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المقدمو
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل الذي صدق وعده ،ونصر عبده ،وأعز جنده ،وىزم األحزاب وحده ،والصالة السالم
عمى من ال نبي بعده ،رسولو الذي ىدى بو األنام ،وكشف بو شبيات األوىام ،وعمى آلو
الطيبين األطيار ،وأصحابو المجاىدين األبرار ،الذين أغاظ اهلل بيم الكفار ،وبسط بيم رحمتو
في جميع األقطار..أما بعد.. ..يعد االنتاج الزراعي عنص ار اساسيا من عناصر الدخل القومي
واالمن الغذائي العربي  ،لذلك كان البد من العمل عمى تحسينو وزيادتو سواء عن طريق
التوسع األفقي أو الرأسي ولما كان من الصعب التوسع األفقي بالمساحات المزروعة سواء
بسبب التصحر الذي يزحف عمى مساحات كبيره من األراضي الزراعية او نتيجة
لمزيادةالسكانية اليائمة فكان من الضروري التركيز عمى التوسع الرأسي في الزراعة وذلك
باستعمال االصناف المحسنة وراثيا اوبأتباع التقنيات العممية الحديثة المستخدمة في سائر
العمميات الزراعية سواء الري او التسميد او عمميات الخدمة وغيرىا .ونظ ار لألىمية الكبيرة
التي يمكن ان تمعبيا التقنيات الحديثة في تحسين واقع العمل الزراعي العربي وفي زيادة
إنتاجية وحدة المساحة وبالتالي تحقيق مايسمى بالتوسع الرأسي في الزراعة فإن التعريف
بيذه التقنيات والعمل عمى إدخاليا حيز االستخدام في بمداننا العربية يجب أن يكون من
ألويات أي ميندس زراعي عربي .ومن ىنا استنبطنا موضوع بحثنا ىذا لمتعريف بتقنية حديثة
مستخدمة في مجال الري أال وىي "التقنية المغناطيسية " وىي بالمعنى الفعمي ليست حديثة إال
عمى بمداننا النامية حيث سجمت أول براءة اختراع لمعالجة المياه مغناطيسيا والتخمص من
الترسبات الال كمسية التي تتشكل عمى أنابيب في اوروبا عام ، 0891كما وتم تطوير أول
مكيف لمغنطة المياه من قبل ميندس أست ارلي مختص بالمغناطيس في بداية عام .0991
تعريف التقنية المغناطيسية أو "مغنطة الماء"
ىي تقنية حديثة تستخدم فييا أجيزة تدعى اجيزة المغنطة تقوم ىذة االجيزه عمى أحداث
تركيز مكثف جدا لممجال المغناطيسي من خالل جدار األنبوب لتصل لمماء وتساىم في
معالجتة .ىذا الحقل المغناطيسي القوي والمكثف جدا الذي يولده جياز المغنطة يعمل عمى
إحداث تغيير في خواص الماء حيث يؤثر عمى الروابط الييدروجينية الموجودة في المياه
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السائمة والتي تتأثر بشكل كبير بالحقل المغناطيسي والكيربائي مما يؤدي الى تغيير في
خواص الماء سواء الفيزيائية أو الكيميائية مسببا زيادة في حركية ذرات االمالح وبالتالي
تكسير الروابط الييدروجينية وتكيف خواص الماء وجعمو اكثر قدرة عمى االذابة (تخفيض الشد
السطحي)(.الجذري .)6116
ىذا التغيير في خواص المياه يحول الماء المستخدم في الزراعة من ماء عسر الى ما يسمى
بميونة الماء او الماء اليسر .

الماء الممغنط)magnetic water(.
استجاب اهلل سبحانو وتعالى لدعاء ابراىيم عمية السالم وجعل أفئدة من الناس تيوي إلييم
،ورزقيم بالثمرات ومنيا ماء مبارك باقي الى يوم القيامة يتدفق وال ينقطع ،ىذا البئر حفر
بجناح جبريل عمية السالم .وساقت المالئكة مياىو من أنيار الجنة غيثا لمسيدة ىاجر وأبنيا
الرضيع إسماعيل عمييما السالم سقيا لضيوف الرحمن ،وليكون آية لمناس عمى مر العصور
واألزمان .
خصائص ماء زمزم .
 .0أن ىذا البئر العظيم لم ينضب أبدا منذ أن ظير لموجود بل عمى العكس فيو يمدنا
بالمزيد من الماء.
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 .6وىو ال يزال يحتفظ بنفس نسب مكوناتو من األمالح والمعادن منذ أن ظير لموجود
حتى يومنا ىذا .
 .3وكذلك صالحيتو لمشرب عالمية لجميع الحجاج من جميع أنحاء العالم فمم يحدث أن
اشتكى مخموق من أثر مياىو عمى صحتو او ما شابة ذلك،بل عمى العكس فيم دائما
ما يستمتعون بالمياه التي تنعشيم عمى الدوام .
 .4وكذلك الرغبة لماء زمزم عالمية ،فيذه المياه الطاىرة لم يتم معالجتيا كيميائيا أو
بمواد التبييض كما ىو الحال مع المياه التي تضخ المدن.
 .5ويالحظ أنو في حالة اآلبار العادية يزداد النمو البيولوجي والنباتي في داخل البئر مما
يجعل المياه غير صالحة لمشرب نظ ار لنمو الطحالب مما يسبب مشكالت في الطعم
والرائحة .ولكن في حالة بئر زمزم ،لم يكن ىناك أي دليل عمى نمو البيولوجي .
 .6بئر زمزم ىو بئر الماء الوحيد الذي تشرف عميو وزارة البترول في العالم .وبموجب
إدارة سامية تشرف وزارة البترول والثروة المعدنية في الحكومة السعودية عمى بئر
زمزم باعتباره ثروة قومية ودينية في البالد .
 .7ماء زمزم .مبارك قموي ،متأين،معدني ،ممغنط..
 فماء زمزم ممغنط ألنو...
بئر زمزم يقع في مدينة مكة المكرمة والتي تقع ضمن جبال ،ويبدو أن الرواسب المغناطيسية
في تمك الطبقات تعمل عمى مغنطة مجرى المياه التي تمر ببئر زمزم فيتأثر ماء زمزم بيذه
الظاىرة المغناطيسية الموجودة في منطقة مكة ،مما يجعميا تكتسب القوة المغناطيسية بتأثير
المكان الذي توجد فيو....
.أن دوران الحجيج حول الكعبة بعكس دوران عقرب الساعة يولد مجاال مغناطيسيا ينعكس
عمى مياه زمزم
.أن الحجيج عند السجود يحممون شحنات إيمانية كبيرة .
.أورد الدكتور يحيى حمزة كوشك من المممكة العربية السعودية في كتابة عن زمزم(أن ماء
زمزم يمتمك خاصية المغنطة)..
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 ىل نشرب اآلن ماء ميت ؟؟
لو أخذنا كأسين من الماء من نفس المكان ،الفرق الوحيد ىو أن الكأس األول من الماء
أخذناه في اول يوم لخمق االرض والثاني اخذناه ىذا اليوم .ترى ماىي الصورة التي سوف
نراىا؟؟ في الكأس األول تخضع كافة الجزيئات لمقانون وتحتل مكانيا في سياق واحد ..موجب
_سالب ..موجب_سالب ..
اما في الكأس األخر فنرى صورة مغايرة إذ أن %61من الجزيئات تكون في حالة تشوش
كامل:سالب –سالب ..موجب –موجب والسبب الماء الذي نشربو او نستخدمو خالل يومنا
العادي يعتبر فاقدا لمكثير من خواصو بسبب عمميات التحمية والتموث البيئي واضافة المواد
المعقمة التي تفقد الماء الكثير من خواصو الحيويو .ىذا مثال لممياه الميتة وىذا ىوا الماء
الميت الذي نشربو كل يوم.نحن نستطيع تنقية الماء ماشئنا وذلك بمحاولة جعميا نقية كالبمور
ولكننا لن نستطيع أن نجعميا ناشطة حيويا.إذن ما ىو الحل ؟؟؟
 الماء الممغنط ىو الحل !
الماء الممغنط ىو الماء الذي يتم تمريره من خالل مجال مغناطيسي معين ،أو بوضع ذلك
المغناطيس داخمو أو بالقرب منو لفترة من الزمن.فيسبب التعرض لتأثير تمك المجاالت
المغناطيسية الى تغيير كثير من خواصو.أن عممية مغنظة الماء تعمل عمى تقوية خواص
الماء عن طريق تنظيم الشحنات بشكل صحيح موجب –سالب ...موجب سالب ..
 خواص الماء الممغنط .
ىنالك أكثر من  04خاصية تتغير في الماء بعد مروره من خالل المجال المغناطيسي
ومنيا :خاصية التوصيل الكيربائي ،زيادة نسبة األوكسجين المذاب في الماء،زيادة القدرة
عمى تذويب األمالح واألحماض ،التبمر،التبممر ،التوتر السطحي ،التغيير في السرعة
التفاعالت الكيميائية ،خاصية التبخر ،التبمل ،الميونة،الخواص البصرية ،قياس العزل
الكيربائي ،زيادة النفوذية.
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 كيفية تحضير الماء الممغنط.
تتم مغنطة الماء بتسميط مجال مغناطيسي شدتو معمومة عمى الماء لمدة زمنية معينة
بواسطة األقطاب المغناطيسية الطبيعية او المصنعة او بواسطة المجاالت المغناطيسية
المتولدة من التيارات الكيربائية ،بحيث يكفي لمغنطة الماء.
 العوامل التي تعتمد عمييا درجة التمغنط ىي.
 كمية السائل المعد لمممغنطة.
 قوة المغناطيس المستخدم.
 مدة التماس بين الماء والمغناطيس.
 ولتحضير الماء الممغنط.
.0يؤخذ مغناطيس من النوع الدائري المسطح،بقطر 7الى 05سم،امال زجاجة بماء
الشرب االعتيادي (ويفضل استعمال ماء الينابيع والعيون او ماء الحنفية بعد غميو
وتبريده)..توضع الزجاجة عمى المغناطيس،وتغطى الزجاجة بمغناطيس أخر،يترك الماء
طول الميل (01الى 06ساعة)عندىا تحصل عمى الماء الممغنط المطموب ،او من
خالل ربط قطع مغناطيسية حول القدح فيو ماء لنفس المدة.
.6يمرر الماء عبر أنبوبة مطاطية ثم يوضع ممف حول األنبوبة وتتم تشغيل الممف
،فيؤدي ذلك الى مغنظة الماء،وىذه الطريقة من المغنطة تستخدم لمغنطة ماء الري.
.3يتم مغنطة الماء من خالل خزان ومضخة وجياز مغنطة ،وىنا يتم مغنطة الماء
ألكثر من مرة.
.4يستخدم حاليا أجيزة وأدوات خاصة بالمغنطة ،يمرر الماء من خالليا فتمغنط
المياه.
 أنواع الماء الممغنط.
..لمماء الممغنط ثالث أنواع لكل منيا استخداماتو المختمفة والتي تتوقف عمى طريقة
الترسيب الداخمي لمماء نتيجة لتسبيط مجاالت مغناطيسية مختمفة وأيضا "عمى كمية
الطاقة المكتسبة من ىذا الترسيب الجديد مما يعطي فرقا"واضحا"في الخواص الفيزيائية .
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أنواع الماء ثالثةوىي.
.0الماء الممغنط شمال القطب.
.6الماء الممغنط جنوبي القطب.
.3الماء الممغنط ثنائي القطب.
واألكثر شيوعا"في االستخدام ىو الماء الممغنط ثنائي القطب نظرا"لتأثيره المعتدل.
 مزايا أجيزة المغنطة وكيفية تركيبيا :
 .0معظم أجيزة المغنطة مصممة بشكل يسمح بشدىا بقوة واحكام عمى انابيب الري.
 .6ىذه االجيزة تفصل الى نصفين وتشد باحكام حول االنابيب حيث تشد البراغي بواسطة
مفتاح ربط.
 .3تناسب جميع انواع االنابيب حتى الغير الناقمة لمتيار المغناطيسي مثل أنابيب البولي
فينيل كمورايد،انابيب النحاس ،الستاليس ستيل ،وانابيب المطاط.
 .4تركب عمى سطح الخارجي لألنابيب حيث ال تتأثر بالطقس الخارجي كما يمكن دفنيا
بالتربة في حال اخذنا بعين االعتبار امكانية سرقتيا.
 .5ال تحتاج مصدر لمطاقة وال تحتاج لربط سمك كيربائي بالتربة .
 .6من غير الممكن ان تركب عمى انابيب من الفوالذ او مكمفة أي مؤثر عمييا بالتيار
الكيربائي .
 .7يجب ان تركب عمى بعد 0متر عمى االقل عن أي محرك كيربائي ثالثي الفاز.
 .8يجب ان يتم تركيبيم قبل اول مخرج لمماء ،وذلك لمحصول عمى اكبر منفعة ممكنو.
 .9يجب تركيبيم بعد أي عممية تخزين لمماء في الصياريج الن الماء سوف يفقد تأثيرات
المعالجة إذا خزن ألي فترة من الزمن .
.01يجب تجنب وضعو في مكان يتعرض فية لدرجة حرارة تزيد عمى  71درجة
سيمسيوس.
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 التغيرات التي تط ار عمى الماء نتيجة مغنطتو:
الحقل المغناطيسي يعمل ضمن مبادئ الفيزياء عن طريق خمق مجال مغناطيسي عمى
شكل خطوط موازية ألنابيب المياه.
الماء السائل يتأثر بالحقل المغناطيسي بالرغم من ان قابميتو النفاذ الحقل المغناطيسي اقل
من اليواء .الحقول المغناطيسية (1.6تسال).أظيرت انيا تقوم بزيادة عدد جزيئات الماء
المتبممرة(والتي ىي جزيئات أقل وزنا).إن حركة األمالح تزداد في الحقول المغناطيسية
العالية (0-01تيسال)مسببو بعض األعطال في الروابط الييدروجينية .
وىذا ينطبق فقط عمى الماء العسر الذي يحتوي كمية كبيرة من األمالح أي حوالي
(5ميمميموز.)naclبينما في الماء األقل محتوى من األمالح حوالي(0ميمميموز)naclال
تتأثر ىذه الروابط الييدروجينية.
الحقول المغناطيسية المنخفضة أي حوالي ( )mt05أظيرت ايضا أنيا تؤدي الى زيادة
معدالت النتح وىذه التأثيرات تتشكل نتيجة اضعاف الحقل المغناطيسي روابط ( vander
)waalsبين جزيئات الماء وجزيئات الماء مرتبطة مع بعضيا بروابط قوية جدا وذلك
بسبب تقميل الحقل المغناطيسي لمحركة الحرارية لمشحنات الموجودة بالماء عن طريق
انتاج قوي مثبطة لنشاطيا .
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نتيجة ىذا التوازن الجيد الناتج عن التضارب بين الروابط الييدروجينية والروابط الغير
ىيدروجينية في مجاميع الماء فإن أي اضعاف لروابط ).)vanderwaalsيؤدي الى شد
وتباعد أكثر في الروابط الييدروجينية وىذا يخمق حمقة من تجمعات الروابط الييدروجية ).
وبشكل مثير لمدىشة حتى حقول المغناطيسية الصغيرة جدا قد تؤثر عمى انحاللية الغازات
في الماء حيث تزيد من انحاللية الغازات وخاصة االكسجين وربما ذلك بسبب تأثيرىا عمى
استقرار وتوازن البنية الشبكية لمماء.
مالحظة :ىناك اختالف كبير في توصيف التغيرات التي تط أر عمى الماء بعد مغنطتو
باختالف المراجع فأرجو من المختصين أن يسيموا في معموماتيم عن ىذا الموضوع ..



الماء الممغنط والصحة العامة

.يقدر عدد مستخدمي ىذه القطع المغناطيسية من اجل الصحة العامة في الواليات المتحدة
االمريكية ب%65بين الرياضيين و %04بين عامة الناس وتجاوزت المبيعات السنوية
لمممصقات الممغنظة  051مميون دوالر .
..منحت جائزة نوبل في الكيمياء عام 6113لمدكتور (.)wheeler davidعن بحوثة في
تجييز الماء عبر الغشاء الخموي تحت تأثير الحقول المغناطيسية .
..لقد تجاوز ىذا العالم في تجاربو التي أجراىا مع عدد من زمالئة محيط الطبيعة عندما أخضع
زوجتو في حمميا الثالث لتجربة كانت ثمرتيا أول طفمة مغناطيسية في العالم ليا ذكاء خارق.
..لمماء الممغنط قدرة عمى تذويب األمالح تفتيت كتمتيا في زمن قياسي مقارنة مع الماء
العادي .مما يمكن مستخدميو من تنظيف الكمى من ترسب األمالح فييا وبتالي عالج حصوى
الكمى ذات التكوين الممحي.
..المساعدة في عالج حموضة المعدة ومشاكل ضغط الدم.
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..تنظيف الشرايين من ترسب األمالح والكولسترول مما يسيل انسيابية الدم خالل الشرايين
،وبتالي قمة المقاومة التي تجدىا عضمة القمب في عممية ضخ الدم وتسييل عممو.
..بالنسبة لمعظام المكسورة فأن المجال المغناطيسي يسرع بعممية األلتئام بواسطة زيادة ىجرة
أيونات الكالسيوم لمجزء المكسور ومساعدتو عمى االلتئام .وفي حالة التيابات المفاصل
المؤلمة يساعد عمى سحب أيونات الكالسيوم من المفصل.
...المياه الممغنطة ترفع كفاءة الخاليا المناعية لمجسم .
..يساعد الماء الممغنط في التخمص من اإلمساك المزمن.
..يفتح الشيية وينظم األداء الوظيفي لمصفراء.
..إن تناول كوب من الماء الممغنط يوميا ينشط الجسم ويمنحو حيوية فائقة..
..يقمل الماء الممغنط التموث في احواض السباحة،وبالنسبة لمبكتريا والطحالب فأنيا تحصل
عمى غذائيا عبر غشاء الخمية نفسو اذ تمتص كمية كبيره من المياه خاللو فالماء الممغنط
يعمل عمى انحالل ايونات النشاء الخموي مما يؤدي الى دخولو وبكميات كبيرة بتالي سوف
تنفجر بسبب االنتفاخ ثم تموت ىذه الخاليا وذلك يساعد عمى قتميا .
 فوائد مغنطة المياه :
لمماء الممغنط فوائد عديدة في مختمف مجاالت الحياة ولكننا سنتناول الجزء الذي يخدم
الزراعة والعمميات الزراعية :
0والتي تؤدي الى تقميل القطر الداخمي لألنبوب مما يؤدي الى عدم الكفاءة ،واألنسداد
باألضافة الى تدمير كامل األنبوب أولمجياز وتعتبر ىذه الخاصية من اىم فوائد الماء الممغنط
والصور التمية توضح ىذه المشكمة .
روي البذور بيذه المياه الممغنطو يجعميا تحصل عمى كميات اكبر من المغذيات من التربة.
.6معالجة الماء بواسطة حقل مغناطيسي مستقر تزيد من انحاللية األمالح.
إنتاجية المحاصيل وطول النباتات ازداد بشكل ممحوظ.
.3إن تقنية المغنطة لممياه ىي تقنية امنو عمى البيئة وال تترك أي أثار جانبية ضارة عمى
البيئة.
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 بعض األمثمة التطبيقية :
المثال األول:أقيمت دراسة حول تأثير حقل كيرومغناطيسي مستقر عمى نمو جذور بذورالفجل
وتأثيرىا أيضا عمى عدد الشعيرات الجذرية النامية عمى ىذه الجذور.
اظيرت النتائج انو ال يوجد تأثير ليذا الحقل عمى طول الجذور،ولكن كان ىناك زيادة معنوية
في عدد الشعيرات الجذرية المتشكمة عمى الجذور.
()m.mathur and lazhang 2003
المثال الثاني:تمت دراسة تأثير الماء الممغنط عمى نمو البذور.حيث عوممت مجموعات
البذور المتناسقة (بمعدل  01بذرات في كل مجموعة )بأنماط مختمفة من المياه(مياه ممغنطة
وأخرى غير ممغنطة).وذلك لمعرفة تأثير الحقل المغناطيسي عمى الماء باإلضافة لتأثره عمى
البذور.
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التجربة  :مجموعتين من بذور الحمص تم اختيارىا بحيث كل مجموعة تحتوي عمى 01
بذور .معايير اإلختيار تعتمد عمى حجميم،ووزنيم (وىم يمتمكون نفس الحجم والوزن ) وليم
لون أصفر خفيف ويمتمكون سطح خالي من الشوائب.
كل بذرة زرعت وبذرت في طبق بالستيكي وعمى عمق  3سم ضمن التربة .
المجموعة ()0رويت يوميا بالماء الممغنط.من جية أخرى المجموعة الثانية رويت بماء
عادي من الحنفية ..
الماء الممغنط يحضر بأستخدام مغناطيس يولد حقل دائم ()1.63الذي يوضع خارج الوعاء
الذي يوجد فيو الماء وذلك في ىيئة قصب معاكس او مقابل .
كل بذرة تم سقييا يوميا بحوالي 61مل يوميا .بعد حوالي أربعة ايام النباتات تبدأ بنمو
والظيور فوق سطح التربة.وبعد اليوم الرابع يتم يوميا قياس نمو النباتات .
النتائج والمناقشة:
نباتان من الحمص من المجموعة األولى وثالثة من المجموعة الثانية لم تنبت ولم تعطي
بادرات .
الذي اعتبروا عينات تحت األختبار ىم الثمانية نباتات التي بقيت من المجموعة الثانية
.البيانات جمعت خالل فترة  08يوم .القيمة المتوسطة لطول النباتات المختبرة والمتحكم بيا
بدأت تختمف بين اليوم الثالث والرابع .
القيمة النيائية لمطول تم الحصول عمييا في اليوم  08لقد وجد أن متوسط الطول لممجموعة
المختبرة كان اكثر بحوالي 6.67سم عن متوسط طول المجموعة المتحكم بيا.
الحقل المغناطيسي يؤثر عمى خواص الماء ،لقد وجد أن القيمة الرقم الحمضي لمماء يتغير
من  7الى  7.6وتتغير الناقمية الى  4.69وينخفض التوتر السطحي لمماء بمعدل %6
اعتمادا عمى النتائج انو واضح ان الحقل المغناطيسي يؤثر بشكل معنوي عمى الماء وليذا
يؤثر عمى النباتات .
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من المعروف ان األشجار والنباتات تحتاج العديد من األمالح المعدنية والعناصر الصغيرة
الموجودة في التربة لتقوم ىذه النباتات بوظائفيا وكذلك لمقيام بعممية التمثيل الضوئي ..عمى

كل االحوال النباتات ال تستطيع االستفادة من غالبية المغذيات الموجودة في التربة .بينما
النباتات المروية بالماء العادي فإن كمية قميمة من ىذه العناصر المغذية تنحل في التربة
وتصبح قابمة لألمتصاص من قبل النبات
ايضا استيالك ىذه المغذيات من التربة ىو قميل ونادر جدا عندما النباتات تبدا بالنمو
وتتطمب كميات اكبر من المغذيات .
العجز في المغذيات والعناصر الصغرى في التربة ىو السبب الرئيسي في انخفاض معدالت
النمو والغمة المنخفضة لممحاصيل.
باإلضافة لذلك،عندما النبات يسقى باستخدام الماء العسر والغير ممغنط طبقة بيضاء تتشكل
عمى سطح التربة وىذا ىو بيكربونات الكالسيوم والبيكربونات وبعض بيكربونات الصوديوم
تغسل بعيدا بواسطة الماء مخترقة التربة ويحفظ في جذور النبات .
النباتات بعدىا تبدا باالختناق بسبب ىذا التراكم في الجذور.
نتائج ىذه العممية ىي تقميل النمو الطبيعي لمنباتات .عمى أي حال النباتات التي تروى
باستعمال الماء المعالج بالماء الممغنط،تأخذ بسيولة األمالح المعدنية من التربة دون ان
تشكل أي ترسيب عمى سطح التربة .
والنتائج المترتبة عمى ذلك ىي زيادة انتاجية المحاصيل وزيادة في نوعية المنتجات الزراعيو
الخاتمة:
الماء الممغنط لو تأثير فعال عمى البذور .إنتاجية المحاصيل وطول النباتات ازداد بشكل
ممحوظ .معالجة الماء بواسطة حقل مغناطيسي مستقر تزيد من انحاللية االمالح.روي البذور
بيذه المياه الممغنطو يجعميا تحصل عمى كميات اكبر من المغذيات من التربة .الزيادة في
أمالح التربة يعزز ويزيد من خاصية التمثيل الضوئي في النبات.
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المثال الثالث:
العنوان:استعمال التقنية المغناطيسية في الزراعة الصحراوية،تأثير الماء الممغنط عمى الغمة
واستيالك عناصر محددة من العناصر بواسطة الحمضيات وذلك بالعالقة مع حركية العناصر
في التربة.
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الممخص:
ىذه الدراسة تبحث في اختالف تأثير الماء الممغنط في تسريع نقل العناصر في التربة الرممية
وعمى امتصصو من قبل الحمضيات.
تم تقدير استجابة غمة الثمار لمري بالماء الممغنط وذلك لثالث مواسم متعاقبة.
تم تركيب وحدات المعالجة المغناطيسية لمماء في بساتين الحمضيات عمى مساحة  91فدان
في وادي المموك (االسماعيمية)مصر وتم ري  61فدان بماء الري العادي و 71فدان بالماء
الممغنط.تأثير مسافة نقل الماء الممغنط عبر انابيب الري بالتنقيط وما احدثة من تغيرات عمى
التربة واألشجار تم تقديره ايضا.
أظيرت النتائج تأثير الماء الممغنط عمى حركية العناصر الغذائية في منطقة انتشار الجذور
التي اختمقت بشكل معنوي من عنصر ألخر بحسب قابمية العنصر لممغنطة الزيادة في
استخالص العناصر من التربة نتيجة المغنطة كانت أعمى مايمكن لمحديد،استخالص الحديد
وصل الى  9مرات كمية االستخالص في الحالة العادية من قطعة األرض الواحدة.الزنك زاد
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5مرات،الفسفور زاد 3مرات والزيادة في المغنيز كانت فقط ..%81عمى أية حال،محتوى
األوراق من عنصر المغنيز أظير الزيادة القصوى من ىذا العنصر وجاء الزنك بعده بالمرتبة
الثانية في حين كان المحتوى من الحديد في األوراق ىو االقل .محتوى االوراق من الفوسفور
كان مضاعف ثالث مرات ،وبالنسبة لعنصر البوتاسيوم كان مضاعف ثالث مرات ،وبالنسبة
لعنصر البوتاسيوم كانت الزيادة معنوية بينما بالنسبة لالزوت لم يتأثر بالماء الممغنط.الغمة
من الثمار وصمت ألقصى حد عندما انتقمت الماء لمسافة 611متر بعد جياز المغنظة عن
احداث تغيرات معنوية عمى الماء الذي ينتقل لمسافة تزيد عن 711متر..

الخاتمة
وبحمدالباري ونعمة منو وفضل ورحمو نضع قطراتنا االخيره بعد رحمة عبر البحار -بين تفكر
وتعقل في( ......موضوع البحث)
وقد كانت رحمة جاىده لالرتقاء بدرجات العقل ومعراج االفكار
فما ىذا إال جيد مقل والندعي فيو الكمال ولكن عذرنا انا بذلنا فيو قصارى جيدنا فان اصبنا
فذاك مرادنا وان أخطئنا فمنا شرف المحاولو والتعمم
وال نزيد عمى ماقال عماد االصفياني:رايت انو اليكتب انسان كتابا في يومو إال قال في غده
لو غير ىذا لكان احسن ولو زيد كذا لكان يستحسن ولو قدم ىذا لكان افضل ولو ترك ىذا
لكان اجمل وىذا من اعظم العبر وىو دليل عمى استيالء النقص عمى جممة البشر..
وأخي ارَ بعد أن تقدمنا باليسير في ىذا المجال الواسع
آممين أن ينال القبول ويمقى االستحسان..
وصل الميم وسمم عمى سيدنا وحبيبنا محمد وعمى آلو وصحبو وسمم..
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المراجع -0:كتاب االستاذ الدكتور مظفر أحمد الموصمي التدريسي في قسم عموم التربية
والموارد المائية بعنوان (الماء الممغنط)
 -6مقاالت متنوعة من منتديات مختمف منيا منتدى الزراعة مقال لمميندسة نيرمين احمد
عن الماء الممغنط وتأثيره عمى المحاصيل الزراعية
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