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 المستخمص

بغداد، بيدف معرفة  جامعة –الزراعة  كمية –في حقل تجارب قسم المحاصيل الحقمية  2013و2012  نيينفذت تجربة حقمية خالل الموسمين الربيع
. طبقت وكفاءة استعمال الماء صنف اقمار مغنطة مياه الري في صفات نمو وحاصل زىرة الشمس تقانةق الري و ائاستجابة محصول زىرة الشمس لطر 

ري وىي الري لمق ئاربع طر أمكررات. تضمنت الدراسة  ةبثالث RCBDوفق تصميم القطاعات الكاممة المعشاة عمى األلواح المنشقة بترتيب  التجربة
ربعة عمى أكمعـامالت رئيسة بينما اشتممت المعـامالت الثانـوية ( I4)لواح وري األ ( I3)والتبادلي الثابت ( I2)والري التبادلي المتغير ( )القياس( I1) المروز

( في I2ري التبادلي المتغير )ال ةقيلطر  معنوي تأثيرعدم وجود بينت النتائج  كاوس. (3000و 2000و 1000و 0)مستويات من شدود مغنطة مياه الري 
إذ بمغ % من االستيالك المائي لممحصول دون التأثير في حاصمو، 40متوسط حاصل زىرة الشمس لموسمي الدراسة الذي يشير إلى إمكانية توفير 

 255إلى  425وانخفض االستيالك المائي لممحصول من  ،في موسمي الدراسة1 –ه طن 2.82و3.08 حاصل زىرة الشمس عند الري التبادلي المتغير 
مقارنة % 5036و 5336بنسبة تراوحت بين لماء عمال اكفاءة استادت ز و  في الموسم الثاني 1-موسم ممم 234إلى  364وفي الموسم األول  0-موسم ممم

عدم وجود فروق في % لمموسمين بالتتابع، كما اشارت النتائج إلى 7.5و 4.8 وزاد الوزن الجاف لممجموع الجذري بنسبة تراوحت بين بالري الكامل
مغنطة  تقانةل إيجابياتأثيرا بينت النتائج كما  .صفات الحاصل وصفات النمو الخضري بين الري الكامل )المقارنة( والري التبادلي المتغير لموسمي الدراسة

الوزن الجاف % وزيادة في 56.0و 45.1بنسبة  وزيادة في كفاءة استخدام المياه %43.0و 44.0 زيادة الحاصل بنسبة تراوحت بين مياه الري في
 %3.4و 7.8 وراق بنسبة تراوحت بينوعدد األ % 5.3و 4.7ارتفاع النبات بنسبة تراوحت بين و  %8.0و  8.9بنسبة تراوحت بين يلمجذر لممجموع 

 23.9 والوزن الجاف الكمي بنسبة تراوحت بين %7.9و 10.2بة تراوحت بين وقطر الساق بنس %25.8و24.1 والمساحة الورقية بنسبة تراوحت بين 
 لمموسمين بالتتابع. كان التداخل معنويا بين عاممي الدراسة في بعض الصفات المدروسة.% 18.6و

 .، كفاءة استعمال الماءالكممات المفتاحية: النمو الخضري، حاصل البذور
 األول.*البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث 
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ABSTRACT 
This experiment was carried out at the experimental farm of Field Crop Department, College of Agriculture, university of 

Baghdad, during two spring seasons of 2012 and 2013 to study the response of sunflower cultivar Akmar to irrigation 

methods, magnetized water technology on growth characteristics, yield and water use efficiency. The experiment was laid out 

as a split plot in randomized complete block design with three replications. Four irrigation methods were used as main plots, 

[farrow irrigation (I1), unfixed alternate furrow irrigation (I2), fixed alternate furrow irrigation (I3) and basin irrigation (I4)], 

while four levels of magnetized water (0, 1000, 2000 and 3000) Gauss were used as sub plot treatments. Results revealed that 

unfixed alternate furrow irrigation method (I2) did not increase the yield and growth of sunflower for both seasons but it 

reduces irrigation water by 40%. Yield reached 3.08 and 2.82 ton ha-1 in the two seasons respectively, were as irrigation 

water reduced from 425 to 255 mm per season in 2012 season and reduced from 364 to 234 mm per season in 2013th season 

were an increment of water use efficiency (WUE) by 63.5% and 61.4% during growing seasons respectively in comparison 

with full irrigation treatment (I1). Root dry weight was increased by 4.8 and 7.5%. Results displayed a positive effect of using 

magnetized irrigation water on all measured traits. Yield was increased by 44.0 to 43.0%, WUE increased by 45.1 to 56.0 %, 

root dry weight by 8.9 and 8.0%, plant height by 4.7 and 5.3%, number of leaves per plant increased by 7.8 to 4.3%, leaf area 

by 24.1 % to 25.8 %, stem diameter by 10.2 to 7.9% and total dry weight by 23.9 to 18.6% for both spring seasons of 2012 

and 2013 respectively. Interaction relations between experiment treatments were significant in some of studded traits.  
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 ةدمـقـالم
مف   .Helianthus annuus Lزىػرة الشمػػػسكؿ ػيعد محص

كه ػػػدة نمػالمحاصيؿ االقتصادية الميمة في العالـ لقصر م
بة عالية ػػكاء بذكره عمى نسػػػالحتك الي ػػالع االقتصادمكمردكده 

صنؼ زىرة الشمس ي .(13) % 55إلىؿ ػػتص قدمف الزيت 
 ضمف المحاصيؿ المنخفضة إلى المتكسطة الحساسية لمجفاؼ

البيئية القاسية لما مف الظركؼ  اكيتحمؿ مدل كاسع (,11)
تعد  .(2)تجعمو متكيفان مع تغيرات البيئة  يتميز بو مف صفات

ىـ المشاكؿ أمف  االركائيةالمائية في الزراعة  مشكمة الفكاقد
ف سكء ادارة أ ذإ ,في االستخدامات الزراعية لممكارد المائية

سيـ يفيما يتعمؽ بمياه الرم قد  كالسيمانظاـ الزراعة المركية 
بصكرة فعالة في زيادة الفكاقد المائية كتدىكر خصكبة التربة 

مشكمة  تفاقـ كخكاصيا الفيزيائية كالكيميائية إلى جانب
ف المكقع الجغرافي لمعراؽ كطبيعة مناخو الجاؼ إ الصرؼ.

كككف القطاع  قمة سقكط األمطار, فضال عفكشبو الجاؼ 
 يشكؿ ماكالذم ر القطاعات استيالكا لممياه كبأالزراعي يعد 

ف أك  رد المائية االجمالية في العراؽ%مف المكا85يستيمكو 
 لحاجتودكؿ الجكار  مفكثر تضررا بالسياسة المائية أالعراؽ 
 22 يقارب مف المياه سنكيا لزراعة ما 3مميار ـ 73إلى 

ف مشكمة . إمميكف دكنـ مف االراضي القابمة لمزراعة االركائية
كالحيكية التي  الميمةحدل المشكالت إالمياه في العراؽ تعد 

ك التقميؿ مف حدتيا بعد أحثيثة كاستثنائية لحميا  تتطمب جيكدا
قصكر الكميات المتاحة مف الكاردات المائي خالؿ االعكاـ 

ف متكسط . إالسابقة كالحالية لمكاجية االحتياجات الفعمية
  7.182بمغت 1110-0871 المساحات المزركعة لممدة مف

مف صافي المساحات الزراعية %  38.6مميكف دكنـ تمثؿ
  37.3ىا التي بمغ مجمكع احتياجاتيا المائيةؤ الممكف اركا

لمدكنـ الكاحد  ةالمائي االحتياججمالي إف متكسط أك , 3مميار ـ
كقد بمغ  1-دكنـ 3ـ 3805مف المجمكع المحصكلي بمغ 

 3ـ مميار  14.54اجمالي حجـ الضائعات في الزراعة المركية
ف ضياع مميار متر مكعب مف المياه أك  ,خالؿ المدة ذاتيا
ف ألؼ دكنـ مف الزراعة كىذا يعني أ  263يؤدم إلى خركج

لؼ دكنـ أ 3879المياه الضائعة يمكف استغالليا في اركاء 
ف الجيكد ككضع يدعكنا إلى بذؿ المزيد م ضافي كىذا ماإ

الخطير  المائي لمعالجة المكقؼ ةالسياسات كاالجراءات الكفيم
تحقيؽ التكازف  ف اليدؼ الذم ينشده العراؽ ىكإلذا ف (.0)

 هركا ليذاكاد, بيف المكارد المتاحة كالطمب المتنامي عمى المياه
دارة إاقتضى العمؿ عمى تكفير  نية كالمستقبميةالمشكمة األ

نيا رفع أمف شؽ ائاستخداـ تقنيات كطر بجيدة لمياه الرم 
في استعماؿ الرم  بعمكميا تتمثؿ كالتيكفاءة استخداـ المياه 

الكسائؿ الفعالة في  لحدالذم يعد إ المختمفة بأشكالوالناقص 
عمى كمية المياه  السيطرةمف خالؿ االستثمار االمثؿ لممياه 

يطبؽ  الذم يمكف أفك  المضافة في كؿ رية كعدد الريات
المحصكؿ  إلركاءتقميؿ عدد الريات الالزمة  ماأ ىما بأسمكبيف

يتـ فالمحصكؿ,  إلركاءك اختزاؿ حجـ الماء المضاؼ الالـز أ
حدل مراحؿ نمك النبات غير إخالؿ  تقميؿ كمية ماء الرم
تأثير ك خالؿ جميع مراحؿ النمك دكف أالحساسة لعجز الماء 

كيمكف اعتبار الرم الجزئي  ,كالحاصؿفي نمك النبات  معنكم
ف . إ(14)شكاؿ الرم الناقص أ )رم المركز المتبادؿ( أحد

الرم الجزئي المتبادؿ بالتحديد يجمع األسمكبيف المذككريف 
ذ يتـ تقميؿ عدد الريات الالزمة إلى النصؼ كتقميؿ إآنفان, 

االركائية كمتطمبات الحقؿ  وضافتإكمية ماء الرم المطمكب 
كثر أالرم الناقص , كيعد (24) مقارنة مع الرم التقميدم

الرم الكامؿ ب في جدكاه االقتصادية مقارنةربحية لممزارعيف 
في  ةالمغنط تقانةاستعماؿ االخيرة  اآلكنةبرز في كما  (.22)

 ااثر  نتائج استعماليا تظير امجاالت الحياة المتعددة كقد 
سجؿ إذ  التطبيقات التي اجريت عمييا,يجابيا بينتيا نتائج إ

عادة ترتيب ا  الرم ك  هكتحسيف خكاص مياكييؼ تفي  تأثيرىا
كجعميا اكثر انتظاما  العشكائي ات التكزيعذ الماء جزيئات

 كثيرلى إادت الرم  همغنطة ميا تقانةاستخداـ  فأكما  (.17)
كتعديؿ الكثافة كالشد  الماء مف التحسينات في خكاص

ذابة المعادف إعمى ة الماء زكجة كرفع قابميمالسطحي كال
امكانية في  تويؤدم الى زيادة فاعمي مما مالحكالفيتامينات كاأل

غذائية العناصر المف  وفي متصاص مف قبؿ النبات بماالا
دراسة ىذيف العامميف في  يجعؿ مف المفيد مما (,21)مذابة ال
فضؿ طريقة لرم أتحديد  لىإالدراسة التي تيدؼ  هىذ

الثابت  محصكؿ زىرة الشمس باستعماؿ طريقة الرم التبادلي
 تأثيرفضال عف معرفة  بألكاحك  بمركز كالرم التقميدم كالمتغير

 مغنطة مياه الرم بمستكياتيا تقانةؽ الرم كاستعماؿ ائطر 
ككفاءة  كحاصؿ زىرة الشمسنمك صفات في  كالتداخؿ بيتنيما
 .استعماؿ الماء
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  ائقطر الو  المواد
 2013ك 2012يف يخالؿ المكسميف الربيع ةحقمية تجربنفذت 

كمية –في حقؿ التجارب التابع لقسـ المحاصيؿ الحقمية
 15/3/1101زرعت التجربة في . جامعة بغداد-الزراعة

 20/6/2013ك 15/6/2012 ت فيكحصد 13/3/1102ك
سمدت أرض التجربة في كال المكسميف  .بالتتابعلممكسميف 

 1-كغـ.ىػ 540 بمعدؿ  NPK (18-18-0) المركب سمادالب
 160بمعدؿ  سماد اليكريا ضيؼادفعة كاحدة قبؿ الزراعة, ثـ 

ظيكر البراعـ  بداية مرحمةإلى عند كصكؿ النباتات  1-كغـ.ىػ
اقمار التركيبي (. زرعت بذكر زىرة الشمس صنؼ 3الزىرية )

 2ـ 16.28في كحدات تجريبية مساحتيا مفتكح التمقيح 
 5فكاصؿ بمسافة كتركت  ,1-ق.نبات 55555كبكثافة نباتية 

بيف  ـ بيف المعامالت لمنع حركة الماء 1ـ بيف المكررات ك
مركز  تضمنت الكحدة التجربية ستة الكحدات التجريبية.

كبعد اكتماؿ البزكغ اجريت عممية  ,نب كاحدازرعت عمى ج
رية خالؿ  12نالت المعامالت  لى نبات كاحد بالجكرة.إالخؼ 

تمت مكافحة االدغاؿ بالتعشيب يدكيان كمما مكسـ النمك ك 
استخدـ ترتيب األلكاح المنشقة بتصميـ . ذلؾلدعت الحاجة 

فقد  مكررات, ةبثالث (RCBD) الكاممة المعشاة القطاعات
سكاقي لرم الكىي الرم طرائؽ معامالت  الرئيسةمثمت االلكاح 

 , إذبيف المركز المتناكب ( كالرم المتبادؿI1) كافة المركز
 كالرم المتبادؿ (I2خرل بشكؿ متناكب )أركل بيف ساقية ك ي

رم كال( I3بصكرة ثابتة )ساقية كأخرل بيف الثابت, إذ يركل 
مستكيات مياه  الثانكيةلكاح األبينما مثمت  ,(I4لكاح )األفي 
 (3000ك 2000ك 1000ك 0) دك شد ةبأربع غنطةممال الرم
التصميـ  كفؽ رض لمزراعة عمىتـ تحضير األ. كاكس

 طرائؽ معامالت تضمنت .المستخدـ في التجربة لممكسميف
لممركز رم سكاقي المركز كافة أما معاممة الرم  الرم

بيف رية  (2ك 4ك 6) المركز الزكجية العددالمتناكب فكاف رم 
كىكذا ( 5ك 3ك 1) تركل المركز الفردية العددإذ  كأخرل

الرم المتناكب  ةمعامم ما, أالمحصكؿ ة نمكمدطكؿ تستمر ك 
( 5ك 3ك 1) فقط تركم المركز الفردية العدد يايفالثابت ف
ما االلكاح فقد زرعت بستة خطكط , أة نمك المحصكؿمدطكؿ 
نفسيا كقد ركيت في تكقيت  ة الكحدة التجريبيةلمساح ايضا

 قدرت العالقة بيف المحتكل المائي الحجمي المركز نفسو.
(θ كالشد )( الييكميψ لعينات التربة المنخكلة مف منخؿ )

 33ممـ كالمحتكل الرطكبي عند الشدكد ) 2قطر فتحاتو 
لتقدير سعة ( كيمك باسكاؿ 1500ك 1000ك 500ك 100ك

( كالذم 0)شكؿ  بيانيان في منحنى احتفاظ التربة بالماء كمثمت
إلى  0.31قابمتو الرطكبة الحجمية النقطة التي بدأت مف 

كمنيا تـ تحديد عة الحقمية كنقطة الذبكؿ بالتتابع, لمس 0.15
 يما.الماء الجاىز في التربة مف الفرؽ بين

 قياس المحتوى الرطوبي لمتربة
متابعػػػػة ك لقيػػػػاس رطكبػػػػة التربػػػػة  الحجميػػػػةالطريقػػػػة  اسػػػػتخدمت

بأخػذ نمػاذج  االركاءالتغيرات الرطكبية في التربة كتحديػد كقػت 
الػرم كبعػد الػرم بيػكميف لمعمػؽ قبػؿ  ككػرسطة االامف التربة بك 

المطمػكب كبحسػب مرحمػة نمػك النبػػات كعمػؽ الجػذكر لكػؿ ريػػة 
ككضػػعت فػػي عمػػب االلمنيػػـك ككزنػػت كىػػي رطبػػة, ثػػـ كضػػعت 

 ة دقيقػػةعشػػر اثنتػػي كلمػػدة ( Microwave Oven) فػػي فػػرف
كفػؽ مػع الفػرف الكيربػائي عمػى  يػر مػدة التجفيػؼيف تـ تعأبعد 
( لتجفيػػؼ العينػػات, ثػػـ 26) Zein المقترحػػة مػػف قبػػؿ طريقػػةال

كزنت كقدر المحتكل الرطكبي فييا بحسب المعادلة الكاردة فػي 
Hillel (9:) 

(
      

  
)        pw  = 

 إذ أف:
Pw.النسبة المئكية الكزنية لمرطكبة = 

Msw =)كتمة التربة الرطبة )غـ. 
Ms)كتمة التربة الجافة )غـ =. 

 طريقة الري
بالستيكية مرنة مربكطة بمضخة مثبتة عمى نابيب بأتـ الرم 

ة الى كؿ البئر كمزكدة بعداد لقياس كميات الماء المضاف
عند  الرم مف ماء كحدة تجريبية. اضيفت كميات متساكية

ثـ ركيت النباتات  الزراعة الى السعة الحقمية لضماف البزكغ,
% مف الماء الجاىز كبحسب معادلة 50عند استنزاؼ 

Kohnke (16كك ) انت كميات المياه المضافة لكؿ معاممة
 .0كما مبيف في جدكؿ 
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 (.2= حجـ الماء الكاجب إضافتو خالؿ رية )ـW  إذ أف:
   a(.1= المساحة المركية )ـ 
As (.1-(3)ـ = الكثافة الظاىرية )ميكاغراـ 
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cFPw أسػػػاس الػػػكزف = النسػػػبة المئكيػػػة لرطكبػػػة التربػػػة عمػػػى
 عند السعة الحقمية )بعد الرم(.

wPw.النسبة المئكية لرطكبة التربة قبؿ مكعد الرم = 
D .عمؽ التربة سـ = 

كتػػـ حسػػاب الرطكبػػة الحجميػػة التػػي يكػػكف عنػػدىا الػػرم بحسػػب 
 المعادلة األتية:

bQwQv  
 عمى أساس الحجـ. = المحتكل الرطكبيQv إذ أف:
Qw .المحتكل الرطكبي عمى أساس الكزف = 

b(.1-(3)ـ = الكثافة الظاىرية لمتربة )ميكاغراـ 
 الصفات المدروسة

استخرج  (:0-الوزن الجاف لممجموع الجذري )غم.نبات -0
المجمكع الجذرم بطريقة االسطكانة المشار الييا مف قبؿ 

Boham (4كذلؾ ) سـ قطران  20 باستعماؿ اسطكانة ذات
إذ غرست في التربة لعمؽ االسطكانة  ,سـ50 كبارتفاع 

أنفان بعد تحديد المجمكع الجذرم لمنبات في ا المشار إليي
منتصؼ االسطكانة, كاستخرج المجمكع الجذرم مع التربة ثـ 

 غسؿ بالماء االعتيادم كجفؼ ىكائيا حتى ثبات الكزف.
مف سطح التربة  و ابتداءساقيتـ سم(: ارتفاع النبات ) -7

كلغاية قاعدة القرص لعشرة نباتات مأخكذة بصكرة متتابعة مف 
 الخطيف الكسطيف لكؿ كحدة تجريبية في مرحمة التزىير.

: تـ قياسو عند منتصؼ النبات بجياز قطر الساق )ممم( -3
(Vernier.) 

حسب متكسط عدد األكراؽ  :(1-نبات )ورقة وراقعدد األ  -6
 لعشرة نباتات متتابعة مف الخطيف الكسطييف.

حسبت مف المعادلة االتية  (:2سمالمساحة الورقية ) -6
 x مجمكع مربعات العرض x )أقصى عرض ألكراؽ النبات

0.65) (7.) 
 متكسط: حسب مف (1-نبات )غم الكمي الوزن الجاف -5

طبيعيا عمى خمسة نباتات قطعت كجففت الكزف الجاؼ ل
 اليكاء مع مراعاة تقميبيا لحيف ثبات الكزف.

تـ حسابو مف متكسط حاصؿ  :(1-ىـ طن)حاصل البذور  -2
عشرة نباتات متتابعة مف الخطكط الكسطية لكؿ كحدة تجريبية 

 كضرب بالكثافة النباتية.
 المعادلةمف حسب (: 3-م الماء )كغمعمال كفاءة است -8

 اآلتية:

WA

GY
WUE  

 إذ أف:

WUE (.1-(3)ـ = كفاءة استعماؿ الماء )كغـ 
GY (.1-ىػ = حاصؿ البذكر )كغـ  
WA (.1-ىػ 3= مياه الرم المضافة )ـ 

عمى حسب ترتيب االلكاح المنشقة بالبيانات إحصائيان  تحمم
كتمت مقارنة المتكسطات الحسابية  RCBDتصميـ كفؽ 

( عمى مستكل LSDلممعامالت باستخداـ اقؿ فرؽ معنكم )
 .(25% )5احتماؿ 

 
. منحنى الوصف الرطوبي لمتربة المستخدمة في 0شكل 

 الدراسة
وعدد الريات واالستيالك عمل كمية الماء المست .0جدول 

الري لمموسمين طرائق المائي لمحصول زىرة الشمس ل
 2013و 2012الربيعيين 

 2012الوىسن الربٍعً 

االستهالك 

 الوائً 

 هلن

 0-هىسن

كوٍة 

االهطار 

 هلن

 0-هىسن

عوق الواء 

 الوضاف

 0-هىسن هلن 

 كوٍة الواء

 عول الوست

 0-هـ 3م

عدد 

 الرٌات

 طرائق

 الري

425 

5 

420 4167 12 I1 

255 250 2539 12 I2 

255 250 2539 12 I3 

425 420 4167 12 I4 

 2013الوىسن الربٍعً 

364 

23.8 

340 3389 12 I1 

234 210 2065 12 I2 

234 210 2065 12 I3 

364 340 3389 12 I4 

 النتائج والمناقشة
 يالجذر لممجموع  الوزن الجاف

 كزفالمعنكيا في  تأثيراالرم  تف لمعامالأ 1تبيف نتائج جدكؿ 
 أعمى I3 فقد اعطت معاممة الرم م,الجذر  الجاؼ لممجمكع

كبنسبة  1-نبات غـ 22.77ك 34.08 بمغليذه الصفة  متكسط
 I)0) ةعف معاممة المقارن %8.0ك %8.9زيادة بمغت 

قد يعزل السبب في زيادة كزف  .لمكسمي الدراسة بالتتابع
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تحفيز الجذكر في  إلىالجذر مع قمة كمية المياه المضافة 
ؤدم تف قمة الماء أكما  ,خرلأعماؽ أالبحث عف الماء في 

إليو  اشارما  يتفؽ مع كىذا, زيادة تفرعات الجذكر إلى
Geetha  ف ساللة مف يلتسع كعشر  ـ( عند دراستي8) خركفآك

ف طكؿ الجذر كحجمو يزداد مع الشد أ مفزىرة الشمس 
 تأثير كجكد 1بيف جدكؿ ي .الرطكبي الذم يتعرض لو النبات

 الجاؼ لممجمكع كزفال متكسطفي  معنكم لمغنطة مياه الرم
 أعمىكاكس  3000 إلى فقد اعطى تعريض الماء ,مالجذر 

 1 -نبات غـ 35.49ك 35.83 كزف لجذكر النبات الكاحد بمغ
كلـ يكف  لممكسميف بالتتابع,% 19.5ك %36.4بزيادة مقدارىا 

في  كاكس 3000ك 2000ىناؾ فرؽ معنكم بيف معاممتي 
تأثيرىما في ىذه الصفة في كال المكسميف. ربما يعكد السبب 
في زيادة كزف الجذكر إلى أف الرم بالمياه المعالجة 
مغناطيسيا يزيد مف جاىزية العناصر مف خالؿ تكسير بمكرات 

تؤثر في االمالح كتشجع تغمغؿ الجذكر في التربة التي 
امتصاص تسييؿ عممية يعمؿ عمى تصغير جزيئة الماء الذم 

. لـ يكف (11الماء كذكائبو خالؿ نسيج المجمكع الجذرم )
ؼ التداخؿ معنكم بيف عاممي الدراسة في متكسط الكزف الجا

 .لممجمكع الجذرم كلكال المكسميف
في متوسط ومغنطة مياه الري الري طرائق تأثير  .7جدول 

لمموسمين  (0-نبات غم) يالجذر  الجاف لممجموع وزنال
 2013و 2012 الربيعيين

 2012الوىسن الربٍعً 

 الوتىسظ
 )كاوش( هغنطة هٍاه الري

 طرائق الري
3000 2000 1000 0 

31.30 34.94 36.00 28.02 26.23 I1 

32.81 37.48 36.28 31.36 26.10 I2 

34.08 37.81 37.18 33.17 28.17 I3 

29.16 33.11 31.61 27.35 24.59 I4 

0.96   N.S  1316أ3ف3م 

 
 الوتىسظ 26.27 29.97 35.27 35.83

 1316أ3ف3م  1.09

 2013الوىسن الربٍعً 

 الوتىسظ
 )كاوش( هغنطة هٍاه الري

 طرائق الري
3000 2000 1000 0 

31.37 34.88 32.58 29.07 28.93 I1 

33.73 36.55 35.03 33.21 30.13 I2 

33.88 38. 22 38.00 27.81 31.48 I3 

29.60 32.31 30.30 27.49 28.29 I4 

2.32   N.S  1316أ3ف3م 

 

 

 الوتىسظ 29.71 29.40 33.98 35.49

1.94  

 ارتفاع النبات
ؽ الرم ائمعنكم لطر  تأثيرعدـ كجكد  2تكضح نتائج جدكؿ 

ف أيعني  ىذاف, ك مكسميكال الارتفاع النبات لمتكسط في 

سمكب الرم المتبادؿ المتغير ذك تأثير مقارب مف رم المركز أ
ف كمية الماء المعطاة في ألكاح بالرغـ مف التقميدم كاأل

كىذا  ,% 40بنسبة أقؿمعامالت الرم المتبادؿ المتغير كانت 
ا ك جدالذيف لـ ي( 6) كآخركف Elsahookieه ذكر  يتفؽ مع ما

 متكسط الرم الكامؿ فيك الرم المتبادؿ اختالفا معنكيا بيف 
تأثير  كجكد 2 يكضح جدكؿ .زىرة الشمسنبات ارتفاع 

نبات ارتفاع  في متكسط معنكم لمعامالت مغنطة مياه الرم
مغنطة ال مةحققت معام, ففي المكسـ األكؿ زىرة الشمس

سـ  170.3رتفاع النبات بمغ المتكسط  أعمىكاكس  3000
كاكس  1111لكنيا لـ تختمؼ معنكيا عف معاممة المغنطة 

رم معاممة العف % 4.7كبنسبة زيادة مقدارىا سـ(  055.5)
متكسط أدنى  حققت التي )معاممة القياس( بالمياه االعتيادية

فقد ما بالنسبة لممكسـ الثاني أ سـ, 162.7بمغ رتفاع النبات ال
رتفاع المتكسط  أعمىكاكس  3000مغنطة ال مةمعامحققت 

سـ إال أنيا لـ تختمؼ معنكيا عف  056.6 النبات بمغ
 054.0المتيف حققتا  كاكس 0111ك 1111المعاممتيف 

 كد% لمشد5.3ك %3 نسبة زيادة تتراكح بيفبك سـ  053.0ك
مقارنة بمعاممة القياس بالتتابع كاكس  3000ك 1000بيف 
متكسط الرتفاع النبات  أدنىت حققالتي  (دكف مغنطة)مف 
  سـ. 159.4بمغ 

 متوسط فيومغنطة مياه الري الري طرائق تأثير  .3جدول 
 2013و 2012 الربيعيينارتفاع النبات )سم( لمموسمين 

 2012الوىسن الربٍعً 

 الوتىسظ
 )كاوش( هغنطة هٍاه الري

 طرائق الري
3000 2000 1000 0 

167.6 171.3 165.7 167.7 165.7 I1 

165.0 170.7 167.3 162.7 159.3 I2 

164.5 168.7 166.3 162. 2 160.9 I3 

167.2 170.7 167.0 166.0 165.0 I4 

N.S N.S  1316أ3ف3م 

 
 الوتىسظ 162.7 164.6 166.6 170.3

 1316أ3ف3م  4.3

 2013الوىسن الربٍعً 

 الوتىسظ
 )كاوش( هغنطة هٍاه الري

 طرائق الري
3000 2000 1000 0 

165.3 168.7 166.9 166.9 158.8 I1 

163.9 167.8 165.2 164.4 158.3 I2 

162.4 167.1 161.7 161.1 159.6 I3 

164.7 167.4 166.5 164.2 160.8 I4 

N.S    N.S  1316أ3ف3م 

 
 الوتىسظ 159.4 164.1 165.1 167.7

3.8  

الزيادة في ارتفاع النبات بفعؿ مغنطة مياه الرم قد يككف ف إ
ناجمان عف تأثيرىا في زيادة جاىزية العناصر الغذائية في 

خاليا  قبؿ كسيكلة امتصاصيا مفالتربة كزيادة كفاءة نقميا 
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فضالن عف أف الشد السطحي لمماء الممغنط يقؿ عما  ,الجذكر
كاف عميو فالمياه تتخمؿ جدراف الخاليا مما يؤدم إلى سرعة 

كىذا يتفؽ , (17)خاليا في مناطؽ النمك في النبات انقساـ ال
 ( عند استخداـ تقانة مغنطة المياه01) Irhem همع كجد
% 01% ك05بنسبة  كاكس 2000عذبة( بشدة ك )مالحة 

. لـ يكف التداخؿ معنكم بيف عاممي لممعاممتيف بالتتابع
 الدراسة في متكسط ارتفاع النبات كلكال المكسميف.

 قطر الساق
م الر  طرائؽلمعنكم  تأثير عدـ كجكد 3 تكضح نتائج جدكؿ

 ,لممكسميف لكالالشمس لنبات زىرة  قطر الساؽ  متكسطفي 
مف عدـ كجكد فركؽ  Nihaba (20) كجده يتفؽ مع ماكىذا 

معنكية بيف معامالت الرم المختمفة في متكسط قطر ساؽ 
 تأثير كجكد ويكضح الجدكؿ نفس كما نبات زىرة الشمس.

في متكسط قطر الساؽ,  معنكم لمعامالت مغنطة مياه الرم
متكسط كاكس أعمى  3000شدة حققت ال ففي المكسـ األكؿ

لـ تختمؼ معنكيا عف ك  ممـ 07.75ك 21.30 بمغ قطر الساؽل
زيادة بك  ممـ 07.32ك 11.12كاكس التي حققت  1111الشدة 
معاممة الرم بالمياه االعتيادية عف  %6.8ك %2.10 مقدارىا
 06.37ك 19.33بمغ متكسط لقطر الساؽ  أدنى حققت التي
 لممكسميف بالتتابع.  ممـ

في متوسط ومغنطة مياه الري الري طرائق تأثير  .6جدول 
 2013و 2012 الربيعيينقطر الساق )ممم( لمموسمين 

 2012الوىسن الربٍعً 

 الوتىسظ
 )كاوش( هغنطة هٍاه الري

 طرائق الري
3000 2000 1000 0 

20.85 22.63 21.66 19.40 19.70 I1 

20.41 21.70 19.73 20.87 19.33 I2 

19.12 19.55 18.67 19.62 18.64 I3 

20.33 19.67 19.47 20.87 21.33 I4 

N.S   N.S  1316أ3ف3م 

 
 الوتىسظ 19.33 19.84 20.23 21.30

 1316أ3ف3م  1.33

 2013الوىسن الربٍعً 

 الوتىسظ
 )كاوش( هغنطة هٍاه الري

 طرائق الري
3000 2000 1000 0 

18.72 19.55 18.79 18.73 17.80 I1 

17.95 18.93 18.21 17.27 17.39 I2 

17.72 18.01 18.07 17.33 17.46 I3 

18.14 18.97 18.67 17.67 17.28 I4 

N.S    N.S  1316أ3ف3م 

 
 الوتىسظ 17.48 17.75 18.43 18.86

0.81  

ف الزيادة في قطر الساؽ بفعؿ مغنطة مياه الرم قد يككف إ
ناجمان عف تأثيرىا في زيادة جاىزية العناصر الغذائية في 
التربة كزيادة كفاءة نقميا كسيكلة امتصاصيا مف خاليا 

ف المياه الممغنطة أ إلىكربما يعكد السبب  ,(17)الجذكر 
اليا الخاليا كفي زيادة أيض الخ انقساـعادة إتؤثر في 

مف ثـ قمة ك امما يزيد مف الحـز الكعائية كاألكعية الن كتكاثرىا
 .الساؽ قطر كبذلؾ يزدادزيادة حجـ نسيجي الخشب كالمحاء 

لـ يكف التداخؿ معنكم بيف عاممي الدراسة في متكسط قطر 
 الساؽ كلكال المكسميف.

 وراقعدد األ 
ؽ الرم في ائمعنكم لطر  تأثيرعدـ كجكد  4تبيف نتائج جدكؿ 

كما  .كلكال المكسميفكراؽ لنبات زىرة الشمس عدد األ متكسط
في متكسط عدد  معنكم جكد تأثيرإلى ك  4جدكؿ تشير نتائج 

 3000 فقد حققت معاممة المياه الممغنطة بالشدة األكراؽ,
 كرقة 228.8ك 31.00 عمى متكسط لعدد االكراؽ بمغأكاكس 
كاكس  1111لـ تختمؼ معنكيا عف المعاممة ك  0-نبات

لكال المكسميف كالمعاممة  0-( كرقة نبات17.47ك 21.56)
 (0-نبات كرقة 18.47كاكس في المكسـ األكؿ فقط ) 0111

 معاممة القياس التي% عف 3.2% ك6.7كبنسبة زيادة بمغت 
 كرقة 27.17ك 28.75 متكسط ليذه الصفة بمغ دنىحققت أ
 . بالتتابعميف لممكس 0-نبات

عدد في  الري ومغنطة مياهطرائق الري تأثير . 6جدول 
 2013و 2012لمموسمين الربيعيين ( 0-األوراق )ورقة نبات

 2012الوىسن الربٍعً 

 الوتىسظ
 )كاوش( هغنطة هٍاه الري

 طرائق الري
3000 2000 1000 0 

30.58 32.00 30.67 30.33 29.33 I1 

29.83 30.33 30.67 30.00 28.33 I2 

28.25 26.33 30.67 28.00 28.00 I3 

30.33 31.33 30.67 30.00 29.33 I4 

N.S    N.S  1316أ3ف3م 

 
 الوتىسظ 28.75 29.58 30.67 31.00

 1316أ3ف3م  1.53

 2013الوىسن الربٍعً 

 الوتىسظ
 )كاوش( هغنطة هٍاه الري

 طرائق الري
3000 2000 1000 0 

28.75 30.00 29.00 28.00 28.00 I1 

28.75 29.00 29.33 28.33 28.33 I2 

27.25 28.00 27.67 27.33 26.00 I3 

28.83 28.33 28.33 28.33 26.33 I4 

N.S    N.S  1316أ3ف3م 

 
 الوتىسظ 27.17 28.00 28.58 28.83

1356  

تعريض النباتات لممجاؿ  ذلؾ إلى أف ربما يعكد سبب
نسجة المغناطيسي قد يسبب تأثيرات حيكية مختمفة في األ

لـ يكف التداخؿ معنكم بيف  (.17) عضاء النباتيةالخمكية كاأل
عاممي الدراسة في متكسط عدد األكراؽ في اانبات كلكال 

 المكسميف.
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 المساحة الورقية
ؽ ائلى عدـ كجكد تأثير معنكم لمعامالت طر إ 5يشير جدكؿ 
لكال  المساحة الكرقية لنبات زىرة الشمسمتكسط الرم في 
 19ك 6ه آخركف )كجد مع ماتتفؽ ىذه النتائج  .المكسميف

بيف معامالت الرم عدـ كجكد فركؽ معنكية  ( مف20ك
لنبات زىرة الشمس, في متكسط المساحة الكرقية المختمفة 

 النباتيعرض رم المركز التبادلي  إلى اف كربما يعكد السبب 
الى شد مائي مقارنة بالرم التقميدم الذم يحفز نمك  نكعا ما

الجذكر كيزيد مف كثافتيا في التربة مما يحسف مقدرة النبات 
 مف رطكبة التربة كمغذياتيا كبرأفي استخالص كميات 

معنكم لتقانة مغنطة  كجكد تأثير 5يكضح جدكؿ  (.15)
لكال  زىرة الشمسالمساحة الكرقية لنبات متكسط في  المياه

 3000لمكسـ االكؿ حققت معاممة الشده ففي ا المكسميف,
كالتي  2سـ 5056 عمى متكسط لممساحة الكرقية بمغأكاكس 

 2000شدة باللـ تختمؼ معنكيا عف معاممة مغنطة المياه 
 2سـ 4998 بمغ مساحة كرقيةمتكسط حققت  كاكس التي
كالتي بمغ  كاكس  1000عف الشدة ختمفت معنكياكلكنيا ا

كبنسبة زيادة   2سـ 4614فييا  متكسط المساحة الكرقية
حققت أقؿ التي  معاممة الرم بالمياه االعتياديةعف  24.1%

ما بالنسبة لممكسـ أ ,2سـ 4073بمغ ممساحة الكرقية لمتكسط 
عمى متكسط لممساحة أكاكس  3000 ةحققت الشدفقد الثاني 

عف % 25.8كبنسبة زيادة بمغت  2سـ 4883 الكرقية بمغ
متكسط حققت أقؿ التي  معاممة الرم بالمياه االعتيادية

المعاممتاف لـ تختمؼ ك , 1سـ 2772بمغ ممساحة الكرقية ل
في  فيما بينيما في التأثيرمعنكيا كاكس  1111ك 0111
 2سـ 4357ك 4456 إذ حققتا المساحة الكرقية متكسط

ف المياه الممغنطة تزيد ألى إ الزيادة كقد يعكد سبببالتتابع, 
مف جاىزية العناصر في التربة كتسيؿ امتصاصيا كانتقاليا 

كمف ثـ تحسيف  لى النبات كمعدؿ امتصاص النبات لمماءإ
 Irhemجده ك  تتفؽ ىذه النتائج مع ما. (21) صفات النمك

ف استعماؿ التقانة المغناطيسية لمياه الرم اثرت مف أ( 12)
المساحة الكرقية لزىرة الشمس مقارنة  متكسطمعنكيان في 

متداخؿ لاستجابة المساحة الكرقية  أما. بالمياه غير الممغنطة
فقد كاف التداخؿ  الرم كمغنطة مياه الرم طرائؽ معامالتبيف 

مع  I2الرم  معاممة الثاني فقط, إذ حققتمكسـ معنكيا في ال
 4934كاكس أعمى متكسط ليذه الصفة بمغ   3000الشدة

قؿ كاكس أ 0مع الشدة  I1 ت معاممة الرمحقق, بينما 2سـ
2سـ 3848متكسط ليذه الصفة 

ىذا كلـ يكف التداخؿ بيف . 
 عاممي الدراسة معنكيا في المكسـ األكؿ.

 متوسط فيومغنطة مياه الري الري طرائق تأثير  .5جدول 
 2012 الربيعيين ( لمموسمين7المساحة الورقية لمنبات )سم
 2013و

 2012الوىسن الربٍعً 

 الوتىسظ
 )كاوش( هغنطة هٍاه الري

 طرائق الري
3000 2000 1000 0 

4761 5357 5144 4531 4012 I1 

4648 4966 5024 4627 3974 I2 

4667 4897 4898 4569 4304 I3 

4666 5005 4925 4731 4003 I4 

N.S N.S  1316أ3ف3م 

 
 الوتىسظ 4073 4614 4998 5056

 1316أ3ف3م  244

 2013الوىسن الربٍعً 

 الوتىسظ
 )كاوش( هغنطة هٍاه الري

 طرائق الري
3000 2000 1000 0 

4483 4836 4399 4851 3848 I1 

4325 4934 4319 4068 3981 I2 

4294 4933 4318 4078 3849 I3 

4477 4831 4393 4830 3855 I4 

N.S 402  1316أ3ف3م 

 
 الوتىسظ 3883 4456 4357 4883

211  

 الوزن الجاف الكمي
ىك صافي إنتاج عمميات التمثيؿ الكربكني كالتنفس كالعناصر 
الغذائية الممتصة, كما يعبر الكزف الجاؼ لمنبات عف كمية 

تشير النتائج في  .المادة الجافة كأجزائو فكؽ سطح التربة
ؽ الرم ائالى كجكد تأثير معنكم لمعامالت طر  6جدكؿ 

لنبات  الكزف الجاؼ الكمي متكسطلتقانة مغنطة المياه في ك 
كلـ يكف لمتداخؿ بيف عاممي  كلكال المكسميف, زىرة الشمس

ف أ 6تبيف نتائج جدكؿ لكال المكسميف. الدراسة تأثير معنكم 
 الكزف الجاؼ الكمي متكسطمعنكيا في  تأثيراالرم  تلمعامال

مى كزف جاؼ عأ I1 فقد اعطت معاممة الرم لزىرة الشمس,
كلكنيا لـ تختمؼ معنكيا  1-غـ نبات 154.8ك 157.4 بمغ

 043.2ك 045.3( التي اعطت I4عف معاممة رم األلكاح )
( التي اعطت I2كمعاممة الرم التبادلي المتغير ) 1-غـ نبات
التبادلي  بينما اعطى الرم ,1-غـ نبات 042.7ك 045.1
 148.7ك 145.1بمغ متكسط ليذه الصفة قؿ أ (I3) الثابت

سبب االنخفاض  ربما يعكدلممكسميف بالتتابع, ك  1-غـ نبات
النبات قد إلى أف في الكزف الجاؼ في الرم التبادلي الثابت 

كقؿ  الكربكنيقمت نكاتج التمثيؿ  مف ثـلى شد مائي ك إتعرض 
 تأثرتراكـ المادة الجافة في البذكر عمى الرغـ مف عدـ 
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الخضرم بسبب انخفاض محتكل االكراؽ مف  صفات النمك
ة مدخالؿ  الكربكنيالمصنع لنكاتج التمثيؿ تعد ي تالكمكرفيؿ ال

. تتفؽ ىذه النتيجة مع ما ذكره التزىير في مكسمي الدراسة
Masoud (08 الذم اشار إلى عدـ كجكد فركؽ معنكية )

بيف الرم الكامؿ كالرم التبادلي المتغير في متكسط الكزف 
 كجكد 6 يكضح جدكؿكما  .الكمي لنبات زىرة الشمسالجاؼ 
معنكم لمعامالت مغنطة مياه الرم ككانت الزيادة  تأثير

 2000ك 1000) المستعممةمضطردة مع زيادة شدة المغنطة 
لنبات زىرة الكزف الجاؼ الكمي متكسط كاكس في  (3000ك

ت إذ اعط كلكال المكسميف, الشمس مقارنة بمعاممة القياس
عمى متكسط لمكزف الجاؼ الكمي أكاكس  3000 ةالشد
معاممة  كاختمفت معنكيا عف 1-نبات غـ 058.7ك  173.0بمغ

 1-نبات غـ 042.4ك 157.0التي اعطت  2000 الشدة
 1-نبات غـ 034.4ك 146.0 اعطتالتي  1000الشدة ك 

عف معاممة القياس  %07.46% ك12.86كبنسبة زيادة بمغت 
 دنى متكسط لمكزف الجاؼأت اعطالتي )مف دكف مغنطة( 

لممكسميف  1-غـ نبات 031.4ك 139.2 بمغ لمنبات الكمي
  بالتتابع.
الوزن  متوسطفي  الري الري ومغنطة مياه طرائقتأثير . 2جدول 
 2013و 2012لمموسمين الربيعيين ( 0-نباتالكمي )غم  الجاف

 2012الوىسن الربٍعً 

 الوتىسظ
 )كاوش( هغنطة هٍاه الري

 طرائق الري
3000 2000 1000 0 

157.4 175.7 163.4 151.1 139.5 I1 

156.2 178.0 159.3 146.4 141.1 I2 

145.1 161.1 144.6 141.9 132.8 I3 

156.4 177.1 160.7 144.6 143.3 I4 

8.35   N.S  1316أ3ف3م 

 
 الوتىسظ 139.2 146.0 157.0 173.0

 1316أ3ف3م  

 2013الوىسن الربٍعً 

 الوتىسظ
 )كاوش( هغنطة هٍاه الري

 طرائق الري
3000 2000 1000 0 

154.8 173.3 153.0 146.3 146.5 I1 

153.1 171.6 155.8 144.1 140.8 I2 

148.7 165.3 146.6 144.7 138.3 I3 

154.3 169.0 158.7 147.0 142.6 I4 

3.3     N.S  1316أ3ف3م 

 
 الوتىسظ 142.5 145.5 153.5 05038

3.3  

 
لى دكر إربما يعكد السبب في زيادة الكزف الجاؼ الكمي 

المغنطة في زيادة جاىزية العناصر كامتصاصيا مف قبؿ 
 الخضرم مثؿ ارتفاع زيادة  صفات النمك مف ثـالنبات ك 

 كالمساحة الكرقية( 4( كعدد األكراؽ )جدكؿ 2النبات )جدكؿ 

كـ المادة كترا الكربكنيزيادة نكاتج التمثيؿ  كمف ثـ (5)جدكؿ 
 .الجافة
  البذور حاصل

ىي الصفة الميمة التي تمثؿ خالصة تأثير المعامالت 
نتائج جدكؿ  اظيرتالمضافة التي تعرض ليا النبات. 

لتقانة ك ؽ الرم ائكجكد تأثير معنكم لمعامالت طر  7لجدكؿ ا
 زىرة الشمس نباتبذكر حاصؿ متكسط في  الرم مغنطة مياه

متداخؿ بيف عاممي الدراسة تأثير ل فكلـ يك ف,لمكسميكلكال ا
في متكسط حاصؿ البذكر كلكال المكسميف. يتضح مف معنكم 
حاصؿ متكسط ؽ الرم في ائمعنكم لطر  تأثيركجكد  7جدكؿ 
معنكيا  (I1) تفكقت طريقة الرم المركز إذ ,زىرة الشمس نبات

 2.84ك 3.11 بإعطائيا أعمى متكسط لحاصؿ البذكر بمغ
التي اعطت  I2لكنيا لـ تختمؼ معنكيا عف المعاممة  0-طف ق
 2.17التي اعطت  I4كالمعاممة  0-طف.ق 1.71ك 2.17

متكسط قؿ أ I3بينما اعطت معاممة  0-طف.ق 1.71ك
لمكسمي الدراسة  0-طف ق2.70 ك2.82 لحاصؿ البذكر بمغ 

يعزل عدـ تأثير االجياد المائي في الرم كقد  بالتتابع,
ف الجزء الجاؼ مف منطقة الجذكر إلى أ المتغيرالتبادلي 

اشارات  بإرساؿلمنبات الذم قطع عنو الماء, سكؼ يقـك 
جزء الجاؼ لمنظاـ الجذرم الذم يعاني مف الفسمجية مصدرىا 

ىذه االشارات ناتجة عف التأثير ك نقص في المحتكل الرطكبي, 
ثيميف, بسيسؾ كالسايتككاينيف كاألالمتداخؿ لكؿ مف حامض األ

لى غمؽ مؤدية إكراؽ لى األإؿ ىذه االشارات عبر الساؽ تنتقك 
كفي الكقت نفسو  ,(23)جزئي لمثغكر فيقؿ النتح مف النبات 

يحافظ  سكؼخر مف النظاـ الجذرم كالمركم فأف الجزء األ
عمى امتصاص الماء كبشكؿ مستمر لتمبية المتطمبات المائية 

لتعكيض  ةمناسب لمنبات الالزمة لنمك الجزء الخضرم كبكميات
سمكب التبادؿ في الرم ككجكد أنقص الرطكبة الناتج عف 

خر مف المجمكع أمنطقة جافة في جزء كمنطقة رطبة في جزء 
جياد الذم اإل تأثيريجابيا في عدـ إمما ينعكس  (10الجذرم )

في الرم التبادلي في صفات  يتعرض اليو النبات نكعا ما
ابيا في جيإكس ينعمما فيؿ ك الخضرية كنسبة الكمكر  النمك

تكصؿ إليو باحثيف آخريف  مع ما. تتفؽ ىذه النتيجة الحاصؿ
ف الرم أا ك كجدفي نبات زىرة الشمس الذيف ( 19ك 6)

مقارنة بالرم في حاصؿ البذكر المتبادؿ لـ يؤثر معنكيا 
( الذم كجد 20) Nihaba نتائج مع أيضا تفؽتك  ,الكامؿ



 ٌحٍى وعبد الرزاق                                                                         7102/ 48 (4) 940 :-930 –هجلة العلىم السراعٍة العراقٍة 

038 

مقارنة  الثابت انخفاض حاصؿ زىرة الشمس في الرم التبادلي
تأثير  مياه الرمغنطة ملمعامالت كاف  .خرلؽ الرم األائبطر 

, ففي نبات زىرة الشمس بذكر حاصؿ متكسط في معنكم
متكسط عمى أكاكس  3000 ةحققت الشدالمكسـ األكؿ 

كاختمفت معنكيا عف الشدة  0-طف ق 3.58بمغ  بذكر حاصؿل
 3.29فييا  زىرة الشمسبذكر التي بمغ حاصؿ كاكس  2000
بذكر زىرة  حاصؿكاكس التي بمغ  1000الشدة ك  0-طف ق

 % عف33.1بمغت نسبة زيادة بك  0-طف ق 2.73الشمس فييا 
متكسط دنى أت حققكالتي  (دكف مغنطة)مف معاممة القياس 
 ما بالنسبة لممكسـ الثانيأ .0-طف ق 2.48 ليذه الصفة بمغ

 البذكر حاصؿل متكسط عمىأكاكس  3000 ةحققت الشد فقد
التي  2000 ـ تختمؼ معنكيا عف الشدةكل 0-طف ق 3.25بمغ 

معاممة عف  %32.1نسبة الزيادة بك  0-طف ق 3.11اعطت 
 بذكر بمغ دنى حاصؿحققت أالتي  (دكف مغنطة)مف القياس 

 . (8)جدكؿ  0-طف ق 2.27
 حاصلمتوسط في الري  الري ومغنطة مياه طرائقتأثير . 8جدول 

 2013و 2012لمموسمين الربيعيين  (1-ه طن) البذور
 2012الوىسن الربٍعً 

 الوتىسظ
 )كاوش( هغنطة هٍاه الري

 طرائق الري
3000 2000 1000 0 

3.11 3.62 3.51 2.79 2.53 I1 

3.08 3.62 3.39 2.78 2.53 I2 

2.82 3.48 2.78 2.64 3.38 I3 

3.08 3.60 3.49 2.72 2.50 I4 

0.10 N.S  1316أ3ف3م 

 
 الوتىسظ 2.48 2.73 3.29 3.58

 1316أ3ف3م  0.21

 2013الوىسن الربٍعً 

 الوتىسظ
 )كاوش( هغنطة هٍاه الري

 طرائق الري
3000 2000 1000 0 

2.84 3.29 3.19 2.57 2.30 I1 

2.82 3.26 3.18 2.57 2.28 I2 

2.70 3.17 2.96 2.46 2.23 I3 

2.82 3.28 3.13 2.55 2.29 I4 

0.05 N.S  1316أ3ف3م 

 
 الوتىسظ 2.27 2.54 3.11 3.25

0.21  

لى دكر المغنطة في زيادة في ذلؾ إربما يعكد السبب 
لـ ) النايتركجيف كالفسفكر كالبكتاسيـك امتصاص عناصر

 الخضرمك  زيادة النمك الجذرممف ثـ ك ( تعرض البيانات
زيادة العمميات مف ثـ ك  (6ك 5ك 4ك 4ك 3ك 2الجداكؿ )
. تتفؽ ىذه زيادة الحاصؿ ثـ الكربكنييضية كنكاتج التمثيؿ األ

( في نبات زىرة 01) Irhemالنتائج مع ما حصؿ عميو 
الشمس مف كجكد تأثير معنكم لمغنطة مياه الرم في متكسط 

 الحاصؿ الكمي.

 الماءعمال استة كفاء
تقانة ك  ؽ الرمائلى كجكد تأثير معنكم لطر إ 9الجدكؿ  يشير

 لنبات زىرة الشمسالمياه في كفاءة استخداـ الرم مغنطة مياه 
بيف عاممي الدراسة كلـ يكف لمتداخؿ , كسمي الدراسةكال مل

يكضح كفاءة استخداـ المياه لكال المكسميف.  تأثير معنكم في
 ةفي كفاءم الر  معامالتلمعنكم  تأثير كجكد 9 جدكؿ
بإعطائيا معنكيا  I2 تفكقت طريقة الرمفقد الماء, عماؿ است

 2-ـ كغـ1.34 ك  1.21 أعمى متكسط لكفاءة استعماؿ الماء
 2-ـ كغـ 0.12ك 0.00التي اعطت  I3قياسا بمعاممة الرم 

متكسط لكفاءة استعماؿ  التي اعطت أقؿ I4معاممة الرم ك 
معنكيا عف  ـ تختمؼكل 2-ـ كغـ 1.72ك 1.62 بمغ الماء

لممكسميف  2-ـ كغـ 1.72ك 1.63التي اعطت   I1المعاممة
عند الماء الحقمي  خداـيعزل انخفاض كفاءة استقد . بالتتابع
لى زيادة كمية مياه إ لكاحاألمعاممة رم رم المركز ك  معاممة

ف كمية المياه المعطاة , إذ ألى كمية الحاصؿإالرم بالنسبة 
لى غسؿ إ تعرضت التربةبذلؾ فأف كبر ك ألى النبات كانت إ

بشكؿ سمبي في الحاصؿ  انعكس لممغذيات كالعناصر مما
لى رم المركز إما بالنسبة أ(. 18) كفاءة استخداـ الماء ةكقم

مف الماء  %60التبادلي الثابت كالمتغير فقد ادل استخداـ 
ستخداـ كميات الى زيادة الكفاءة ككف إلى الحاصؿ إبالنسبة 

زاد مف  مياه اقؿ في الرم التبادلي المتغير كالثابت قد
كالمغذيات مف قبؿ النبات مف التربة امتصاص العناصر 
 رك مف الجذ القريبةلمغسؿ في المنطقة  كعدـ تعرض التربة

قد فزيادة الحاصؿ مقارنة بكمية المياه المضافة كبيذا  مف ثـك 
استخداـ المياه في  ة% مف المياه كازدادت كفاء40ريكفتـ ت

إف  الرم التبادلي كحصمنا عمى حاصؿ بدكف فركؽ معنكية.
 08تيجة تتفؽ مع ما تكصؿ إليو باحثيف آخريف )ىذه الن

( مف تفكؽ الرم المتبادؿ عمى الرم الكامؿ لنبات زىرة 11ك
 9النتائج في جدكؿ بيف ت الشمس في كفاءة استعماؿ الماء.

في متكسط  مغنطة مياه الرملمعامالت  تأثيرا معنكياأف ىناؾ 
في  امعنكيفقد اثر استعماؿ ىذه التقانة  كفاءة استعماؿ الماء,

كاكس  3000ة حققت الشد, إذ ءالماعماؿ كفاءة است زيادة
 2-ـ كغـ1.26 ك 1.13 اءالمعماؿ كفاءة استمتكسط لعمى أ

 2000لشدة باختمؼ معنكيا عف معاممة مغنطة المياه كلـ ت
 في المكسـ الثاني فقط, 2-ـ كغـ 0.07التي حققت كاكس 

 2-ـ كغـ 0.11لكنيا اختمفت معنكيا عنيا في المكسـ األكؿ ك 
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كاكس التي حققت  0111كما اختمفت معنكيا عف الشدة 
كعف معاممة المقارنة )مف دكف  2-ـ كغـ 1.87ك 1.75

ء بمغ الماعماؿ است ةكفاءلمغنطة( التي حققت أقؿ متكسط 
لممكسميف بالتتابع, كقد يعكد سبب  2-ـ كغـ 0.81 ك 0.78
إلى دكر المغنطة في زيادة جاىزية العناصر ذلؾ 

كامتصاصيا كتفكيؾ جزيئات األمالح في التربة كتحسيف 
خكاص المياه الفيزيائية كالكيمياكية كتحسيف صفات النمك 
الخضرم كالجذرم كدكرىا في زيادة الكزف الجاؼ الكمي 

 .(06) كحاصؿ البذكر
 كفاءةفي ومغنطة مياه الري الري طرائق تأثير  .0جدول 

 2012 الربيعيينلمموسمين  (3-)كغم م استخدام المياه
 2013و

 2012الوىسن الربٍعً 

 الوتىسظ
 )كاوش( هغنطة هٍاه الري

 طرائق الري
3000 2000 1000 0 

0.74 0.86 0.84 0.67 0.60 I1 

1.21 1.42 1.33 1.09 0.99 I2 

1.11 1.40 1.09 1.03 0.93 I3 

0.73 0.86 0.83 0.65 0.60 I4 

0.05 N.S  1316أ3ف3م 

 
 الوتىسظ 0.78 0.86 1.02 1.13

 1316أ3ف3م  0.06

 2013الوىسن الربٍعً 

 الوتىسظ
 )كاوش( هغنطة هٍاه الري

 طرائق الري
3000 2000 1000 0 

0.83 0.97 0.94 0.76 0.67 I1 

1.34 1.57 1.45 1.24 1.10 I2 

1.23 1.53 1.43 1.18 0.78 I3 

0.83 0.96 0.92 0.75 0.67 I4 

0.12 N.S  1316أ3ف3م 

 
 الوتىسظ 0.81 0.98 1.18 1.26

0.16  
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