gaussككما مبيف في الشكؿ ( ،)2أما الثاني بدكف مغنطة كماء عادم
كماء ممغنط ،ككانت المعامالت األربعة مبينة في الشكؿ (.)1

تربة عادية

تربة عادية

وماء

وماء عادي

مغناطيسي

تربة ممغنطة
وماء عادي

تربة ممغنطة
وماء مغناطيسي
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مغنطة الماء:

الشكل ( :)1أنواع المعامالت األربعة التي أجريت فيها زراعة الذرة البيضاء

تمت مغنطة الماء كذلؾ بإم ارره مف خالؿ قمع مكضكع عمى جكانبو أربع قطع مف

( ،)2لمحصكؿ عمى كماء ممغنط بشدة

المغانط البيضكية الشكؿ ككما مبيف في الشكؿ
.20gauss

الشكل ( :)2القمع البالستيكي وعمى جوانبه القطع المغناطيسية لجعل
الماء المار من خالله يكون ممغنطاً

مغنطة التربة:
استخدمت التربة المزيجية في زراعة البذكر ،كقد أخذت مف حافة شاطئ نير دجمة كتـ
غربمتيا كتنقيتيا مف الحصك كالشكائب ككضعت في أكعية فمينية كالمبينو
ذلؾ مغنطة التربة في ثالث معامالت بكضع

في الشكؿ ( ،)1بعد

 55قطعة مغناطيسية في كؿ فمينية كبأعماؽ

تراكحت بكاقع  2.2 cmكأبعاد  3 cmمتساكية لجميع القطع كما مبيف في الشكؿ (.)3
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مصادر البذور:

الشكل ( :)3يوضح وجود القطع المغناطيسية في التربة

تـ ش ار ء البذكر مف مصدر مكثكؽ بو لبيع البذكر الصالحة لمزراعة كمف السكؽ المحمية،
ككما مبيف في الشكؿ (.)4

الشكل ( )4يوضح بذور الذرة البيضاء
الزرع:
بعد تنظيؼ التربة كتنقيتيا مف الحصى كالشكائب تـ تكزيعيا عمى المعامالت األربعة قيد
سقيت بالماء العادم كاالخريتاف سقيتا بماء ممغنط  ،بحيث تـ مراعاة
ا
البحث ،فكانت اثنتاف منيما
أعماؽ التربة في حالة تكزيعيا بالفمينة ككاف عمؽ التربة

 12cmككزعت بصكرة متساكية في

جميع المعامالت  .أما بالنسبة لزراعة البذكر فقد تـ تقسيـ التربة بشكؿ أعمدة كصفكؼ حيث

قسمت إلى  5أعمدة ك 10صفكؼ في كؿ معاممة كتـ زراعة  50بذرة مف بذكر الذرة البيضاء.

النتائج العممية
النسبة المئوية لإلنبات:
يقصد بصفة اإلنبات عمى أنيا ىي حساب عدد البذكر التي انبتت في كؿ معاممة

فقد تـ استخداـ القانكف التالي لتحديد النسبة المئكية لإلنبات في كؿ معاممة كما مبينة في
الشكؿ (:)1
نسبة اإلنبات =

عدد النباتات التي نمت

× % 100

عدد البذكر التي زرعت
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مف خالؿ دراسة صفة اإلنبات في المعامالت األربعة لكحظ باف المعاممة بالماء العادم
 +التربة الممغنطة ،أعطت أفضؿ النتائج مف بيف المعامالت األربعة ،حيث بمغت نسبة إنباتيا

 ،%64تمتيا المعاممة بالماء الممغنط  +التربة الممغنطة كبنسبة إبنات  ،%48ثـ تمتيا المعاممة
بالماء الممغنط +التربة العادية كبنسبة  ،%46كأخي ار المعاممة بالماء العادم  +التربة العادية
كبنسبة  ،%44ككما مبيف بالجدكؿ (.)1
الجدول ( :)1يبين نسبة اإلنبات لممعامالت األربعة
عدد البذور المزروعة

عدد البذور النامية

نسبة اإلنبات المئوية

نوع المعاممة
التربة العادية +الماء العادم

50

22

%44

التربة الممغنطة  +الماء العادم

50

32

%64

التربة العادية  +الماء الممغنط

50

23

%46

التربة الممغنطة  +الماء الممغنط

50

24

%48

 - 1إرتفاع النبات:
قيس االرتفاع بالمسطرة السنتيمترية مف سطح التربة حتى أعمى قمة في النبات

خالؿ حساب معدؿ ارتفاع النباتات في المعامالت األربعة لكحظ باف معاممة الماء الممغنط

 .كمف
+

التربة الممغنطة حققت أفضؿ نتيجة في ىذ ق الصفة كبمغ معدؿ ارتفاع طكؿ النبات فييا 9.566
 ،cmكقد حسب المعدؿ بالطريقة اآلتية :
مجمكع طكؿ النباتات الكمي
إرتفاع النبات =
عدد النباتات الكمي
كجاءت المعاممة بالماء الممغنط  +التربة العا دية ثاني نة بطكؿ  8.048 cmكالمعاممة

بالماء العادم  +التربة الممغنطة ثالثة بطكؿ  7.8468 cmكأخي ار جاءت المعاممة بالماء العادم
 +التربة العادية بطكؿ  ،7.733cmكالنتائج مبينة في الجدكؿ (.)2

الجدول ( :)2يبين معدل ارتفاع النبات لممعامالت األربعة
معدل ارتفاع النبات بوحدة cm

نوع المعاممة
الماء العادم  +التربة العادية (مقارنة)

7.733

الماء العادم  +التربة الممغنطة

7.8468

الماء الممغنط  +التربة العادية

8.048
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الماء الممغنط  +التربة الممغنطة

 - 2عدد أوراق النبات:

معاممة ،كتـ حساب المعدؿ

حسبت جميع األكراؽ الناشئة عمى الساؽ الرئيسي في كؿ

لكؿ معاممة عمى حدا بالقانكف اآلتي:

مجمكع األكراؽ لجميع النباتات

معدؿ عدد األكراؽ =

عدد النباتات الكمي

لـ يالحظ أم زيادة كاضحة في عدد األكراؽ ،إذ اقتربت نتائج ثالث معامالت كىي اؿماء

العادم  +التربة الممغنطة كالماء الممغنط  +التربة العادية كالماء الممغنط  +التربة الممغنطة
بعدد األكراؽ ككانت ( )4.07 ،4.04 ،4.055لكؿ نبتة عمى التكالي ،ما عدا المعاممة بالماء

العادم  +التربة العادية كالتي كاف عدد أكراقوا  3.86لكؿ نبتة ،ككما مبيف بالجدكؿ (.)3
الجدول ( :)3يبين معدل عدد األوراق لممعامالت األربعة
معدل عدد األوراق لكل نبتة

نوع المعاممة

3.84

الماء العادم  +التربة العادية

الماء العادم  +التربة الممغنطة

4.055

الماء الممغنط  +التربة الممغنطة

4.07

4.04

الماء الممغنط  +التربة العادية

 - 3المساحة الورقية:

تـ حساب المساحة الكرقية مف خالؿ قياس طكؿ الكرقة كعرضيا ككما مبيف في الشكؿ
( ،)5كبتطبيؽ القانكف اآلتي:
حيث  - aيمثؿ طكؿ الكرقة ك  - bيمثؿ عرض الكرقة

ك - 0.95يمثؿ معدؿ لتبايف في عرض الكرقة.

كقد لكحظ مف خالؿ حساب معدؿ المساحة الكرقية لمجمكعػة

أكراؽ النبات في كؿ مف المعامالت األربعة ،بأف المعاممة

العادم  +التربة الممغنطة كانت أفضميا إذ كانت المساحػة

 ،4.91cm2ثـ جاءت ثانية المعاممة بالماء العادم

مف

بالماء

الكرقيػة

+التربة العادية

كبمساحػة كرقيػة  ،4.83 cm2كثالثة المعاممة بالماء الممغنط  +التربة
الممغنطة بمساحػة كرقيػة بمغت

cm2

 ،4.52أما المعاممة بالماء

الشكل ( )5يوضح نموذج لقياس
طول وعرض الورقة
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الممغنط  +التربة العادية بمغت المساحػة الكرقية فييا  4.08cm2ككما
مبيف بالجدكؿ (.)4

الجدول ( :)4يبين معدل المساحة الورقية نسبة لممعامالت األربعة
المساحة الورقية (cm2 )L.A

نوع المعاممة

الماء العادم  +التربة العادية

4.83

الماء العادم  +التربة الممغنطة

4.91

الماء الممغنط  +التربة العادية

4.08

الماء الممغنط  +التربة الممغنطة

4.52

 - 4الوزن الجاف والوزن الرطب:

تـ أخذ النباتات عند نياية التجربة جمع النـ ك الخضرم كالجذرم في أكياس كرقية ،كتـ

حساب الكزف الرطب ليا  ،كضعت النباتات في فرف كيربائي لمتجفيؼ بدرجة ح اررة  70 C°لمدة

 48ساعة لحيف ثبكت الكزف ليا كبعدىا كزنت النباتات مرة أخرل لحساب الكزف الجاؼ ليا،
ككانت النتائج مكضحة كما في الجدكؿ (.)5

الجدول ( :)5يوضح الوزن الجاف والوزن الرطب لممعامالت األربعة
الوزن الرطب gm

الوزن الجاف gm

نوع المعاممة
الماء العادم  +التربة العادية

1.435

0.529

الماء العادم  +التربة الممغنطة

1.750

0.592

الماء الممغنط  +التربة العادية

1.457

0.387

الماء الممغنط  +التربة الممغنطة

1.742

0.578

 - 5صفة عدد الجذور:

تـ حساب عدد الجذكر بعد قمع النباتات مف التربة كغسميا بالماء كحسب معدؿ عدد

الجذكر بعدما أخذت جميع الجذكر كالمبينة في الشكؿ ( )6كحسب العالقة اآلتية:
معدؿ عدد الجذكر =

مجمكع الجذكر لمنباتات
عدد النباتات

لكحظ باف المعاممة بالماء العادم  +التربة الممغنطة جاءت أكالن ،إذ بمغ
عدد الجذكر فييا  7.92لكؿ نبتة ،كتمتيا ثانية المعاممة بالماء الممغنط

 +التربة الممغنطة ،بعدد  6.85لكؿ نبتػة ،كجاءت ثالثػة المعاممة بالماء

الممغنط  +التربة العادية بعدد

 5.78لكؿ نبتػة ،كمف
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المعاممة بالماء العادم  +التربة العادية بعدد  4.66لكؿ فبتة ،ككما

مبيف بالجدكؿ (.)6

الجدول ( :)6يبين معدل عدد الجذور لممعامالت األربعة
معدل عدد الجذور لكل نبتة

نوع المعاممة
الماء العادم  +التربة العادية

4.66

الماء العادم  +التربة الممغنطة

7.92

الماء الممغنط  +التربة العادية

5.78

الماء الممغنط  +التربة الممغنطة

6.85

المناقشة
كاف لتأثير المجاؿ المغناطيسي في التربة مشابينا لحد ما تأثير السماد الكيمياكم لمنبات

ال تاـ نا لمركباتيا النتركجينية كسيؿ في ذكبانيا في التربة
حيث أعطى لمغنطة التربة تقريبنا تحمي ن

كأعطت لمتربة دك انر بار انز في سيكلة خصكبتيا بالنسبة إلى التربة العادية

] .[5،6مما يجعؿ

زراعة بذكر الذرة البيضاء تحت تأثير المجاؿ المغناطيسي ،كفي ىكذا نكع مف التربة ،تكتسب

المكاد النتركجينية الخصبة كالتي يست فاد منيا النبات في النمك كبسرعة اكبر مما ىك عميو

زراعتيا في التربة العادية ،كيعتقد كذلؾ إف لممجاؿ المغناطيسي كاف لو دكر كاضح في تخمص

التربة مف المكاد الشائبة كاألمالح غير الضركرية في عممية إنبات الذرة البيضاء كالقضاء عمى
المسببات التي تقمؿ مف نمك النبات مث ؿ فتؾ اآلفات كالحشرات التي تتغذل عمى بذكر النباتات

في كقت مبكر مف النمك ] .[7باختصار فإف سيكلة عممية امتصاص الماء مف قبؿ خاليا جذكر

نبات الذرة البيضاء تزيد مف كفاءة نقؿ العناصر الغذائية ،فضالن عف دكر الماء المعالج

مغناطيسيان في زيادة جاىزية العناصر الغذائي ة في التربة ،مف خالؿ دكره في إذابة المعادف

كاألمالح ] [8كىذا مما يؤدم إلى زيادة امتصاص العناصر األساسية التي يحتاجيا النبات

كالذم يترتب عميو زيادة الحاصؿ  .ككذلؾ كاف الحاؿ في تأثير السقي بالماء الممغنط كفي
استجابة نبات الذرة البيضاء إليو كمف ثـ في زيادة امت

صاص النباتات لمماء الممغنط نتيجة

النخفاض الشد السطحي كالمزكجة كالكثافة لمماء الممغنط ،فضالن عف إنصافو بمجاميع صغيرة
مف جزئيات الماء المرتبطة فيما بينيا تتجو لتكسر بعض األكاصر الييدركجينية مما يسيؿ

اختراقيا لألغشية الخمكية كامتصاصو مف قبؿ خاليا الجذكر كزياد ة كفاءة نقؿ العناصر الغذائية
مف محمكؿ التربة األمر الذم يؤدم إلى زيادة امتالء الخاليا كتحسيف نمك كتطكر النباتات  .كقد

أظيرت نتائج الصفات المدركسة ككما مبيف في الشكؿ
الصفات.
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الشكل ( :)7يوضح مخططاً بيانياً لمصفات المدروسة حسب تسمسل الصفات وهي كاآلتي:
( )2لإلنبات ( )3معدل االرتفاع ( )4معدل عدد األوراق ( )5معدل المساحة الورقية
( )6نسبة الوزن الجاف والرطب ( )7معدل عدد الجذور

)1

)2

االستنتاجات

استجاب نبات الذرة البيضاء لممجاؿ المغناطيسي كالمياه الممغنطة في معظـ الصفات

التي تـ دراستيا التابعة لمنمك الخضرم كالجذرم

(اإلنبات ،الطكؿ ،عدد األكراؽ ،

المساحة الكرقية ،عدد الجذكر ،الكزف الرطب  ،كالكزف الجاؼ).

كجد أف المعاممة بالماء الممغنط  +التربة العادية قد تفكقت عمى المعاممة بالماء العادم +

التربة العادية في أغمب الصفات ا لمدركسة (اإلنبات بنسبة  ،%46الطكؿ ،8.048cm
معدؿ عدد األكراؽ  ،4.04المساحة الكرقية  ،4.08cm2معدؿ عدد الجذكر  5.78لكؿ

)3

نبتة كالكزف الرطب  1.457 gmما عدا صفة الكزف الجاؼ لمنبات .

كجد أف المعاممة لمتربة الممغنطة  +الماء العادم فاقت عمى المعاممة لمتربة الممغنطة +
الماء الممغنط في أغمب الصفات المدركسة (نسبة اإلنبات  ،%64المساحة الكرقية 4.91

 ، cm2معدؿ عدد الجذكر  7.92لكؿ نبتة كالكزف الرطب
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 )0.592 gmما عدا صفتي طكؿ النبات كعدد األكراؽ التي تفكقت بيا المعاممة لمتربة
الممغنطة  +الماء الممغنط عؿل المعاممة لمتربة الممغنطة  +الماء العادم.

لكحظ في حالة المقارنة بيف نتائج جميع المعامالت بأف أفضؿ النتائج التي تـ الحصكؿ

عمييا ىي لممعاممة بالماء العادم  +التربة الممغنطة.
في
)1
)2

)3
)4

)5

التوصيات

ضكء النتائج المستحصمة نكصي بما يأتي:
استخداـ التقنية المغناطيسية في ا لمجاالت الزراعية مع الرم بالماء الممغنط تعتبر مف
التقنيات الحديثة المفضمة استخداميا عمى نطاؽ كاسع.
االستمرار بالدراسات الحمقية باستخداـ المياه الممغنطة مع مقارنتيا بالمياه االعتيادية عمى
غناطيسية
محاصيؿ مختمفة كلعدة مكاسـ زراعية لغرض معرفة كفاءة أنكاع التقنيات الـ
كانعكاسيا عمى العممية اإلنتاجية.
ضركرة تشجيع الجيات المصنعة المحمية إلنتاج التقنية المغناطيسية محميا كبما يتناسب
مع الظركؼ المناخية لممنطقة المزركعة.
ضركرة استخداـ أنكاع أخرل مف مغنطة المياه لمعرفة كفاءتيا كالمقارنة فيما بينيا ككذلؾ
استخداميا في مجاؿ استصالح األراضي لما ليا مف دكر في عممية غسؿ األمالح مف
مقد  profileالتربة.
ضركرة إجراء بحكث تخص تأثير استخداـ المجاؿ المغناطيسي كالمياه الممغنطة عمى
الجينات في طكر اإلنبات كتأثيرىا عمى حصاد النباتات.
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 ،"Tagetes erectalأطركحة ماجستير ،كمية الزراعة  /جامعة بغداد.
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