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ستل من اطروحة الدكتوراة للباحث االولم
٢٠٠٨/ ١٨/٣وقبولھ في ٢٠٠٧/ ٨/ ٥تاریخ تسلم البحث 

بعض الصفات التشریحیة لنبات المعالجة بالتقنیة المغناطیسیة في تأثیر مستویات ملوحة ماء الري و
.Gerbera jamesoniiالجیربرا 

المعاضیديعلي فاروق قاسم 
جامعة تكریت/كلیة الزراعة

سامي كریم محمد أمین
جامعة بغداد/كلیة الزراعة

الخالصة
من ماء الري والمعالجة ملوحةراسة تأثیر مستویات لد٢٠٠٥نفذت التجربة في ربیع عام 

مستویات العامل االولوشملت عاملین ھما. بعض الصفات التشریحیة لنبات الجیربرافيالمغناطیسیة 
م، اما العامل الثاني فسقي النباتات بالمستویات / دیسي سیمنز ٤و ٣و٢و١,٥و٠,٧٥٨الملوحة وكانت 

استخدم تصمیم االلواح . و سقیھا بنفس المستویات المالحة بعد معالجتھا مغناطیسیاً المالحة غیر المعالجة ا
المنشقة ، ووزعت المعامالت وفق ترتیب القطاعات العشوائیة الكاملة بواقع ثالث قطاعات، احتوى المكرر 

ستوى زادت عند ماذعدد الثغور في البشرة السفلى فياثرت مستویات الملوحة .الواحد على اصیصین
م، فیما كان اقل عدد / دیسي سیمنز ٣و ٢و٠,٧٥٨م مقارنة مع مستویات / دیسي سیمنز ٤و ١,٥ملوحة 

دیسي ٣و ٢فیما ادت مستویات الملوحة . ٢م/ ثغر ١٣٢,٤٢م وكان / دیسي سیمنز ٣للثغور عند مستوى 
م ، / دیسي سیمنز ١,٥و ٠,٧٥٨ن م الى خفض عدد ثغور البشرة العلیا معنویاً مقارنة بالمستویی/ سیمنز 

وادت المعالجة المغناطیسیة لماء .م/ دیسي سیمنز ٤في حین حصل ارتفاع في عدد الثغور عند المستوى 
فضالً عن المستدیرالري الى امتالء خالیا حامل الورقة بالماء وانتفاخھ لیصبح المقطع اقرب الى الشكل 

ایضاً لوحظكما . ى ذلك واضحاً خاصة عند مستویات الملوحة العالیةتمزق بعض الخالیا البرنكیمیة ، وقد یر
.انخفاض سمك طبقة البشرة عند المعالجة المغناطیسیة للماء

المقدمة
، ومن ھذه التحورات تحدث البیئة المالحة تحورات في األنسجة النباتیة إضافة الى تأثیراتھا الفسلجیة

في وحدة الطبقة العمادیة في االوراق وزیادة عدد الثغور خالیازیادة سمك الجدران الخلویة وتعدد صفوف
فیما ). ١٩٩٠ن، حس(من مساحة الثغر، وتمیل الثغور على الغور بعیداً عن سطح الورقة المساحة مما یقلل 

سباھي، (وایدت ذلك . الى ان عدد الثغور في وحدة المساحة تقل في بعض النباتات) ١٩٨٤احمد، (اشار 
اشارت ان للملوحة تأثیراً معنویاً في عدد الثغور الوراق الجربرا، اذ سبب ارتفاع مستویات حیث ) ٢٠٠٦

البشرة اختالفات معنویة في عدد ثغور الملوحة الى قلة عدد الثغور في البشرة العلیا، فیما لم یكن ھناك 
و ٤,٥في تراكیز الملوحة كما الحظت ظھور ترسبات بنیة اللون في االوعیة الناقلة في حامل الورقة السفى، 

.م/دسي سیمنز٦
كما لوحظ ان االجھاد الملحي ادى الى انخفاض قابلیة توصیل الثغور بعد اسبوع من معاملة نبات 

و Maasوبین ). ١٩٩٧، Prasal(من كلورید الصودیوم ملي مول ٥٠بـ Ficus caricaالمطاط 
Grattan)باتات تراكم االمالح في نسیج الخشب لبعض ن) ١٩٩٩Glycophytes قبل ظھور اعراض

.الضار للملوحة، وقد یعد ذلك احد التكیفات التي یسلكھا النبات للتخلص من التأثیر الحالة السمیة لالوراق
المغناطیسیة للماء المالح تؤدي الى تغیر في الصفات الكھروتحلیلیة والفیزیائیة ان المعالجة 

الحساسة نوعاً صالحاً لالستخدام في ري النباتات خاصة تلك النباتات مما قد یجعلھ ) ٢الجدول (والكیمیائیة 
. السریعة للملوحةنبات الجیربرا ضمن النباتات ذات االستجابة )١٩٩٧(Michaelاذ صنف . ما للملوحة

و ٢٠٠٠، Hilal(المغناطیسیة للمیاه المالحةھناك العدید من الدراسات التي تناولت الیة عمل المعالجة 
Kronenberg ،و٢٠٠٥Hilal ،اال انھ لم تتطرق اي من الدراسات السابقة الى )٢٠٠٦وو الجوذري

. او جذور النباتاتقان یاو سالوراق في التركیب التشریحي تأثیر المعالجة المغناطیسیة للمیاه المالحة 
والمعالجة معالجة غیر التھدف ھذه الدراسة الى معرفة تأثیر مستویات مختلفة من میاه الري المالحة 

.المغناطیسیة في بعض الصفات التشریحیة الوراق نبات الجیربرا

ھوطرائقالبحث مواد 
على نبات الجیربرا١/١٢/٢٠٠٥ولغایة ١٥/٤/٢٠٠٥نفذت التجربة للمدة من 

Gerbera jamesonii ، وسطكغم من ٤على تحتواسم ٢٠قطرھا قیاسیة زرعت في اصص حیث
.صفاتھ الفیزیائیة والكیمیائیة ادناهالمبینةالزراعة

بعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة ): ١(جدول ال
.لتربة الزراعة
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القیمةالصفةالوحدة القیاسیة

مكونات التربة
%

٢,٤٠الطین
٠,٠٠الغرین
٩٧,٦٠الرمل

٢١,٢٥الكلسكغم/ غم 
٠,٤٠المادة العضویة

رملیةالنسجة

كغم/  ملغم 
N٦٧,١٠
P٣٥,٠٠

K+٦٩,٠٠

لتر/  ملیمول 
Ca++١٢,٨١
Mg++١٠,٠٠
Na+٢٧,٠٠

لتر/  ملیمول 
Cl-٢,٦٠

SO4
--٤,٠٠

HCO3
-٤,٥٥

EC٢,١٠م/ دیسي سیمنز
-pH٧,٥٦

ل التي جلبت من احد المشاتل في مدینة بغداد وكان معدمتجانسة نفذت التجربة على نباتات الجیربرا 
المستوى (االول ملوحة ماء الري وبخمس مستویات : عاملینالدراسةشملت . ورقة١٧نبات /عدد االوراق

S0م والذي رمز لھ / دیسي سیمنز ٠,٧٥٨وكان ذو توصیل كھربائي ) المقارنة(االسالةاالول السقي بماء 
٣، والرابع S2م والذي رمز لھ / دیسي سیمنز ٢، والثالث S1م والذي رمز لھ / دیسي سیمنز ١,٥والثاني 

تم ). S4م والذي رمز لھ / دیسي سیمنز ٤واخیراً الخامس وكان S3م والذي رمز لھ / دیسي سیمنز 
في منطقة البلدیات الواقعة في شمال شرقي الحصول على الماء المالح من احدى التجمعات المائیة المالحة

م والذي عد المحلول االساس من خالل اجراء عملیة / سیمنز دیسي ١٩ذات توصیل كھربائي مدینة بغداد
بدون االول بمستویین فاما العامل الثاني .للحصول على مستویات الملوحة السابقةاالسالةالتخفیف علیھ بماء 

مز والذي رللماء معالجھ بالتقنیة المغناطیسیة الالثاني وM0بالتقنیة المغناطیسیة والذي رمز لھ ة الماءمعالج
شدة قطبھ انج ١من خالل امرار الماء المالح من خالل المغنترون بقطر المعالجة جریت ، اM1لھ 

مرة ، ویدخل في تركیب الجھاز القطبین الشمالي والجنوبي ولولمرة واحدة فقطكاوس٥٠٠المغناطیسي 
.)١٩٩٦منشورات التقنیات المغناطیسیة، (واحدة بواسطة قمع مثبت على الجھاز

مل لكل نبات من الماء غیر المعالج ٢٠٠باضافة في كل مرة وحسب الحاجة تروى النباتات كانت
) ٢(یوضح الجدول و.المختلفة الیصالھا الى السعة الحقلیةالمحلیة او المعالج مغناطیسیاً وحسب المستویات 

م /دیسي سیمنز ٤ى الملوحة الماء بمستوواالسالةالمتمثل بماء نتائج التحلیل المختبري لماء الري المستخدم 
.كمؤشر لمقدار التغیرات التي تحدثھا المعالجة المغناطیسیةقبل المعالجة المغناطیسیة وبعدھا
و وزعت المعامالت وفق Split plotوبتصمیم االلواح المنشقة ) ٢× ٥(نفذت التجربة العاملیة 

بواقع ثالثة Randomized Complete Block Design (RCBD)ترتیب القطاعات العشوائیة الكاملة 
نوع المعالجة اذ احتل یحتوي االصیص على نبات واحد قطاعات واحتوى المكرر الواحد على اصیصین 

وقورنت المتوسطات . Sub plotالقطع الثانویة مستویات الملوحة واحتلت Main plotالقطع الرئیسیة 
٠,٠٥بین المعامالت على مستوى احتمال لبیان الفروق االحصائیةLSDباستعمال اقل فرق معنوي

عدد الثغور للبشرتین السفلى والعلیا حسب المساحة الورقیة وتم حساب) .١٩٩٠الساھوكي ووھیب ، (
غسلت اذحامل الورقة كما تم دراسة التركیب التشریحي ل).١٩٩٠(طریقة االستنساخ التي ذكرھا الحدیثي 

وفحصت تحت العدسة الشیئیة سم عن قاعدة النصل ٧تبعد رقة االوراق وعملت مقاطع عرضیة لعنق الو
بعد ان تم تثبیت عدستھا یدویاً فوق العدسة Mercury 5,1رقمیة نوع بالة تصویراخذت صور توضیحیة و

. )٢٠٠٦ساھي ، (١٠٠Xقوة تكبیر وبالعینیة للمجھر الضوئي
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واو ) : ٢(ال
.م قبل معالجتھ مغناطیسیاً وبعدھا/ دیسي سیمنز ٤مستوى الملوحة 

النتائج والمناقشة
) ٢(: الخواص الكھروتحلیلیة والفیزیائیة والكیمیائیة-١

٤/
 .٤

الماء المالح ECو pHفي % ٢.٢٥و % ٠.٩٠م ومناقشتھا اذ یالحظ حصول زیادة بنسبة / دیسي سیمنز 
ناصري )٢٠٠٢(. / د٤ و ال

)٢٠٠٦ (Nagy وSzilagyi)١٩٩٦ (

. من قلویتھ
)TDS (عند % ٠,٨٦

م / دیسي سیمنز ٤بتركیز معالجة الماء المالح 
حصول . )٢٠٠٦(وھذا یتفق مع الناصري )٢ول جد(%٠,٠٣والتي زادت بنسبة  ) الذوبانیة(

م / ٤% ١٤,٦٣
لجة ) ٢جدول ( لمعا بب ا بس

. المغناطیسیة
نسبة وحصل عسرة ب ل في ا اض  نخف م/ ٤% ٧,٣٧ا

بسبب ) ٢جدول ال(
. المعالجة المغناطیسیة

عند % ٠,٠٢
م / ٤معالجة الماء المالح 

وحدات القیاسالصفات
٠,٧٥٨ماء الحنفیة 

م/ دیسي سیمنز 
٤ماء مالح بتركیز 

م/ دیسي سیمنز 
نسبة 
التغیر
(%) بعدقبلبعدقبل

لیة
حلی

وت
ھر

الك

pH-٧,٤٧٧,٦٥٧,٧٣٧,٨٠,٩٠
EC٠,٧٥٨٠,٧٦٩٤,٠٠٠٤,٠٩٠٢,٢٥سم/ دیسي سیمنز

TDS٤٥٣٣٩٥٢,٥٦٦٢,٥٤٤٠.٨٦لتر/ ملغم-
-NTU٦١٠٤٩٨,٥٩٤٠٨٢٠١٤,٦٣العكورة
-١٧٤,٨٣١٦١,١٢٤٢,٧٠٢٢٦,٠٣٧,٣٧لتر/ ملغم العسرة

ئیة
زیا

لفی
ا

٣,٠١٣,١٧٣,٣٤٨٣٣,٣٤٩٥٠,٠٣مل١٠/ غم الذوبانیة
-٠,٩٩٧٩٠,٩٩٧١١.٠٠٢٣١,٠٠٢٠٠,٠٢مل/ غم الكثافة

-٧٠,٠٧٦٨,٦٢٧٤,٥٥٧٣,١٢١,٩٥سم/ داین الشد السطحي
-٠,٧١٤٠,٦٩٨٠.٧٧١٠,٧٣٧٤,٦١سنتي ستوكاللزوجة

-٠,٧٢٠,٦٩٠,٤٤٨٠,٤٣٤٣,٢٢ساعة/ غم درجة التبخر

ئبة
لذا

ت ا
ونا

الی
ا

N

لتر/ ملغم 

٣,٥٠٣,٥٠٦,٥٦,٥-
P٠,٢٠,٢٠,٨٠,٥٦٠,٠٠-

K+١,٧١١,٦٧٣,٣١٣,٣١-
Cl-١٠٢,٥٩٨٦,١٥١٦٥١١٦٧٩١,٦٩

SO4
--١٧٥,١٤١٤٤,٧١٢٢٦,٢٢٢٠٧,٤٩٨,٢٧-

HCO3
-١٠١,٧٩٩٢,٣٣٨٢,٥٦٩٢,٠٣١١,٤٧

Na+٥٠,٤٠٥٧,٢٨٩٤٤,٤٤٩٦٩,٢١٢,٦٢
Ca++٦٩,٩٣٦٩,٩٣٩٧,٠٨٩٠,٤١٧,٣٧-
Mg++٢٩,٧٠٢٩,١١٦٠,١٦٦٠,١٦-
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لى التوالي %  ٤,٦١و % ١,٩٥الماء المالح المعالج مغناطیسیاً وبنسبة  . )٢جدول ال(ع
المجامیع الجزیئیة للماء المعالج وعللوا ذلك الى صغر ) ١٩٩٨(و آخرون Colicمع 

. للماء

.%٣,٢٢مغناطیسیاً وبنسبة م / دیسي سیمنز ٤بتركیز اء المالح عند معالجة الممعلومة
٤اما عن سبب انخفاض في نسبة الكالسیوم والفسفور عند معالجة الماء المالح 

) ١٩٩٣(وآخرون Wattعلى التوالي فقد یعود الى ما اقترحوه % ٧,٣٧و % ٦٠,٠مغناطیسیاً وبنسبة م / 
PO4و ++Caوھو آلیة لفعل

—

.بالمعاملة المغناطیسیة نتیجة تشجیعھا على الترسیب
) ٣(یالحظ في الجدول : )٢سم(المساحة الورقیة -٢

M0 .Khattab% ١٨,٥٦وبنسبة زیادة بلغت M1عند المعاملة 
).٢٠٠٠(واخـرون 

)Barefoot وReich ،و ١٩٩٢Miroslav وMorse ،١٩٩٨ (

)  ٢جدول ال(السطحي واللزوجة والكثافة 
)Colic ، (للنبات ودخول اسرع من خالیا الجذر وحصول امتصاص افضل ) ١٩٩٨واخرونBarefoot و

Reich ،١٩٩٢ ()Kronenberg،٢٠٠٥ (

زیادة نواتج عملیة التركیب الضوئ
)٢٠٠٦ (

.واتساعھا مما زاد من المساحة الورقیة

لى فيةتاثیر مستویات ملوحة ماء الري والمعالجة المغناطی): ٣(جدول ال السف
.نباتات الجیربراالمساحة الورقیة ل

مستویات 
الملوحة

تأثیر مستویات المغناطیسیةالمعالجة
الملوحة M0M1

S0٦٨٥,٧٩٨٢٢,٠٩٧٥٣,٩٤
S1٢٨٢,٣٦٣٧٦,٢٤٣٢٩,٣٠
S2٢٦٧,٧٢٢٨٤,٦١٢٧٦,١٧
S3٢٣٦,٨٧٢٤١,٠٠٢٣٨,٩٤
S4٥٥,٨٠٨٨,٤٥٧٢,١٣

٣٠٥,٧١٣٦٢,٤٨تأثیر المعالجة

LSD 0,05التداخلمستویات الملوحةالمعالجة المغناطیسیة
٥١,٦٠١٤٢,٢٨٢٠١,٢٢

S0فیما یظھر الجدول نفسھ اثر مستویات الملوحة حیث تفوقت المعاملة 
%. ٩٤٥,٢٥–١٢٨,٩٥ن 

).  ٢٠٠٦(ساھي 

) ٢٠٠٦المعاضیدي ، (الخضري الداخلة الى المجموع 

الجذري  وع 
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) ٢٠٠٦المعاضیدي، (باالمالح، فضالً عن قلة عدد االوراق 
) ٢٠٠٦(ایونات الكلورید والصودیوم 

). ٢٠٠٠،Nilsenو David(العناصر 
اما نتائج تداخل العاملین

/ ٢سمS0M1٥٥,٨٠نبات عند المعاملة / ٢سم٨٢٢,٠٩مساحة 
S4M0.

ور ) ٤(یتضح من الجدول : ٢ملم/ عدد الثغور في البشرة السفلى -٣
. مغناطیسیاً معالجتھا ام لم یتم معالجتھا تم مختلفة سواءاً مستویات ملوحة ري النباتات بفي البشرة السفلى عند 

لعددةادزفلوحظ فير مستویات الملوحة یأثتاما  املة ا لمع S1عند ا
٣او ٢ان اال، %٩,٨٥وبنسبة زیادة بلغت S0لمعاملة مقارنة بامعنویاً 
/ سیمنز 
ثغور S4العالي  لى عدد لل اع لغ  والبالغ S3.٢ملم/ ثغر ١٨٩,٦٧اذ ب

٢/ ٤٢,١٣٢ .S1
S0المعاملة 

تربةانخفاض معدل عن اكثر للتعویض لول ال مح ل زي  االزمو غط  لض فع ا عل ر ف اص ب تص )١٩٨٤احمد ، (االم
٣ /

لسفلى / ٤حة ا
والتي ادت الى تقارب الثغور في ما بینھا في وحدة المساحة٢سم٧٢,١٣اذ بلغت المساحة الورقیة 

.)٣جدول ال(٢سم٧٥٣.٩٤المساحة الورقیة في معاملة المقارنة 

): ٤(جدول ال
.السفلى في اوراق نباتات الجیربراةالبشر

مستویات 
الملوحة

تأثیر مستویات المغناطیسیةالمعالجة
الملوحة M0M1

S0١٨٨,٣٣١٥١,٨٣١٧٠,٠٨
S1١٧٦,٨٣١٨٤,٥٠١٨٨,٦٧
S2١٥٥,٣٣١٧٣,٥٠١٦٤,٤٢
S3١٢١,٥٠١٤٣,٣٣١٣٢,٤٢
S4١٨٩,٣٣١٩٠,٠٠١٨٩,٦٧

١٦٦,٢٦١٦٨,٦٣تأثیر المعالجة

LSD 0,05التداخلمستویات الملوحةالمعالجة المغناطیسیة
NS١٧,٣١٢٤,٤٨

ثغور وجود فروق معنویة اذ ایضاً فیتضح)٤(أما تداخل العاملین الموضح بالجدول  لى عدد لل أع لغ  ب
٢/ ١٩٠S4M1٢/ ثغرة ١٢١,٥S3M0.

S0M1S0M0 نسبة لدور % ٢٤,٠٤وب
٨٢٢,٠٩الى ٢سم٦٨٥,٧٩

.انعكس على عدد الثغور في وحدة المساحةوالذي ) ٣جدول ال(٢سم
: ٢/ عدد الثغور في البشرة العلیا -٤

. )٥جدول (الثغور في البشرة العلیا 

): ٥(جدول ال
.ي اوراق نباتات الجیربرافالعلیا ة البشر

مستویات 
الملوحة

تأثیر مستویات المغناطیسیةالمعالجة
الملوحة M0M1
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S0٤٢,٦٧٢٩,٣٣٣٦,٠٠
S1٣٢,٣٣٣٥,٥٠٣٣,٩٢
S2٢٤,٠٠٣٠,٣٣٢٧,١٧
S3٢٥,٠٠٢٨,١٨٢٦,٥٨
S4٤٥,١٧٤٥,٠٠٤٥,٠٨

٣٣,٦٣٣٣,٦٧تأثیر المعالجة

LSD 0,05التداخلمستویات الملوحةالمعالجة المغناطیسیة
NS٦,٥٦٩,٢٨

S2عند المستویات انخفض العدد معنویاً اذفي حین ان تأثیر مستویات ملوحة ماء الري كان واضحاً 
قارنة S3S4و  م

٤١,٠٣–٢٠,١٤%.
)٢٠٠٦ (

االجھاد الذي یتعرض الیھ من قبل االمالح ومحاولة تفادي خسارة الم
)٢٠٠٦المعاضیدي ، (ادى الى خفض عدد الثغور

لغت S4المعاملة  ٢سم٧٢,١٣اذ ب

٢سم٧٥٣.٩٤احة تقارب الثغور في ما بینھا في وحدة المس

٢S4M0/ ثغر ٤٥,١٧). ٣جدول (
S2M0فكان عند المعاملة ٢ملم/ ثغر ٢٤,٠٠
لمعاملة بلغت S0M1S0M0ا %٣١,٢٦وبنسبة 

٢سم٨٢٢,٠٩الى ٢سم٦٨٥,٧٩من المغناطیسیة عند مستوى الملوحة المنخفض الى زیادة المساحة الورقیة 

.والذي ربما انعكس على عدد الثغور في وحدة المساحة) ٣جدول (
) أ و ب–١(من خالل : مل الورقةلحاالتركیب التشریحي-٥

. ١٠و٨و٦و٤و٢
ناطیسیاً مغ

)Miroslav وMorse ،لزوجة د) ١٩٩٨ ل لسطحي وا ا
الكثافة  ناصري ، ٢٠٠٥، Leeو Youngو ١٩٩٨و اخرون ، Colic) (٢(و ) ٢٠٠٦و ال

)Colic ، ١٩٩٨واخرون (
)Barefoot وReich ،ادى الى ) ١٩٩٢ مما 

.امتالء الخالیا
كما لوحظ 

٤ثم زادت بالمستویات العالیةS1الملوحة حیث بدأت بصورة بسیطة عند المستوى 
مالح ف١٠و٨و٦و اال لى دور  تعود ا تي  وال

)٢٠٠٦ (
)Michael ،١٩٩٧ (

٣١,٥٠% ١٩,٥٤
) ٢٠٠٦المعاضیدي ، (لتر كما ورد في / ملیمول ٢٦,٨٥لتر الى / ملیمول 
) ١٩٩٩، GrattanوMass(الجذور 

تر كما ورد في / ملیمول ٣٣.٩٧لتر الى / ملیمول ٣٣,٠٧الصودیوم في محلول التربة من  (ل
. دفع الى موت  النبات) ٢٠٠٤طواجن واخرون ، (مع زیادة ملوحة میاه الري  ) ٢٠٠٦

تر الى / ملیمول ٨,٣٠العناصر المغذیة كالمغنیسیوم من  (/ ٨.٦٩ل
٢٠٠٦()Hilal وHilal ،٢٠٠٠

٢٦,٨٥لتر الى / ٣١,٥٠) ٢٠٠٦
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/ ٤,٧٦لتر الى / ٥,٧٢/ 
)٢٠٠٦ (

مقطع عرضي لحامل ورقة الجیربرا ): ١(صورة 
S0M0بالمعاملة 

مقطع عرضي لحامل  ورقة ): ٢(صورة 
S0M1الجیربرا بالمعاملة 

مقطع عرضي لحامل ورقة الجیربرا ): ٣(صورة 
S1M0بالمعاملة 

مقطع عرضي لحامل  ورقة ): ٤(ورة ص
S1M1الجیربرا بالمعاملة 

التركیب فيتاثیر مستویات ملوحة ماء الري والمعالجة المغناطیسیة والتداخل بینھما): أ-١(الشكل 
.١٠٠Xتحت قوة ولحامل ورقة الجیربراالتشریحي
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ل ورقة الجیربرا مقطع عرضي لحام): ٥(صورة 
S2M0بالمعاملة 

مقطع عرضي لحامل  ورقة ): ٦(صورة 
S2M1الجیربرا بالمعاملة 

مقطع عرضي لحامل ورقة الجیربرا ): ٧(صورة 
S3M0بالمعاملة 

مقطع عرضي لحامل  ورقة ): ٨(صورة 
S3M1املة الجیربرا بالمع

مقطع عرضي لحامل ورقة الجیربرا ): ٩(صورة 
S4M0بالمعاملة 

مقطع عرضي لحامل  ورقة ): ١٠(صورة 
S4M1الجیربرا بالمعاملة 

): ب-١(
.١٠٠Xتحت قوة ولحامل ورقة الجیربراالتشریحي
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) ٢٠٠٠(Hilalو Hilalقابلیتھا على االمتصاص حیــث اشار 

)٢٠٠٣ (

. المطلوبالى قوة ضخ معینة حتى نحصل على التأثیر 
كما یالحظ ایضاً في جمیع الشرائح لالجزاء النباتیة والتي سقیت بالماء المعالج مغناطیسیاً قلة سمك 

.٩و٧و٥و٣و١كما في الصورطبقة خالیا البشرة بالمقارنة مع غیر المعالجة مغناطیسیاً 

INFLUENCE OF MAGNETIZED SALINE IRRIGATION WATER ON
HISTOLOGICAL OF Gerbera jamesonii

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

Ali F. Kassim Al- Ma'athidi
College of Agric./Univ. of Tikrit

ABSTRACT
The study was conducted on spring of 2005 to investigate the influence of

different salinity levels of water with / without magnetization on some histological
characters of Gerbera jamesonii. Two factors were tested; Salinity levels of
irrigation water (0.758 . 1.5 . 2 . 3 . 4 ds/m) the second factor was watering plant
with / without magnetized saline water. Split plot in RCBD with three replicates
two pot for each replicate was designed. Number of stoma in the lower epidermis of
leaves was affected by irrigating plants with saline water, where increased at 1.5
and 4.0 ds/m levels comparing with 0.758, 2 or 3 ds/m the lowest number of stoma
was obtained at 3 ds/m level (132.42 stoma/mm2). However . 2 or 3 ds/m levels
decreased the number of stoma. Surprisingly the number elevated again at 4 ds/m
level (189.67stoma/mm2). Magnetized water increased the water content of petiole.
Some parenchyma cells of the petiole were torn especially with the highest level of
salinity. Magnetic technology of water reduced the epidermis thickness of petiole.

المصادر
.جامعة الموصل . الكتب مدیریة دار. الماء في حیاة النبات . )١٩٨٤(أحمد ، ریاض عبد اللطیف 
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نمو ) . ٢٠٠٤(ى و مؤید فاضل عباس و میسون موسى كاظم طواجن ، أحمد محمد موس ات ال بة مؤشر تجا أس
Lycopersicon esculentum Mill

.١٢-٥) : ١(١٥. مجلة البصرة للعلوم الزراعیة . الحامض االمیني البرولین 
)٢٠٠٦ .( .

.العراق. جامعة بغداد. كلیة الزراعة. دكتوراة
.االمارات العربیة المتحدة . دبي). ١٩٩٦(منشورات شركة التقنیات المغناطیسیة 

اء في . )٢٠٠٦( ألد
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