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و احتیاجاتھ من ماء الري Scindapsus aureusتأثیر التقنیة المغناطیسیة في نمو نباتات البوتس
علي فاروق قاسم المعاضیدي

جامعة تكریت/كلیة الزراعة
سامي كریم محمد أمین

جامعة بغداد/كلیة الزراعة
ادیب جاسم عباس

جامعة تكریت/كلیة الزراعة

الخالصة
شملت . لماء الري في تقلیل االحتیاجات المائیة لنبات البوتسقنیة المغناطیسیةتأثیر التاجریت دراسة
٥و ٢,٥وصفرالیصال الرطوبة الى اقل من الماء الجاھز بـ لري تقلیل مستویات ا: الدراسة عاملین، االول

و عدمھا لمستویات امعالجة مغناطیسیاً ال: ، والثانيومقارنتھا بري النباتات بكامل احتیاجاتھ من الماء% ٧,٥و
في ادى الى انخفاض المحتوى الرطوبي للتربة خفضان النتائج اظھرت .ماء الري المذكورة في االول

فضل مساحة ورقیة ووزن أان.الجذريوالخضري ینالمساحة الورقیة والوزن الرطب والجاف للمجموع
من % صفررطوبة التربة عند والمحافظة على رطب وجاف للمجموع الجذري كان عند استخدام ماء ري 

غم على التوالي، ٠,١٦٧غم ، ٠,٤٥٣نبات ، / ٢سم٧٠,٦٣غیر معالج مغناطیسیاً وكانت والماء الجاھز
عند استخدام ماء ري والمحافظة على رطوبة التربة فیما كان افضل وزن رطب وجاف للمجوع الخضري 

فیما یالحظ . غم على التوالي٠,٥٦٣غم ، ٢,٢٤٦مغناطیسیاً وكانت و معالج من الماء الجاھز% ٠عند 
حصول إنخفاض معنوي في محتوى رطوبة التربة عند معالجة میاه الري مغناطیسیاً بعد إجراء عملیة الري 

اما محتوى رطوبة . بعة والخامسة مقارنة مع میاه الري غیر المعالجة مغناطیسیاً اللریات الثانیة والثالثة والر
لریات الثانیة والثالثة والرابعة والخامسة اعملیة الري فیالحظ حصول انخفاض معنوي عند التربة قبل اجراء

٨,١٦و ١٢,٩٧و ١٤,٧٨و٤,٩١واالخیرة مقارنة مع میاه الري غیر المعالجة مغناطیسیاً وبنسب بلغت
. على التوالي% ١١,٣٧و 

المقدمة
یة

) ٢٠٠٦(أذ
. Kو Pو N/ رعات ارتفاع النباتات وعدد التف

الى)٢٠٠٦(المعاضیدي 

 .)٢٠٠٦ (
SوZnوFeوPوNن العناصر االوراق م

) ٢٠٠٧(وبینت الفتالوي .الصنف المحلي
NوPو

KوBفي حین ازدادت كمیة ھذه العناصر في اوراق الراننكیل عدا عنصر البوتاسیوم.
تفسیر تحسین االنتاج باستخدام التقنیة المغناطیسیة ھو حصول مجموعة من التغییرات إن میكانیكیة 

زیادة قطبیة الماء وتقلیل عدد في الخواص الكیمیائیة والفیزیائیة للماء منھا تقلیل الشد السطحي واللزوجة و
الجزیئات المكونة لقطرة الماء من خالل تفكیك االواصر الھیدروجینیة التي تربط تلك الجزیئات مع بعضھا، 

جزیئات الماء ترتبط في یجعلمرور الماء في المجال المغناطیسي ان ) ١٩٩٨(وأخرون Colicبینأذ
صرة الھیدروجینیة بفعل طاقة المجال المغناطیسي التي تعمل إتجاه واحد وھذا الترتیب یدفع الى تكسر اآل

یؤدي بدوره الى تحطم كما أن التوازن الحركي ) ١٠٥ºأقل من  (تغیر زاویة اإلرتباط عن الطبیعي على
Leeو Youngواكد.اصغر مع زیادة الجزیئات المفردةالى مجامیع) Cluster(لمجامیع الجزیئیة ا
لمغانط الدائمة أو المغانط الكھربائیة أدت إلى خفض الشد السطحي لعینات الماء إن إستخدام ا) ٢٠٠٥(

أن المجامیع الصغیرة لجزیئات الماء المتكونة نتیجة ) ١٩٩٢(Reichو Barefootأوضح و. المعاملة
إلى امتصاص افضل من قبل النبات ودخول أسرع من خالل الشعیرات تؤديتعریضھ الى مجال مغناطیسي 

.ریةالجذ
اسطوانة(سطح مفتوحمنان كمیة الماء المتبخر ) ٢٠٠٦(و الناصري ) ٢٠٠٦(بین المعاضیدي 

فیما مغناطیسیاً للماء غیر المعالج ساعة / غم ٠,٧٢كانت )غم ماء١٠٠سم تحوي ١سم وارتفاع ١٠بقطر 
سات حول دور التقنیة دراما ال توجدنیب.%٤,١٧قدرھا زیادة بساعة للماء المعالج اي / غم ٠,٦٩كانت 

ذین ارجعا لال) ١٩٩٨(MorseوMiroslavما اشار الیھ بأستثناءالمغناطیسیة في حركة الماء داخل التربة 
مقارنة ٣سم/ غم ٠,١مقدار أكثر بكان أن كثافة الماء المعالج مغناطیسیاً تحسن حركة الماء في التربة الى

١٨/٣/٢٠٠٩وقبولھ في   ٢٠٠٧/ ٥/٨تاریخ تسلم البحث 
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وھذه المعالجتكون ضعف الماء غیر )ترشیح(لماء في التربة غیض ابكثافة الماء غیر المعالج وأن سرعة 
في تغییرةالمغناطیسیالتقنیةدور الذي فسر ) ١٩٩٧(Takachenkoما وجدهجاءت مطابقة معالنتائج 

الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة للماء من خالل إضعاف اآلصرة الھیدروجینیة بین جزیئات الماء والذي یقود 
.فضالً عن خفض الشد السطحيفي االذابة ترشیح للماء وزیادة قدرتھ إلى تحسین ال

البوتس نباتحتیاجات الماء الري في تقلیلالمعالجة مغناطیسیاتأثیر معرفةتھدف الدراسة الى 
.المائیة دون ان یكون لذلك انعكاساً سلبیاً على نمو النبات

وطرائقھمواد البحث
)Pothes(البوتس اتعلى نبات١/١٢/٢٠٠٥ولغایة ٢٣/٨/٢٠٠٥نفذت التجربة للمدة 

Scindapsus aureusبالستیكیة أصصفي ھاعتاتم الحصول علیھ بعد اكثار النبات بالعقل وزروالذي
تجربة وسط زراعي موضحة الاستخدم في .في البیت الزجاجيونامیةكغم تربة ٢,٥بـ سعةسم ٢٠قطرھا 

).١(لجدول نتائج تحلیلھ المختبري با

.قبل الزراعةة الوسط الزراعي لتربوالكیمیائیةیةئبعض الصفات الفیزیا): ١(جدول ال
القیمةالصفةالوحدة القیاسیة

مكونات التربة
%

٠,٤٠الطین
١,٦٠الغرین
٩٨,٠٠الرمل

٢٠,٠٠الكلسكغم/ غم 
٠,٢٠المادة العضویة

رملیةالنسجة

كغم/  ملغم 
N١٣,٥٠
P٢٥,٠٠

K+٤٢,٠٠

لتر/  ملیمول 
Ca++٩,٣٧
Mg++٨,٧٥
Na+٢٤,٠٠

لتر/  ملیمول 
Cl-٢,٩٢٥

SO4
--٥,٠٠

HCO3
-٤,٢٣

EC١,٠٣م/ دیسي سیمنز
-pH٧,٠٤

فیما كان الماء المتیسر % ٢٤عند السعة الحقلیة وبلغت )Pw(محتوى رطوبة التربة تم تقدیر 
و ٢٠,٧٦و ٦٣,١١و ٧٢,٩٠نسب رطوبة M0R1م ري النباتات عندما فقدت المعاملة ، ت% ١٧للنبات 
اذ تم وزن االصص بواسطة میزان رقمي ذو حساسیة ) ٦الجدول (من الماء الجاھز % ٤٠,٥٨و ٣٩,٨٢

غم لمعرفة كمیة الماء المفقود من االصص، واضیفت كمیات الماء وحسب المستویات بعد وزنھا بمیزان ١٠
. غم١ي حساس ذو حساسیة رقم

:التالیة من الري الیصال الرطوبة الىمستویات اضافة الاالول ویشملشملت التجربة عاملین ھما
.R1اي رمز لھتلا% ٠اقل من الماء الجاھز بـ .١
.R2التي رمز لھا % ٢,٥اقل من الماء الجاھز بـ .٢
.R3التي رمز لھا % ٥اقل من الماء الجاھز بـ .٣
.R4التي رمز لھا % ٧,٥ل من الماء الجاھز بـ اق.٤

باستخدامM1اما معالجة میاه الري مغناطیسیاً والذي رمز لھ فیشمل مستویین اما العامل الثاني 
كاوس او ري النباتات بماء غیر ١٥٠٠بقوة و بوصة ٠,٧٥ه لماني الصنع قطراMagnetotronجھاز

ماء  الري لیة ئیة والكھروتحلیلیة والكیمیائالصفات الفیزیابعض ) ٢(لجدول یوضح ا. M0معالج ورمز لھ 
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القطاعات العشوائیة الكاملة بتصمیم التجربة نفذت.اً معالجتھ مغناطیسیوبعد المستخدم في التجربة قبل 
(RCBD) وقورنت المتوسطات . صیصینالقطاع الواحد أباستخدام ثالثة قطاعات وقد مثلالعاملیة

٠,٠٥لبیان الفروق االحصائیة بین المعامالت على مستوى احتمال LSDنويباستعمال اقل فرق مع
) .١٩٩٠الساھوكي ووھیب ، (

، الوزن الرطب ) ٢سم(عدد االوراق ، المساحة الورقیة : درست الصفات التالیة في التجربة 
اساس وزن فقد قیس على(%) اما تقدیر محتوى رطوبة التربة . )غم(والجاف للمجموع الخضري والجذري 

. )١٩٨٨الطیف و الحدیثي ، (وحسب المعادلة المشار الیھا من قبل ) Pw(التربة الجاف 
في ) ٢الجدول (ل وبعد معالجتھا مغناطیسیاً بقدرت الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة للمیاه ق

تشكیالت وزارة احدى) ISSC(مختبرات مدیریة التحلیل والسیطرة النوعیة التابعة لشركة ابن سینا العامة 
.الصناعة والمعادن

.اً معالجتھا مغناطیسیوبعد یة قبل ئیة والكیمیائالفیزیاخصائص ماء الري بعض) : ٢(الجدول 

ماء غیر معالج وحدة القیاسالصفات
مغناطیسیاً 

ماء معالج 
مغناطیسیاً 

نسبة التغیر
(%)

ویة
زیا

لفی
ا

٣,٠١٣,١٧٥,٠٤مل١٠/ غم الذوبانیة
١,٣٣٣٩١,٣٣٤٠٠,٠٠٧٥-االنكسارمعامل

٠,٠٨-٠,٩٩٧٩٠,٩٩٧١مل/ غم الكثافة
٢,٠٦-٧٠,٠٧٦٨,٦٢سم/ داین الشد السطحي

٢,٢٤-٠,٧١٤٠,٦٩٨سنتي ستوكاللزوجة
٤,١٦-٠,٧٢٠,٦٩ساعة/ غم درجة التبخر

ویة
میا

لكی
ا

pH-٧,٤٧٧,٦٥٢,٣٥
EC٠,٧٥٨٠,٧٦٩٠,١٣سم/ دیسي سیمنز

TDS١٢,٨٠-٤٥٣٣٩٥لتر/ملغم
١٨,٢٧-NTU٦١٠٤٩٨,٥التعكریة
٧,٨٥-١٧٤,٨٣١٦١,١لتر/ملغمالعسرة

N

لتر/ملغم

٣,٥٠٣,٥٠-
P٠,٢٠,٢-

K+٢,٣٣-١,٧١١,٦٧
Cl-١٦,٠٢-١٠٢,٥٩٨٦,١٥

SO4
--١٧,٣٧-١٧٥,١٤١٤٤,٧١

HCO3
-٩,٢٩-١٠١,٧٩٩٢,٣٣

Na+٥٠,٤٠٥٧,٢٨١٢,٠١
Ca++٦٩,٩٣٦٩,٩٣-
Mg++١,٠٢-٢٩,٧٠٢٩,١١
BO3

----

، وتم تقدیر التوصیل الكھربي ودرجة )١٩٦٥(Dayتم تقدیر توزیع حجوم دقائق التربة بطریقة 
، وتم تقدیر )١٩٨٢(Rhoadesالتفاعل لمستخلص عجینة التربة المشبعة حسب الطریقة الواردة في 

، وقدر ) ١٩٥٤(Richardsیونات الذائبة في مستخلص عجینة التربة المشبعة حسب الطرق الواردة في اال
اما الفسفور الجاھز فقدر حسب ). ١٩٦٥(واخرون Blackالنتروجین الجاھز حسب الطریقة الموضحة في 

).١٩٨٢(واخرون Pageطریقة اولسون الوارد ذكرھا في 

النتائج والمناقشة
في داخل بینھما لماء الري ومستویات الري والتلمعالجة المغناطیسیة تأثیر ا-١

والوزن عدد االوراق وعد) ٣(: والجذري
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)M1(.

وتاثیر المعالجة المغناطیسیة ): ٣(جدول ال
.لنباتات البوتسوالجذري الخضري 

عدد المعامالت
االوراق

المساحة الورقیة
)٢سم(

الوزن الجافوزن الرطب الالوزن الجافوزن الرطب ال
)غم(للمجموع الجذري)غم(للمجموع الخضري

المعالجة المغناطیسیة
M0٢,٤٢٥٨,٩٦١,٧٤٧٠,٤٤٦٠,٣٢٦٠,١١٩
M1٢,٤٢٥٤,٠٨١,٦٩٠٠,٤٣٧٠,٢٥٨٠,٠٩٨

LSD 0,05NSNSNSNSNSNS
نسبة التخفیض

R1٢,٥٠٦٦,١٩٢,١٣٠٠,٥٥٥٠,٤٣٧٠,١٥٤
R2٢,٣٣٥٧,٣١١,٧٨٦٠,٤٩٥٠,٣٤٥٠,١٢٠
R3٢,٥٠٥٤,٤٢١,٥٨٨٠,٣٨٠٠,٢٥٨٠,٠٩٥
R4٢,٥٠٤٨,١٧١,٣٧٠٠,٣٣٥٠,١٧٠٠,٠٦٥

LSD 0,05NS٩,٥٤٠,٤٠٧٠,١٠٧٠,١٥٣٠,٠٥٠
تداخل العاملین

R1
M0٢,٥٠٧٠,٦٣٢,٠١٣٠,٥٤٦٠,٤٥٣٠,١٦٧
M1٢,٥٠٦١,٧٤٢,٢٤٦٠,٥٦٣٠,٤٢٠٠,١٤٠

R2
M0٢,٣٣٥٨,٠٤١,٨٨٦٠,٥٠٧٠,٣٤٦٠,١٢٠
M1٢,٣٣٥٦,٥٩١,٦٨٦٠,٤٨٣٠,٣٤٣٠,١٢٠

R3
M0٢,٥٠٥٧,١٥١,٦٢٠٠,٣٩٠٠,٣٣٦٠,١٢٠
M1٢,٥٠٥١,٧٠١,٥٥٦٠,٣٧٠٠,١٨٠٠,٠٧٠

R4
M0٢,٥٠٥٠,٠٥١,٤٧٠٠,٣٤٠٠,١٧٠٠,٠٦٧
M1٢,٥٠٤٦,٣٠١,٢٧٠٠,٣٣٠٠,١٧٠٠,٠٦٣

LSD 0,05NS١٣,٥٠٠,٥٨٠٠,١٥٠٠,٢١٧٠,٠٧١

أما 
االوراق لنبات البوتس، فیما حصل 

املة R1R3لنبات عند المعاملة لكانت أعلى مساحة ورقیة  لمع وا
R4قدو.على التوالي%٢٧,٢٢و ١٧,٧٨وبنسب بلغت

یعمل على خفض الضغط االنتفاخي الذي نقصان الماء المائي في التربة الى 
افيبطء سرعة انقسام الخالیا، كما ویؤثر ایضاً على استطالة وتوسع الخالیا

، و)١٩٨٤احمد ، (انخفاض المساحة الورقیة 
املة R3و R4كمیة لمع نسب R1مع ا وب

حظ و% ٢٥,٤٤و ٣٥,٦٨
وقد یعود .%٢٣,٢٩وبنسبة بلغت R2معنویاً مع المعاملة R4الخضري عند المعاملة 

ان 

). ١٩٨٤احمد ، (
R4و R1R3تفوق المعاملة فیما ظھر

R4و R2R3% ٣٩,٦٣و ٣١,٥٣وبنسبة بلغت 
.% ٣٢,٣٢و ٢٣,٢٣
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اض معنوي R4المعاملة زیادة الشد المائي في التربة في أن كما.)٢٠٠١یاسین، (الممتصة إنخف إلى  قد أدى 
R1 وR2٧٠,٢٥و٦٢,٣١ %

) ١٩٨٤احمد ، (تتفق ھذه النتیجة مع . التوالي
زیادةوبالتالي من الماء التربة محتوى قلة 

حصل و. 
R4

R1 وR2٤٥,٨٣و ٥٧,٧٩ % .
)٤(). ١٩٨٤ (

انخفاض الوزن الجاف كما ان انخفاض كمیة الماء ینعكس على الجذري مما اثر على نمو المجموع الجذري و
.نمو الجذور وبالتالي انخفاض وزنھا

عدم وجود فروق معنویة ) ٣(جدول یبین 
فيبین.  

R1M0املة ) ٢سم(٤٦,٣٠فیما كانت أقل مساحة) ٢سم(٧٠,٦٣وبلغت لمع حظ وجود ولكما. R4M1عند ا
خضري فروق معنویة  ل مجموع ا ل طب ل لر لوزن ا R1M1في ا

٢,٢٤٦) / (R4M1١,٢٧٠) غم /
٠,٥٦٣). نبات

املة ) غم(R1M1٠,٣٣٠عند المعاملة ) غم( لمع حظ وجود فروق ولكما . R4M1عند ا
لجذري معنویة  لمجموع ا ل رطب  ل ا لوزن  ا ٠,٤٥٣R1M0في 

٠,١٧٠R4M0 وR4M1 .
٠,١٦٧R1M0الجاف للمجموع الجذري 

ویمكن ت.R4M1غم عند المعاملة ٠,٠٦٣بلغ أقل وزن 
). ٥و ٤(الكبیرة لمحتوى رطوبة التربة الموضحة بالجدولین 

٢-
عند المزروعة وبة التربة صول إنخفاض معنوي في محتوى رطح) ٤(یالحظ من الجدول : (%)Pwالتربة 

لمعاملة  M0اM1ا
.% ٣,١٠و ١,٦٧و ٥,٨٤و ٣,١٥

)٥ (M1
M0و ١٤,٧٨و ٤,٩١

االحظانذلوال) ٢٠٠٠(Hilalو Hilal. على التوالي% ١١,٣٧و ٨,١٦و ١٢,٩٧
. انخفضت عند ري النباتات بالماء المعالج مغناطیسیاً ان كمیة الماء المتبقیة بعد الري قد

الى تمتع 
) ٢جدول (

) ٢٠٠٣خلیفة ، (لزیادة قدرتھ بات افضل للن
.فضالً عن امتالء الخالیا بالماء بصورة اكبر) ١٩٩٨، Morseو Miroslav(طریق النتح 
لجدول مستویات دورعن أما  وضحة با لم ري ا ل )٤(ا

. الشد المائي في التربة زیادة رطوبة التربة ب
)٥ (

لري وعند جمیع فیالحظ ایضاً حصول انخفاض معنوي في رطوبة التربة بزیادة خفض كمیة الماء المضافة با
R3 املة لمع R4وا

. R2و المعاملة R1المعاملة 

توى رطوبة فيواالري ): ٤(جدول ال مح
.الریات بعد(%) Pwالتربة 
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بعد الریة (%) Pwمحتوى رطوبة التربة المعامالت
الخامسةالرابعةالثالثةالثانیةاالولى

المعالجة المغناطیسیة
M0١٦,٣٦٢٥١٣,٦٥١٢,٨٣١٣,٩٨١٣,٩٣
M1١٦,٣٦٢٥١٣,٢٢١٢,٠٨١٣,٧٥١٣,٥٢

LSD 0,05٠,٣٧٠,٤٣٠,٢٢٠,٣٣
نسبة التخفیض

R1١٧,٠٠٠١٦,٨١١٦,٦٠١٦,٨٦١٦,٩٤
R2١٦,٥٧٥١٤,٧٠١٣,٦١١٤,٦٩١٤,٤٧
R3١٦,١٥٠١٢,٢٠١٠,٧٧١٢,٨٢١٢,٧٧
R4١٥,٧٢٥١٠,٠٤٨,٨٥١١,١٠١٠,٧٢

LSD 0,05٠,٥٢٠,٦٠٠,٣٢٠,٤٧
التداخل بین العاملین

R1
M0١٧,٠٠٠١٧,٠٠١٧,٠٠١٧,٠٠١٧,٠٠
M1١٧,٠٠٠١٦,٦٢١٦,٢٠١٦,٧١١٦,٨٨

R2
M0١٦,٥٧٥١٥,٠٠١٤,٣٢١٤,٧٦١٤,٨٣
M1١٦,٥٧٥١٤,٣٩١٢,٩٠١٤,٦٢١٤,١٠

R3
M0١٦,١٥٠١٢,٥٤١١,١٦١٣,٠١١٣,١٤
M1١٦,١٥٠١١,٨٧١٠,٤٠١٢,٦٢١٢,٣٩

R4
M0١٥,٧٢٥١٠,٠٧٨,٨٥١١,١٣١٠,٧٣
M1١٥,٧٢٥١٠,٠٢٨,٨٥١١,٠٦١٠,٧١
LSD 0,05٠,٧٤٠,٨٥٠,٥٢٠,٦٦

)٤ (
R1M0

% ١٧,٠٠بلغت نسبة الرطوبـة 
R4M1 على التوالي، %١٠,٧١و ١١,٠٦و ١٠,٠٧عند الریة الثانیة والرابعة والخامسة والتي بلغت نسبھا

R4M0 وR4M1٨,٨٥ .%
R1M0ا) ٥(

و ١٢,٤٠
قR4M1% ٦,٩٠و ٦,٧٧و ٣,٥٣و ١٠,٧٣

)%٢,٨٣و ٣,٤٠و ١,٤٠و ٩,٦٠(
بنفس .R4M1و R4M0% ٣,٢٠وبلغتعند الریة الثالثة فكانت القیم 

R2M1
R2M0R2M1 وR3M1

R2M0 وR3M0 یالحظ ایضاً حصولعلى التوالي، كما
R2M1وR3M1R2M0 وR3M0 على التوالي

.R2M0مقارنة مع المعاملة R2M1وعند الریات الثالثة والخامسة واالخیرة عند المعاملة 

وى رطوبة فيتاثیر نسبة التخفیض لكمیة ماء الري والمعالجة المغناطیسیة والتداخل بینھما ): ٥(جدول ال ت مح
.قبل الریات(%) Pwالتربة 

قبل الریة (%) Pwمحتوى رطوبة التربة المعامالت
االخیرةالخامسةالرابعةالثالثةالثانیة

المعالجة المغناطیسیة
M0١١,٢٠٦,٨٣٢,٣٩٥,٠٢٥,١٠
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M1١٠,٦٥٥,٨٢٢,٠٨٤,٦١٤,٥٢
LSD 0,05٠,٢٣٠,٥٩٠,٣١٠,٣٩٠,٥٤

نسبة التخفیض
R1١٢,٢٣١٠,٢٣٣,٣٣٦,٦٨٦,٥٣
R2١١,٥٠٧,٢٧٢,٣٧٥,٠٢٥,٨٠
R3١٠,٣٤٤,٦٠١,٨٠٤,١٣٣,٩٧
R4٩,٦٤٣,٢٠١,٤٥٣,٤٢٢,٩٣

LSD 0,05٠,٣٣٠,٨٤٠,٤٥٠,٥٨٠,٧٧
التداخل بین العاملین

R1
M0١٢,٤٠١٠,٧٣٣,٥٣٦,٧٧٦,٩٠
M1١٢,٠٧٩,٧٣٣,١٣٦,٦٠٦,١٦

R2
M0١١,٩٣٨,٢٧٢,٤٧٥,٥٣٦,٣٧
M1١١,٠٧٦,٢٧٢,٢٧٤,٥٠٥,٢٣

R3
M0١٠,٨٠٥,١٣٢,٠٧٤,٣٣٤,١٠
M1٩,٨٧٤,٠٧١,٥٣٣,٩٣٣,٨٣

R4
M0٩,٦٧٣,٢٠١,٥٠٣,٤٣٣,٠٣
M1٩,٦٠٣,٢٠١,٤٠٣,٤٠٢,٨٣
LSD 0,05٠,٤٥١,١٩٠,٦٤٠,٨٣١,١١

EFFECT OF MAGNETIC TECHNOLOGY ON GROWTH OF SCINDAPSUS
AUREUS PLANTS AND WATER CONSUMPTION
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Univ. of Tikrit

Sami K.M. Ameen
College of Agric.
Univ. of Baghdad

Ali F. Kassim Al- Ma'athidi
College of Agric.
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ABSTRACT
A study on the effect of magnetic technology of irrigating water on watering

requirements of Scindapsus aureus was conducted. Two factors were tested;
reducing water requirements up to 2.5 , 5 or 7.5% and zero% decreasing of water
needed as acontrol, the second factor was irrigation with or without magnetization
of water levels. The results showed that leaf area, fresh and dry weight of vegetative
and root systems decreased as the water levels were reduced. The highest values of
leaf area, fresh and dry weight of roots (70.63 cm2/plant; 0.453 g.; 0.167g.
respectively) were recorded when plants were irrigated with unmagnetized and non
reduction of water requirements. However, reducing and magnetized of water was
superior in elevating dry weight of roots (2.246 g., 0.563 g.). A significant decrease
in soil moister content (SMC) was obtained when magnetized water was applied up
to 2nd, 3rd, 4th and 5th irrigation comparing with unmagnetized water. While SMC
was significantly decreased and the 2nd, 3rd, and 5th irrigation process comparing
with unmagnetized water (4.91, 14.78, 12.9, 8.16, 11.37%) respectively.

المصادر
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)١٩٩٠( . .
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