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 Carissaتأثیر المعاملة المغناطیسیة لماء الري والعقل في اإلكثار الخضري لنبات الكاریسا 
grandiflora  

  بشار زكي قصاب باشي
  العراق/ جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات/ قسم البستنة

  
  خالصةال

 ١٥فttي  Carissa gandifloraتttم زراعttة عقttل طرفیttة نصttف متخشttبة مttن نبttات الكاریسttا 
فttي وسttط زراعttة متكttون مttن رمttل بنttاء خشttن ، نصttف العقttل عرضttت إلttى مجttال  ٢٠٠٥نیسttان 

ثانیtة والنصtف اآلخtر مtن العقtل  ٣٠عند قاعدة العقلة لمدة  (Tesla)تسال  ٣-١٠×٠.٣مغناطیسي شدتھ 
ل المغناطیسي وكل مجموعة من المجموعتین السابقتین نصtفھا روي بالمtاء العtادي لم تعرض إلى المجا

والtذي تtم الحصtول علیtھ عtن طریtق تمریtر (والنصف اآلخtر روي بالمtاء الممغtنط ) ماء غیر ممغنط(
تشttیر . تسttال  ٣-١٠×٠.٣سttم بمجttال مغناطیسttي شttدتھ ٢.٥المttاء مttن خttالل وحttدات المجنتttرون قطttر 

توجtد فtروق معنویttة بtین العقtل المعاملttة بالمجtال المغناطیسtي والعقttل غیtر المعاملttة النتtائج إلtى أنttھ ال 
بالمجttال المغناطیسttي ولجمیttع الصttفات المدروسttة ، كمttا تشttیر النتttائج أن الttري بالمttاء الممغttنط أعطttى 

عقلtة /جtذر ١٢.٦وعلtى عtدد جtذور % ٨٦.٦أفضل النتائج حیث تم الحصول على نسبة مئویة للتجذیر 
أسابیع من الزراعة وتفوقت معنویtاً علtى العقtل المرویtة بالمtاء غیtر الممغtنط ، كمtا تبtین أن  بعد عشرة

الري بالماء الممغنط للعقل المعرضة للمجtال المغناطیسtي أدى إلtى زیtادة فtي تجtذیر العقtل حیtث بلغtت 
ر الممغtنط مقارنة بالعقل غیر المعرضة للمجال المغناطیسي والتي رویت بالماء غی% ٩٠نسبة التجذیر 

وذلtك بعtد ثالثtة أسtابیع مtن الزراعtة ، كمtا تtم الحصtول علtى % ٥٦.٦والتي كانت نسبة التجذیر فیھtا 
بعد عشرة أسtابیع مtن زراعtة العقtل المعرضtة للمجtال المغناطیسtي % ٩٣.٣أعلى نسبة مئویة للتجذیر 

یسtي والمرویtة بالمtاء والمرویة بماء ممغنط وتفوقت معنویاً علtى العقtل غیtر المعرضtة للمجtال المغناط
  % .٧٣.٣غیر الممغنط والتي كانت 

  
  المقدمة

حtttدى إوھtttي  Apocynaceaeإلtttى عائلtttة  Carissa gandiflora ریسtttایعtttود نبtttات الكا
الشtttجیرات المھمtttة المنتشtttرة فtttي سtttواحل فلوریtttدا وكالیفورنیtttا وموطنھtttا األصtttلي أفریقیtttا وشtttمال 

الصtرف تقtاوم الملوحtة تحتtاج إلtى الحtرارة فtي تزرع في ترب طینیtة جیtدة ) ١٩٧٥، Bailey(أمریكا
ْم احتیاجھtا للضtوء عtالي یجtب أن تتعtرض إلtى الضtوء كحtد أدنtى ١٠الشتاء تفضل درجة حtرارة لیtل 

، وھtي شtجیرات مسtتدیمة الخضtرة  )١٩٨٥، Graf(أربtع سtاعات یومیtاً تتحمtل الجفtاف بشtكل عtالي 
ألغصtان علtى أشtواك بشtكل زوجtي األوراق م النبات غزیtر التفریtع تحتtوي ا٣ – ١.٨یصل ارتفاعھا 

بسیطة بیضویة الشكل متبادلة بشtكل أزواج ذات لtون أخضtر داكtن لمtاع شtمعیة أزھارھtا تظھtر صtیفاً 
تttزرع ھttذه الشttجیرة إمttا بشttكل مفttرد أو بشttكل مجttامیع تسttتخدم ،  ذات لttون أبttیض لھttا رائحttة عطریttة

ة على جانبي المماشي والممرات في الحtدائق كاسیجة مانعة الحتوائھا على أشواك وتستخدم كاسیجة زین
  ).١٩٩٢والسلطان وآخرون ،  ١٩٦٧البعلي ، (یمكن استخدامھا كنبات داخل المنازل  ماك

تسttتخدم األوكسttینات لغttرض زیttادة نسttبة التجttذیر وتحسttین مواصttفات الجttذور ألغلttب عقttل 
 Carissaنبات الكاریسtا  عند إكثارھما) ١٩٩٠( Singhو Misraالنباتات المكثرة خضریاً فحصل    

gandiflora م٢٥٠٠لة بـ مفي شھر أیلول بواسطة العقل المعاtر \ملغtلتIBA  ذیرtبة تجtل نسtى أفضtعل
أن غمtر ) ١٩٩٢( Jaiswalو Misraلعقل المقارنة ، وذكر % ٢١.٧في حین كانت ھذه النسبة % ٩٥

ان فtي محالیtل كحولیtة مtن ثtو ١٠لمtدة  Carissa gandifloraقواعtد العقtل الطرفیtة لنبtات الكاریسtا 
IBA وNAA  بةttذه النسttت ھttذیر وبلغttبة التجttي نسttة فttادة معنویttى زیttز % ١٠٠أدى إلttد التركیttعن

أدخلttت التقنیttات المغناطیسttیة إلttى المجttال .  NAAلتttر /ملغttم٥٠٠والتركیttز  IBAلتttر /ملغttم٢٥٠٠
كیمیائیtة لمtا قtد یكtون لھtا الزراعي كمعاملtة البtذور والسtقي بالمtاء الممغtنط بtدالً مtن اسtتخدام المtواد ال

  تأثیرات سلبیة على نوع الحاصل 
  
 ٢٠٠٦/  ٣/  ١٥: وقبولھ    ٧/٩/٢٠٠٥: تاریخ تسلم البحث 
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 Lycopersicon esculentumعنttد زراعttة نباتttات الطماطttة ) ١٩٩٥( Robertsوالمسttتھلك فوجttد 

بالمحالیtل المائیtة الممغنطtة وغیtر الممغنطtة أن المحالیttل الممغنطtة أعطtت أوراق كبیtرة ولtون ثمارھttا 
غامق وبشكل منتظم وجلد الثمرة لین وكمیة عصیر كبیرة مع نكھة قویة مقارنة بالنباتtات غیtر المعاملtة 

ات القطttن المرویttة بالمttاء أن نباتtt) ١٩٩٨( Makhmoudovمحالیلھttا بالمجttال المغناطیسttي ، وبttین 
سم عن النباتات المرویة بالماء غیر الممغنط وأعطت النباتات المرویة بالماء ٣٠الممغنط كانت أطول بـ 

جtوزة كمtا  ١٤-١٢جوزة قطن في حین أعطت النباتات المرویة بالمtاء غیtر الممغtنط  ٢٤-٢٢الممغنط 
یtوم عtن النباتtات المرویtة بالمtاء  ١٢-١٠قبtل أن ھذه النباتات المرویة بالماء الممغنط نضجت رؤوسھا 

 Gladiolus spأن ري كریمttات الكالدیttولس ) ٢٠٠٠(وآخttرون  Khattabغیttر الممغttنط ، وأشttار 
بالماء الممغنط أدى إلى زیادة نسبة الكاربوھدرات مقارنة مع النباتات التي رویت بالماء غیر الممغtنط ، 

مغtنط إلtى زیtادة المسtاحة الورقیtة مقارنtة بالنباتtات المرویtة كما أدى ري نباتtات الكالدیtولس بالمtاء الم
 Zea maysأن مغنطة میاه الري والبذور لمحصول الtذرة ) ٢٠٠١(بالماء غیر الممغنط ، وذكر الجاك 

للماء غیtر الممغtنط ، % ٥٢للماء الممغنط و% ٩٣أدى إلى تحسن معنوي في نسبة اإلنبات حیث كانت 
سtم لمعاملtة المtاء الممغtنط ٦٨یوم حیث كان ارتفاع النبtات  ٥٠النباتات بعد وزیادة معنویة في استطالة 

للنباتtات المرویtة بالمtاء % ٢٤سم للماء غیر الممغنط كما زادت عtدد العtرانیص فtي الفtدان بنسtبة ٥٣و
أن المعالجttة المغناطیسttیة ) ٢٠٠٢(الممغttنط عttن النباتttات المرویttة بالمttاء غیttر الممغttنط ، ووجttد ھttالل 

تtؤدي إلtى تحفیtز اإلنبtات وبtزوغ  Zea maysوالذرة  Triticum aestivumلري لنباتات القمح لمیاه ا
البادرات خالل القشرة الصلبة كما تیسر انسیابیة أكبر للعناصtر الغذائیtة وزیtادة صtالحیتھا لالمتصtاص 

كمیtة مtن أن نباتات الرجلة المرویة بالمtاء الممغtنط امتصtت ) ٢٠٠٣(بواسطة النبات ، والحظ الشكلي 
غtم مtن ١٠٠/ملغtم٢.٣غم في حین امتصت النباتtات المرویtة بالمtاء غیtر الممغtنط ١٠٠/ملغم١٣الحدید 
  .النبات 

تھttدف ھttذه الدراسttة إلttى معرفttة تttأثیر مttاء الttري الممغttنط ومعاملttة قواعttد العقttل بالمجttال 
  .المغناطیسي في تجذیر عقل نبات الكاریسا 

  
  مواد البحث وطرائقھ

سة في البیت البالسtتیكي التtابع لمشtتل الشtالل فtي مدینtة الموصtل للفتtرة مtن أجریت ھذه الدرا
اسtتخدمت فtي ھtذه الدراسtة عقtل طرفیtة نصtف متخشtبة مtن  ٢٠٠٥تموز  ١ولغایة  ٢٠٠٥نیسان  ١٥

. سtنوات ١٠-٧سtم جمعtت مtن أمھtات بعمtر ١٠-٨بطtول  Carissa grandiflora نباتtات الكاریسtا 
tوعتین، نصtى مجمtدة قسمت العقل إلtي لمtال مغناطیسtى مجtدھا إلtریض قواعtم تعtل تtة  ٣٠ف العقtثانی
وھtي (سtم المنتجtة مtن قبtل شtركة التقنیtات المغناطیسtیة فtي دبtي ٢.٥بواسطة وحدات المجنترون قطر 

سttم مغلttف بمttادة البالسttتیك یعطttي مجttاالً ٥سttم وارتفاعttھ ٢.٥عبttارة عttن مغنttاطیس اسttطواني قطttره 
والنصف الثاني مtن العقtل لtم تعامtل بالمجtال المغناطیسtي،  (Tesla)تسال  ٣-١٠×٠.٣مغناطیسیاً شدتھ 

وكل مجموعة من المجموعتین السابقتین قسمت إلى نصفین إحداھا تروى بالماء غیر الممغنط واألخرى 
عوملtت قواعtد العقtل بمسtحوق ). یمغtنط المtاء بتمریtره خtالل الوحtدات السtابقة الtذكر(بالماء الممغtنط 

سtم ٣٠×٢٠×٥٠وزرعت العقtل فtي صtنادیق فلینیtة أبعادھtا % ٢٥بتركیز  Benomylالفطري  دالمبی
وكانtت مسtافة الزراعtة بtین عقلtة ) ١٩٩٢(احتوت على وسtط إكثtار وھtو رمtل بنtاء خشtن السtلطان وآخtرون 

سttم وغطیttت الصttنادیق بالبالسttتیك الزراعttي الشttفاف خttالل األسttبوع األول ٨سttم وبttین خttط وآخttر ٥وأخttرى 
ساعة یومیاً وقtت الحاجtة لغtرض التھویtة وكtان یtتم ذلtك ١.٥- ١ة وكانت ترفع األغطیة لمدة والثاني بعد الزراع

عند منتصف النھار، سجلت معدالت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبtة النسtبیة خtالل مtدة التجربtة 
  ) .١(داخل البیت البالستیكي كما مثبت في الجدول 

 ١٠ع مtن الزراعtة لتقtدیر النسtبة المئویtة للتجtذیر ، وبعtد أسtابی ٥و٣تم الكشف عtن العقtل بعtد مtرور 
نسبة التجذیر وعدد الجذور وطول أطول جtذر : أسابیع من الزراعة قلعت العقل وسجلت البیانات التجریبیة التالیة

وعtدد األوراق ) سtم(وطtول العقلtة بعtد التجtذیر ) غtم(والوزن الرطب والوزن الجاف للجtذور ) سم(على العقلة 
  ).زوج(لعقلة على ا

العامل األول (استخدم في تنفیذ التجربة التصمیم العشوائي الكامل باستخدام التجربة العاملیة ذات عاملین 
عقل معرضة للمجال المغناطیسي وأخرى غیر معرضة للمجال المغناطیسي ، والعامل الثاني عقل مرویة بالمtاء 



كررات وعشtرة عقtل للمكtرر الواحtد ، ثtم أجtري تحلیtل وبثالث م) الممغنط وأخرى مرویة بالماء غیر الممغنط
التباین للصفات المدروسة واستخدم اختبار دنكن متعدد الحدود في مقارنة معدالت المعامالت عند مستوى احتمال 

٥. %  
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  .والرطوبة النسبیة داخل البیت البالستیكي) درجة مئویة(بوعي لدرجات الحرارة المعدل األس : )١(الجدول  
  %الرطوبة النسبیة   مْ .درجة الحرارة الصغرى  مْ .درجة الحرارة العظمى  األسبوع  الشھر
  

  نیسان
  ٥٥  ٩.٧٥  ٢٦.٨٥  األول
  ٥٨  ١٠.٤٢  ٣٠.٢٨  الثاني
  ٥٨  ١٠.٧١  ٢٥.١٤  الثالث
  ٥٧  ١٠.٧٠  ٢٨.٧٥  الرابع

  
  أیار

  ٦٠  ١٢.١٤  ٢٥.٧١  األول
  ٦٠  ١٦.٧١  ٣٠.٠٠  الثاني
  ٥٨  ١٧.٢٨  ٣١.١٤  الثالث
  ٥٩  ١٥.١٠  ٣٣.٣  الرابع

  
  حزیران

  ٥٦  ١٥.٥  ٣٣.٥٧  األول
  ٥٤  ١٦.٢٠  ٣٤.٥٧  الثاني
  ٥٢  ١٦.١٠  ٣٢.٣٧  الثالث
  ٦٢  ١٦.٩٠  ٣٣.١٠  الرابع

  
  

  النتائج والمناقشة
أن نسtبة التجtذیر وعtدد ) ٢(نالحtظ مtن الجtدول : ال المغناطیسيتأثیر العقل المعرضة وغیر المعرضة للمج. ١

الجذور في العقل المعرضة للمجال المغناطیسي كانت أكبر من العقل غیر المعرضة للمجال المغناطیسي مع عدم 
tابیع الالزمtدد األسtا ازدادت عtذیر كلمtة للتجtة وجود فروق معنویة بین المعاملتین كما یالحظ زیادة النسبة المئوی

بعtد عشttرة أسtابیع مttن الزراعtة وكttان ذلtك للعقttل % ٧٨.٣للكشtف عttن العقtل حیttث بلغtت ھttذه القیمtة أقصttاھا 
المعرضة للمجال المغناطیسي والسبب یعود إلى أن ھذه العقل أخذت مدة زمنیtة أطtول للكشtف عنھtا مقارنtة مtع 

نسtبة التجtذیر فیھtا ، كمtا ویالحtظ العقل األخرى مما أعطاھا فرصة أكبر لتكtوین الجtذور علیھtا وبالتtالي زادت 
بشكل عام أنھ ال توجد فروق معنویة بین متوسطات العقل المعرضة وغیر المعرضة للمجال المغناطیسي ولجمیع 
الصفات المدروسة وھذا دلیل على أن تعریض قاعدة العقل للمجال المغناطیسي لم یكن لھ التأثیر الكبیر والرئیسي 

ا ، ومن الممكن أن مدة المعاملة أو شدة المجال أو طول المساحة المعاملة إضافة إلى في تجذیر عقل نبات الكاریس
أخرى لم تكن فعالة بشكل كاف إلحداث فروق معنویة لكون أن النتائج لtم تصtل إلtى مرحلtة السtلبیة حیtث توجtد 

  .زیادة طردیة في معظم الصفات 
  

  .Carissa gandifloraات الكاریسا  تأثیر المجال المغناطیسي في تجذیر عقل نب): ٢(الجدول 

  للتجذیر بعد% 
عدد الجذور 
  على العقلة

طول أطول 
عقلة /جذر
  )سم(

الوزن 
الرطب 
للجذور 

  )غم(

الوزن 
الجاف 
للجذور 

  )غم(

طول العقلة 
بعد التجذیر 

  )سم(

عدد 
أزواج 
 ١٠  أسابیع ٥  أسابیع ٣  األوراق

  أسابیع

  عقل غیر معرضة للمجال المغناطیسي

  أ١٠.١  أ١٣.٠  أ٠.٠١١  أ٠.١٩  أ٤.٨  أ١١.٢  أ٧٦.٦  أ٧١.٦  أ٦٦.٦

  عقل معرضة للمجال المغناطیسي



  أ١٠.٠  أ١٣.٤  أ٠.٠١٤  أ٠.١٣  أ٤.١  أ١٢.٥  أ٧٨.٣  أ٧٦.٦  أ٧٥.٠
حسtب اختیtار دنكtن متعtدد % ٥المتوسطات ذات األحرف المتشابھة في كل عمود ال تختلف فیما بینھا معنویاً عند مسtتوى احتمtال * 
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أن ري العقل بالماء الممغنط أعطى أعلى نسبة تجذیر وتفوقت بشكل ) ٣(یالحظ من الجدول : تأثیر ماء الري - ٢

أسابیع حیث  ١٠و  ٥و  ٣بعد  معنوي على العقل المرویة بالماء غیر الممغنط ولمراحل الكشف عن العقل الثالثة
للعقtل % ٦٨.٣و  ٦٣.٣و  ٥٨.٣للري بالماء الممغنط بینما كانtت % ٨٦.٣و  ٨٤.٩و  ٨٣.٣كانت ھذه النسبة 

كما یمكن مالحظة أن الماء الممغنط أدى إلى تسریع تجذیر العقل حیث . المرویة بالماء غیر الممغنط على التوالي
وذلtك % ٨٦.٣بعد ثالثة أسابیع من الزراعة في حین كانت ھtذه النسtبة من العقل المزروعة % ٨٣.٣تم تجذیر 

بعد عشرة أسابیع من الزراعة، كما بین الجدول نفسھ أن عدد الجذور قد تفوق معنویاً في النباتtات المرویtة بالمtاء 
ء الممغنط للخالیtا قد یعود السبب في ذلك إلى أن نفاذیة الما. الممغنط عن النباتات التي رویت بالماء غیر الممغنط

كمtا أن ) ٢٠٠٢ھالل، (أسھل من الماء العادي مما انعكس على انتفاخ الخالیا وبالتالي سھل عملیة انقسام الخالیا 
الماء الممغنط یسھل من نفوذ العناصر الغذائیة الكبtرى والصtغرى ویزیtد مtن جاھزیtة ھtذه العناصtر وبtاألخص 

 Hartmann(والtذي لtھ دور فtي عملیtة التجtذیر ) ٢٠٠٠ون، وآخtر Khattab(منھا الصغرى ومنھا البورون 
كما قد یكون أن الماء الممغنط یشجع فاعلیة اإلنزیمات المحللة للنشأ وبالتالي تراكم كمیة أكبtر ) ٢٠٠٤وآخرون، 

 ا خاصیة قطبیtةھومن المعروف أن جزیئات الماء ل. من السكریات الذائبة في قاعدة العقلة وبالتالي یشجع التجذیر
وھي العامل األساسي في تفكك بلورات المعادن الموجودة فtي التربtة ولكtن عنtد مغنطtة المtاء بواسtطة مجtاالت 
مغناطیسیة تتغیر خواصھ ویصبح أكثر انسtیاباً وذو كفtاءة قطبیtة عالیtة وتtزداد سtرعة اھتtزاز جزیئاتtھ وطرقھtا 

یع للبلtورات وذوبانھtا ممtا یجعtل النبtات للبلورات وتزداد سعة امتصاصھ لألیونtات ممtا یtؤدي إلtى التفكtك السtر
یمتص كمیة كبیرة من األمالح وبصورة أسرع مقارنة بالنبtات المtروي بالمtاء غیtر الممغtنط وھtو الشtيء الtذي 

  ).٢٠٠٣الشكلي، (یجعل النبات المروي بالماء الممغنط ینبت وینمو بسرعة وبالتالي تقل فترة نضجھ 
أن ري العقtل بالمtاء الممغtنط أعطtى نتtائج أفضtل مtن الtري ) ٤(الجدول یتضح من : تأثیر التداخل المشترك - ٣

بالماء غیر الممغنط وكان ذلك للعقل المعرضة للمجtال المغناطیسtي والعقtل غیtر المعرضtة للمجtال المغناطیسtي 
وظھرت النتائج بشكل أوضح في معاملة العقل المعرضة للمجال المغناطیسي عن العقtل غیtر المعرضtة للمجtال 

غناطیسي خاصة فtي نسtبة التجtذیر حیtث تفوقtت متوسtطات نسtبة التجtذیر للمtاء الممغtنط بشtكل معنtوي عtن الم
أسtابیع حیtث كانtت ھtذه  ١٠و  ٥و  ٣متوسطات معاملة الماء غیtر الممغtنط وذلtك عنtد الكشtف عtن العقtل بعtد 

للعقtل % ٩٣.٣و  ٩٣.٣و  ٩٠.٠للعقل المرویة بالمtاء غیtر الممغtنط و % ٦٣.٣و  ٦٠.٠و  ٦٠.٠المتوسطات
  .المرویة بالماء الممغنط ، على التوالي

  
  .Carissa gandifloraتأثیر الري بالماء الممغنط وغیر الممغنط في تجذیر عقل نبات الكاریسا ): ٣(الجدول 
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للعقtttل المعرضtttة للمجtttال % ٩٠.٠أسtttابیع كانtttت  ٣كمtttا ویالحtttظ أن النسtttبة المئویtttة للتجtttذیر بعtttد 
للعقtل المعرضtة للمجtال المغناطیسtي % ٦٣.٣المغناطیسي والمرویة بالماء الممغنط في حین كانtت ھtذه النسtبة 



والمرویة بالماء غیر الممغنط وھذا یعطي دلیل على أن سرعة التجذیر فtي العقtل المرویtة بالمtاء الممغtنط كانtت 
أسرع من العقل المرویة بالماء غیر الممغنط ، كما یبین أن عدد الجذور قد ازداد في المعامالت التي رویت بالماء 

  ل غیر الممغنط حتى في العق
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المعرضttة للمجttال المغناطیسttي مقارنttة مttع العقttل غیttر المعرضttة للمجttال المغناطیسttي والمرویttة بالمttاء العttادي 
المعامالت الثالثة قد تفوق كذلك نالحظ أن الوزن الرطب للجذور في . وبشكل عام ال توجد فروق معنویة بینھما 

على معاملة العقل غیر المعرضة للمجال المغناطیسي والمرویة بالماء غیر الممغنط ، في حین نالحظ عدم وجود 
فttروق معنویttة بttین متوسttطات صttفات كttل مttن الttوزن الجttاف للجttذور وطttول العقلttة بعttد التجttذیر وعttدد أزواج 

  .ذه المتوسطاتاألوراق على الرغم من وجود فروقات بین قیم ھ
یتضح مما تقدم أنھ تم الحصول على أفضل نسبة مئویة للتجذیر وأسرع تجذیر من ري العقل المعرضة 
للمجال المغناطیسي بالمtاء الممغtنط ، لtذلك نوصtي باسtتخدام ھtذه التقنیtة علtى نباتtات أخtرى ربمtا تعطtي نتtائج 

یtة المشtجعة للتجtذیر سtواء فtي مجtال اإلكثtار الخضtري إیجابیة وبالتالي تمكننا من تقلیل استعمال المواد الكیمیاو
  .للنبات بواسطة العقل أو في مجال إنبات البذور أو غیرھا

تأثیر التداخل المشtترك بtین العقtل المعرضtة للمجtال المغناطیسtي والعقtل غیtر المعرضtة للمجtال ) : ٤(الجدول 
  .ذیر عقل نبات الكاریسا المغناطیسي والري بالماء غیر الممغنط أو الماء الممغنط في تج

نوع ماء 
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ABSTRACT 

Semi-hard wood cuttings of Carissa grandiflora planted at 15 April 2005 on 
river sand media, half of them were proposed to magnetic field 0.3 × 10-3 Tesla at 



the base of cutting for 30 second and other cuttings did not, each group divided 
into two halves, one  irrigated  by  usual  water  ( non - magnetic  water )  and  the  
other   irrigated  with  
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magnetic water (which gained by passing the water through magnetron unit with 
2.5cm diameter with magnetic field 0.3 × 10-3  Tesla), the results showed that there 
were no significant differences between cutting treated with magnetic field and 
did not for all character studied. On the other hand, cutting irrigated with magnetic 
water gave the best results of rooting percentage 86.6% and highest roots number / 
cutting 12.6 root for cutting after 10 weeks from planting date, when compared 
with cuttings irrigated with non-magnetic water which gave rooting percentage 
68.3% and roots number/cutting 11.1 root per cutting, and results show that 
magnetic cuttings which irrigated by magnetic water caused significant increase in 
rooting percentage 90% after 3 weeks from planting date  when compared with 
56.6% to the cuttings not proposed to magnetic field which irrigated with non-
magnetic water. Highest rooting percentage 93.3% occur after ten weeks from 
planting magnetic cuttings which irrigated with magnetic water and that cuttings 
had significant effect when compared with cuttings didn't proposed to magnetic 
field and did irrigated with non-magnetic water and their rooting percentage is 
73.3%. 
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