
 

 دولة فلسطين

 وزارة التربية والتعليم

 شرق غزة –مديرية التربية والتعليم 

 ( ب للبنات ) مدرسة هاشم عطا الشوا الثانوية

 

 

 بحث علمي بعنوان

 ممغنط لفترات زمنية مختلفة على نبات الفولأثر استخدام ماء 
 
 

 ابوندىمحمد  ندى الدريملي منير نور
 اشتيوي سعيد ة ءبرا الخليليأسامة ريم 
 عيادسمير رؤى  عياد سمير عال

 

 
( 6102-6102) 



 الفهرس

 

 رقم الصفحة الموضوع م
 أ شكر وتقدير  .0
 ب ملخص الدراسة  .6
 0 المقدمة  .3
 4 مشكلة البحث  .4
 4 أسئلة البحث  .5
 4 فروض البحث  .2
 4 أهداف البحث  .2
 5 أهمية البحث  .8
 5 مصطلحات البحث  .9

 01 دراسات سابقة   .01
 06 منهجية البحث  .00
 06 مجتمع البحث وعينته  .06
 03 النتائج والمناقشة  .03
 05 أدوات البحث  .04
 05 خطوات البحث  .05
 05 الخالصة واالستنتاجات   .02
 02 التوصيات والمقترحات  .02
 02 المراجع  .08
 09 المالحق  .09

 



 شكر وتقدير

 
ووافر نع ح  ,ع ى عظيم عطاياه -عز وجب  -إن خير ما نستتلهب  ح د د ال ح

 ر فأعان.أعان فيسر ويس ,الفضب و ال نة لح سبحانح ,وآلائح فالح د ل ح رب العال ين

ا أم ...النبو الأكرم مح د وع ى آلح ومن ستتار ع ى يديحونصتت و ونستت م ع ى 

  عد :

البحث إلا أن نلقدم نحن طالبات البحث الع  و  عدادلتا يستتعنتا وند انلهينا من إ

ة زيد( مديرة ال درستت أ وط ب إي ان  ) أ.  جزيب الشتتكر واللقدير والاملنان إلى

ة  ذلوه من جهود ع  يع ى ما  نيفين طافش , أ. تهانو د س ( ن ) أ.يوال ع  ل

 و مع ومات ني ة  ناءة لإت ام يذا البحث  شك ح النهائو .

 ستام الستقا ( رئيس نسم الجودة واللطوير فو  ونلقدم  الشتكر الجزيب ) أ.د.

 الجامعة الإس امية , والشكر موصول ) أ.د. طاير العاجز ( نسم الفيزياء .

شتتر   –لبحث الع  و   ديرية ك ا نلقدم  جزيب الشتكر والعرفان لأعضتتاء لجنة ا

 كب  اس ح ولقبح. -غزة

 كذلك نشكر كب من ندم لنا يد العون وال ساعدة وفاتلنا الإشارة اليح .

 وجزى ال ح الج يع خيرًا, وال ح ال وفق

  

 أ



 الدراسة:ملخص 
ً  تناقش اف ًمجااف لدرداف    ع ا  ال رًا ن أحاث أال وهل عغنطً الجاء الدراسةةةةةةةةً علمةةةةةةةةًل

ً النجل لدد  عااوعً  عملحً الجااه     مسةطا  تثر  شكل  بيا  ًم  بجاً انتاا  وللتت  وسً 

د  اسةةاداتت  شكةةل  بيا  ع  ال ن ال بد دناصةة  الغئاةاً    الا  ً لئلك باالنيات لجملحً الجااه ًو

قجنا لك لئع  تراسةةةةةةةةةةةةةً تاناات حدرلً تسةةةةةةةةةةةةةاًد    الاادال ع  عملحً الجااه وأر ها ًم  النيات 

تيات الدل  ع  خال  تراسةةةةةةً أر  فتات   ا   الجغنطً لمجاء ًم  ًم  لجاء الججغنط بدراسةةةةةةً أر  ا

ً تجل تيات الدل  وتجة الا   ً بالاال م اسةةةةةةةةاادا  عاء عجغنط لدا   فعناً علحد   ًاع   سةةةةةةةةً 

ر  أ،عع عالحظً  ب ًاع  ت  تي   مةةةةةاشط ب عااب  اسةةةةةاادا  عاء عجغنط لدا ات فعناً عاامدً 

دات  ك  عنهجا ًم  تجل تيات الدل  ع  خال  قااس طل  السةةةةةةةةاا    بال الالالاا  خال   ا   ً 

ات عع الجالحظً الجساج   لنجل الني ب الجنهج الا  تي    اليالث عساادعا  عنهج اليالث الدمج 

 وتلراق ذلك شالصلر .

ةً تجل تي تات  ات الدل  ب  أتى تطياق عغنطةً الجةاء لدا ات فعناةً عاامدةً  ل  فتةات  سةةةةةةةةةةةةةةً 

 الدا   ال عناً لجغنطً الجاء.

  

 ب



 المقدمة:
ْ  النساَس ْتِهَل   اسةا ا  الم  سةيالات  وتدال  لدًاء تيا   ب اهاع ًما  السال  ولد  ْأِ َدْد ف عَن

د   ل  رل  الااةاعةً راةد ق وال رناطع، هئا اليد  ح هع شةاللج ات وعنهةا عةاء عيةارق شةاا  َ ْلِاَهِع، ورفق
بنها اش ناح لي ت   ًما  السةةةةال ب، وسةةةةاقة الجالة ً عااه  ع  أتهار ال نً يالا لمسةةةةاد  هال  و 

لدصلر ا آيً لمناس ًم  ع لضالف ال حج ، ولاللن  ال مةاع  سةجاًا   ًماهجا السال ب، ساااف 
  .ن واألفعا

 خصائص ماء زمزم

الج تد يجدتا ش الدلس  هلأن هئا اليد  الدظاع لع رنضةةأ أبدا عنئ أن ره  لملللت ب  ًم   .1
 .ع  الجاء

ال ر ا  يالادظ بندس تسةةةةةةةةةةأ عللتات  ع  األعالح والجداتن عنئ أن ره  لملللت حا   وهل .2
 .رلعنا هئا

وبئلك صةةةةةةةةةةةةةةالحاا  لمكةةةةةةةةةةةةةة   ًالجاً ل جاع الال ا  ع  لجاع أتالاء الدالع  مع يالد  أن  .3
 الدلس  هع تاةجا عااشةةا   عاملا ع  أر  عااه  ًم  صةةالا  أو عا شةةاش  ذلك، ب  ًم  

 .يساجادلن شالجااه الا  تندكهع ًم  الدوا 
وبةةئلةةك ال ييةةً لجةةاء فع   ًةةالجاةةً،  هةةئه الجاةةاه الطةةاه   لع راع عدةةال اهةةا باجاةةاةاةةا أو شجلات  .4

 .الايااض بجا هل الالا  عع الجااه الا  تضخ لمجدن
عجةةا     تاخةة  اليد  وتالحظ أتةة     حةةالةةً الشةةار الدةةاتيةةً ر تات النجل اليالللل  والنيةةات  .5

ي د  الجااه يا  صةةةةةةةالالً لمكةةةةةةةة   تظ ا لنجل الطالالأ عجا يسةةةةةةةةيأ عكةةةةةةةةلالت    الطدع 
 .وال اةالً. ول      حالً بد  فع  ، لع يل  هناق أ  تلا  ًم  النجل اليالللل 

  .بد  فع   هل بد  الجاء اللحاد الئ  تك ف ًما  وفار  لميا و     الدالع  .6
 ف وفار  اليا و  والل و  الجددتاً    الالللعً السةدلتيً ًم  بد  و جللأ  رات  سةاعاً تكة .7

 .فع   شاًاياره ر و  قلعاً وترناً    اليالت
 عاء فع  ، عيارق، قمل ، عاأر ، عددت ، عجغنط .8
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 ...... فماء زمزم ممغنط ألنه

 بد  فع   ياع    عةدرنةً علً الجل عً، والا  تاع مةةةةةةةةةةةةةةج  ليا ، وتيدو أن ال واسةةةةةةةةةةةةةةأ  
الجغناطاسةةةةةةةةاً    تمك الطياات تدج  ًم  عغنطً ع  ى الجااه الا  تج  بيد  فع  ،  ااأر  عاء 
فع   بهئه الظاه   الجغناطاسةاً الجلللت     عنطاً علً، عجا ي دمها ت اسأ الال  الجغناطاساً 

 .باأرا  الجلان الئ  تللد  ا 

د ع االف عغناطاسةةةةاا رندلس ًم  أن توران الال اج حل  ال ديً شدلس توران ًا   السةةةةاًً رلل
 ب أن الال اج ًند الس لت يالجملن شالنات  يجاتاً بيا     عااه فع  

أورت الدبالر يالا  حج   بلشك ع  الججم ً الد  اً السدلتيً    بااش  ً  فع    أن عاء فع    
 ب .يجامك خاصاً الجغنطً

واألع  الغئاة  الد     يدد انتاا  ال رًا  ًنصةةةةة ا أسةةةةةاسةةةةةااف ع  ًناصةةةةة  الدخ  الالع 
لئلك بان ال بد ع  الدج  ًم  تالسةةةةةان  وفتاتت  شاسةةةةةاادا  الااناات الدمجاً الالدرلً الجسةةةةةاادعً 

اً بال   و الاسجاد.     الدجماات ال رًا

وتظ اف لألهجاةةةً ال يا   لهةةةئه الااناةةةات الا  يجل  أن ت تةةةد انتاةةةالاةةةً بةةةان ال بةةةد أن يللن 
 هندس فرًا      مسطا  .اسااداعها ع  أوللتات أ  ع

ً     مسطا  يدات  ع  فتات  تسيً عملحً الجااه شسيأ  وبجا هل عد وف أن قطاع ال رًا
سةةةةةةةاط   االحاال  انسةةةةةةة اةام   ًم  ب  عصةةةةةةةاتر الجااه عجا سةةةةةةةيأ اخاال  الجااه ال ل اً شجااه 

لجاء عغنطً ا اليال  الجالالً   اتت تسةةةةةةةةةةةةةةيً ت با  األعالح  اها لئلك  ان االت اه  ل  اسةةةةةةةةةةةةةةاادا 
ً الجالاصا  الجاامديساًد    الاغمأ ًم  عكلمً عملحً عااه ال   و الاال   علاتاً   .ً فرًا

ه  و ع  هنا اسةةةةةةانيطنا علمةةةةةةلع اليالث لماد تث بااناً حدرلً عسةةةةةةاادعً    ع ا  ال   
الجغناطاساً " شاساادا  عاء عجغنط    ال   ، وه  لاسة حدرلً  ال ًم  بمداتنا الناعاً  "الااناً
بجا تع تطلت   1881سةةةةة مة أو  ب اء  اخا اع لجدال ً الجااه عغناطاسةةةةةااف    أورو ا ًا   حاث

عااص شةةةةةالجغنةةةةةاطاس بةةةةةدايةةةةةً ًةةةةةا  أو  علال لجغنطةةةةةً الجةةةةةاء ع  قيةةةةة  عهنةةةةةدس أسةةةةةةةةةةةةةةا ال  
 ب.2116 ال لذر ، 1881
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يطمق الدمجاء ًم  الجاء الدات   الجاء الجاةب  هل عاء  اقد لمنكةةةةا  والالالتً ع  الناحاً 
ً شصةةةةلر  ًكةةةةلاةاً وهئا ي د  النيات ال يسةةةةاداد عن  عجا  الياللللاً بجا أصةةةةيالة ل تدات  علًف

 رثت  لدد  للت  عااه ال   وتثر     تجل النيات وتاص الجالصل  وتدت  للتت .

 حاةاء الجاء وتداد ل  ال لا  ع  الالا  الجدالت  ًةات  ً الجةاء ًم    وتدجة  ًجماةً عغنطة
 حاث تداد تنظاع شةةالنات الجاء شكةةةل  صةةالام عجا يجنم النيات تكةةةا  وقدر  ًم  االسةةةادات  ع 

  .   الا  ً وعااوعً عملحً الا  ً الدناص  الغئاةاً
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 مشكلة البحث:
 ال   لئلك البد ع  تراسةةةةةةةةً    عااه لاد ب فت عكةةةةةةةةلمً ارتداع تسةةةةةةةةيً ت با  االعالح

 مالاال 
ً تجل النياتاتتأرا  عملحً الجا .1 اً وسً   .اه ًم  تًل
 شم عصاتر الجااه     مسطا  وفتات  تسيً الامل   اها . .2
3.  ً   .الدل  تجل تياتتأرا  فتات  تسيً عغنطً الجااه شدا ات فعناً عاامدً ًم  سً 
 .االعطارً تجل النياتات شدد سال  ً سًالقً  .4

:سئلة البحثأ  

 السؤال الرئيسي: 

 ما أثر استخدام ماء ممغنط لفترات زمنية مختلفة على نبات الفول؟

ً النجلعغنطً الجاء لداتأرا  عا  .1  ؟ ات فعناً عاامدً ًم  سً 
ً تجل النياتات شاساادا  عاء عجغنط لدا ات فعناً عاامدً ؟عا عدد   .2  سً 

 
 :فروض البحث

ً تجل تيات الدل  شاساادا  عاء عجغ تاأر  .1  .نط لدا ات فعناً عاامدًسً 
 فتات  تجل تيات الدل  ب تات  الدا   ال عناً لمجغنطً . .2

 
 :أهداف البحث

 يسد  اليالث  ل  تالااق األهداف التاًم
ً تجل تيات الدل تراسً تأرا   .1   .عغنطً الجاء ًم  سً 
ً تجل تيات الدل   .2  .تأرا  الدا   ال عناً لجغنطً الجااه ًم  سً 
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 :أهمية البحث
  ت ج  أهجاً اليالث شأت  قد يسهع    تالااق الت م

 تساًد    ح  عكلمً عملحً الجااه. -1
 .ات أكي  ع  الجغئيات ع  الا  ًحصل  النيات ًم  بجا -2
ً تجل النيات. -3  فتات  سً 

 
   :حثالب صطلحاتم

 المغناطيس:
وهل عللن  ب 4O3Fe  الا باأ ال اجااة  ل  ح   الجغناطاس هل خا  الالدرد الججغنط

أول  ع  عللتات الصةةةةالر النارتً ً ف عنئ الاد  لجا راجا  ش  ع  قل  عغناطاسةةةةاً تثر  ًم  
 ذرات شدض الجلات  ا ئبها أو تانا   عدها عل  الالدرد. 

 : الماء الممغنط 

الجاء الئ  راع تج ت ه ع  خال  ع ا  عغناطاسةةةةة  عدا ، أو بلمةةةةةع الجاء الججغنط هل 
ذلةك الجغنةاطاس تاخمة  أو شةالا   عنة  لدا   ع  ال ع .  اسةةةةةةةةةةةةةةيأ الاد ت لاأرا  تمك الج االت 
الجغناطاسةةاً  ل  تغاا  بلا  ع  خلاصةة .ان ًجماً عغنطً الجاء تدج  ًم  تالتً خلا  الجاء 

 عللأ ة سالأ، عللأ ة سالأً  ط تق تنظاع الكالنات شكل  صالام 

      المياه:مغنطة 
 ا  عللل لمج له   عغنطةً تال  ًم  احةدا  ت با ه  تاناةً حةدرلةً تسةةةةةةةةةةةةةةااةد   اهةا ا  

 .  ب 2115 ، هال    الجغناطاس  لجدال ً الجااه
تللاد حا  عغناطاسةةةةةةةةةةة  قل  ً  ط تق أله   عغنطً حل  الجااه ً  ط تق لدار ه  

 ا ها لأل ضةةةةةةة ال اجااةاً وتغدا تاةاً الطياداًب و رثر  ًم  خلا  الجااه الأتاباأ عااه ال   عجا 
 .بSiegfried,1997  كجاأشار  
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 هل عللن  ،طيادً ت باأ ذرات الجاء تدس  ر  الطاقً الجغناطاساً ًم  الجاء شسيأ ث ت
و اتدصالهجا أع  ل تدا  ر تيطان بيدضهجا با باأ شساط ول ن  قل  لداف لدرلً أن ارتياطهجا 

 يداي  .بس ا و أذر  ذرت  هادرولا  و . ان هئا االرتيا  عللن ع  يللن طاقً ح ارتً ًالا  لداف 
نالت      ل ط رناةاً ول   شاعلاتها أن تاددت لاصش،  اد ريدأ ب وا ال اشط الهادرولان  قل  ًو

ند ومع ل تدات الجاء تاخ  ع ا  عغناطاس   ان ال واشط ًك ات ال واشط اً الهادرولان ، ًو
الات اام  ع  عسالى ات اعاصا  الطاقً رثت  ال   ، عجابا  ال  تدات  عا تاغا  أو تاد ك 

و  Hilal  اتوتثر  ًم  تالم  اليملر ، وت تد ع  قابماً الاالما  ال ه  اة   اجا بانها ، أل اء الجاء 
Hilal  ،2000a&bب الكل  ال  تد  لمجاء وباداً ارتيا  ذر  االوبس ا  1رلمم الكل    .ب

عع ذرت  الهادرولا  وعادار ال اوتً بانهجا ، ًمجا ان الجصاتر اشارت شااع عاامدً شدض الك ء 
، بانجا رلمم  °115413او  °115أو  °114445أو  °114ال  عادار هئه ال اوتً ،  ه  أعا 

ت الجاء    ات اه واحد شدد ان يج ر الجاء ع  خال  ع ا  ب بال تالل  ل تدا2الكل   
 ب. Ahmed  ،2118و  Stafford  ،1886عغناطاس  شللا ً  اض عدانً  

 

 
 ب.Ahmad  ،2118. ل تدات الجاء  1شل  
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 ب.Ahmad  ،2118. ت تاأ ل تدات الجاء شدد تج ت ه    ع ا  عغناطاس   2شل  

 

 :الفيزياء مبادئالماء نتيجة مغنطته ضمن  تطرأ علىالتغيرات التي 
خمق ع ا  عغناطاسةةةةةةةة  ًم  شةةةةةةةةةل  خطل  علافتً ألتاباأ الجااه  ااأر  الجاء شالج ا  

سةةةةةةةا  وفتات  ح بً االعالح عسةةةةةةةييً ت وت تايها الجغناطاسةةةةةةة  حاث ر تد ًدت ال  تدات الجايمج   
كل  قدر  أ ً وت دمهاواشط قلتبا  ل تدات الجاء الج تيطً عع شدضةةةةةةةةةةةةها ب   الهادرولاناً ال واشط

ً ع  عاء ًس  ال  ًم  االذاشً ، هئا الاغاا     خلا  الجااه يالل  الجاء الجسااد     ال رًا
 ب3بجا هل علمم شالكل    ب2116 حياس ،اس ء العا يسج  شالجا

 

 
 ب3شل   
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 :تأثير المجال المغناطيسي في الجزيئات
ان  ه   عا قطياً عل  الجاء   2O  ،2Hأو يا  قطياةً عل   O2H ن ل تدات الجلات تًل

وإن ع ور ال  تدات يا  الاطياً خال  الج ا  الجغناطاس  سلف رثت  ال  شالنها وتالللها ، 
 ب.4 ل  رناةاً الاطياً وبجا    شل   

 

 
 الاطياًتأرا  الج ا  الجغناطاس  ًم  ال  تدات يا  . 4شل  

 

أعا ال  تدات الاطياً بالجاء علالف  ه  تا تأ شصلر  ًكلاةاً أليمأ ل تداتها  دند 
 ات اهشتد مها ال  ع ا  عغناطاس  قل   ان ًدتاف بيا اف ع  ال  تدات الجيدل   الا تاأ تا   

 ب.1888وأخ ون ،  Quinn Jackب .  5كل   الالج ا  الجغناطاس  وبجا    

1 

 
 تأرا  الج ا  الجغناطاس  ًم  ال  تدات الاطياً .5شل  
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 آلية مغنطة المياه:
 .مع اتاء الجاء  لا قطدً عغناطاس .1
 .انتاء مد  تاخ يمل الجغناطاس و  .2
 .تط شكل  عالاف  ًم  أتيل  الجااهمع ًد  عغا .3

 

    
 
 
 

 :خواص الماء الممغنط
ع وره ع  خال  الج ا  الجغناطاسةةةة  خاصةةةةاً تاغا     الجاء شدد  14هنالك أكل  ع  

وعنهام خاصةةةةةةاً الالصةةةةةةا  ال ه  اة  ، فتات  تسةةةةةةيً األوبسةةةةةة ا  الجئا     الجاء ، فتات  الادر  
ةةً  ًم  تةةئوتةةأ األعالح و األحجةةات ، الايم ، الايمج ، الالت  السةةةةةةةةةةةةةةطال  ، الاغاا     سةةةةةةةةةةةةةةً 

     اليصةةةةةةةةةةةةةة تً ، قااس الدالادةاًالت ال اجاةاةاةً، خةاصةةةةةةةةةةةةةةاةً الايا  ،الايمة  ، المالتً ، الالا
 .ال ه  اة ، فتات  الندلذيً

 
 فوائد الماء الممغنط في المجال الزراعي نذكر منها :

 حصل  اليئور ًم  بجاات أكي  ع  الجغئيات ع  الا  ً . .1
 . ب 2116 ، ال لذر     فتات  اتالاللاً األعالح .2
 فتات  طل  النياتات شكل  عماللظ. .3
 أ  آرار لاتياً مار  . تا ق تاناً آعنً ًم  اليادً ال .4
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 دراسات سابقة

 تددتت الدراسات الساشاً    هئا الج ا  وعنها الت  م
اً  -عدهد شالل  اليسةةةةةةةاتا  .1 ً الجالجاً–ع ب  اليالل  ال رًا -ًضةةةةةةةل الم نً الدمجاً لم رًا

 ً ً الجغناطاساًب  تشدنلان وفار  ال رًا  .2115/رلتال/11ولاد  ثات أبل شطً  -  ال رًا
أهجاً الجاء الججغنط    تالسةةةةا  انتاا  ال رًا  سةةةةلاء     لجد  ًالدراسةةةةً هد ة 

 عملحً الا  ً. كلمً عملحً الجااه أوال   أو الاسجاد لجلالهً ع
ةات   حااء وتغئيً الجاء وتداد ال لا  ع  الالا  الجدالت  ع    جغنطةً الجةاء تدجة  ًم  ً 
خال  تنظاع ل تدةات الجةاء عجةا يجنم الجةاء قةدر  ًةالاً ًم  االسةةةةةةةةةةةةةةادات  ع  الجغئيات    

ً تجل النيات .  الا  ً عجا يساهع    سً 
ً  –قسةةةةع اليسةةةةانً وهندسةةةةً الالداةق  .2 لجااه الاعدً الااتسةةةةاً ، تراسةةةةً شدنلان   –بماً ال رًا

 .   رؤى  اةق هات  ب    . ب الججغنطً وتأرا اتها ًم  تيات الياقالء
بانة الدراسةةةً عدى  اًماً الجدال ً الجغناطاسةةةاً    تالسةةةا  خلا  الجاء، والا  
سةةاثر  الحااف    صةةدات الجات  الا  ردخ  الجاء    ت بايها ،  دجماً ال   شالجاء الججغنط 

اً   ب.2111 الالمد ،تساًد    تس تع ًجماات تضج الجالاصا  ال رًا
ً–قسةةةةةةةةةةةع الا  ً والجلارت الجاةاً  .3 ب 2114 مةةةةةةةةةةةةااء ًيد عالجد –لاعدً تيال  – كماً ال رًا

جق عاء ال   شالانااط ًم  تجل عالصةةةةةةةةةةةل  شدنلان    تأرا  الجااه الجدال ً عغناطاسةةةةةةةةةةةااف ًو
 ب .الااار    اليالت الجالجاً 

ب ان ر  تياتات ال دد   شالجاء الجدالج عغناطاسةةةةةةةةةةةةااف قد اتت ال  2116ولدت ال يلر    .4
ب ال  النااةج تدسها ًند 2116فتات  عدنلتً    ًدت وقط  االفهار. وتلص  الجداماد   

اسةةةةةةةةةةةةةةااداع  الجاء الجدالج عغناطاسةةةةةةةةةةةةةةااف    ر  تياتات ال تناا والا تد  وال    ا. واشةةةةةةةةةةةةةةار 
Khattab   واخ ونa&b2111  ب ال  اعلاتاً افالً مةة ر عااه اليال  الجالالً ، ع  خال

عدال ً الجاء عغناطاسةةةةةةااف ، اذ اتى ذلك ال  فتات  اللفن ال اف والجسةةةةةةاحً اللرقاً وتسةةةةةةيً 
شصةةا  الغالترل   سةةال الغ ا ب ، بجا اتى ال   شالجااه الجدال ً عغناطاسةةااف لرو ا  ألال م

 Colic  ،    حا  فات عالالاه ع  الصةةةةةةةةةةةلترل   ال  خدض عالالى النيات ع  اليلتاسةةةةةةةةةةةال 
 ب. 1888واخ ون ، 

ب    تراسةةةةةةةةةةةةةةاهجةا لاةأرا  الجاء الجدالج عغناطاسةةةةةةةةةةةةةةااف    تجل 2118ولةد النااةأ واخ ون   .5
 الللل ت وعسةةةةةةةاحً ورقً الدمع والالاصةةةةةةة  اليوحاصةةةةةةة  الالنطً ، حدو  فتات  ارتداع النيا
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عاارتً شال   شالجااه الداتيً ول ال وحاصةةةةةةةةةةةةةة  الاليل  وت با  الدسةةةةةةةةةةةةةةدلر    الجات  ال ا ً 
ً. وقد ًا وا سةةةةةيأ ذلك ال  ان الجاء الجدالج عغناطاسةةةةةااف ل  قابماً ذو اتاً  علسةةةةةج  ال رًا
م  عاةةةارتةةً شةةةالجةةاء الدةةةات  ،  ادجةةة  ًم  اذاشةةةً الجدةةةاتن واالعالح ،  ا تةةةد ع  لةةةاه تةةةً  ًا

ً ، الا  العالح ع  الدناصةةةة  الغئاةاً ً  ط تق ت سةةةةا  بملرات االعالح ، وبئلك يسةةةة  ا
ن الجاء الججغنط سه  االعاصا  ع  قي  خاليا ال ئور عاارتً شالجاء الدات  و ئلك أكجا 

 ب وهئا بدوره ر تد ع  تجل وحاص  النيات.Kronenbery  ،2111يصيم تاقالف لاداف  
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 :منهجية البحث
 . الجنهج الا  تي ب ًدات اليالث شط تاً اليالث الدمج   

 
 :مجتمع البحث وعينته
ج ا  عغناطاس  رابة شلجاً عااه راباً ش عاء عجغنط  م تع اساادا الجاغا  الجساا 

 عاامدً ًم  بئور تيات الدل  .لدا   فعناً 
 . طل  الساا  مالجاغا  الااشع  
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 النتائج والمناقشة :
بجا هل علمم ب الدالقً با  فع  عغنطً عااه رابة عع طل  الساا 1ريا  لدو   

 ب1شجاطط  
 الساا طل  تجل فع  الجغنطً 

1 3 
1 6 
1 12 
1 18 
1 22 
1 29 
1 32 

 
 ب1ب                                       عاطط  1لدو   

 
 ب2جاطط شب الدالقً با  فع  عغنطً عااه عاامل عع طل  الساا بجا هل علمم 2لدو   ريا 
 
 الساا طل  تجل الجغنطًفع  

2 5 
4 8 
6 20 
8 35 
10 40 
12 50 
14 60 

 
 ب2عاطط         ب2لدو     
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    طل  الساا    الجاططا  الساشااعاارتً باب 3ريا  لدو  
 

الساق في  طول نمو
ماء ممغنط لفترات 

 زمنية مختلفة

الساق في  طول نمو
ماء ممغنط لفترة 

 ثابتةزمنية 

5 3 

8 6 

20 12 

35 18 

40 22 

50 29 

60 32 

 

  ب3عاطط         ب3لدو    
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 :أدوات البحث
 عغناطاس عسااد     ًجماً عغنطً الجاء. .1
ً تجل .2 ب عساادعا عاء النيات  طل  الساا الجالحظً وذلك ع  خال  عالحظً سً 

 .رابة لدا ات فعناً عاامدً شج ا عجغنط 
الجالحظً وذلك ع  خال  عالحظً طل  الساا شاساادا  عاء عجغنط شج ا  رابة  .3

 لدا   فعناً راباً.
    بال الالالاا . عسط   عا تً شاساادا ااس طل  الساا ق .4

 :خطوات البحث
 تع اليالث ً  طيادً الجلملع    الدراسات الساشاً حاث م

ً بئور تيات الدل  .1  .25/2با  ً صناًاً علحد  باارتخ  تع فرًا
ةً ع  اليةئور شةاسةةةةةةةةةةةةةةااةدا  عةاء عجغنط لدا   فعناةً عالةدت  شلجاةًتع ر   .2  عاةاه رةاباً ع جًل

 .وع ا  عغناطاس  رابة
ً ع  اليئور شاسةةةةةةةةةةةةةاادا  عاء عجغنط لدا ات فعناً عاامدً شلجاً عااه راباً  .3 تع ر  ع جًل

 وع ا  عغناطاس  رابة.
ً تجل النياتات وتسةةةةةة ا  الجالحظات عع  28/2 باارتخ شدد رالرً أيا   .4 تع عالحظً سةةةةةةً 

 .ااس طل  الساا وتلراق ذلك شالصلرق
ً تجل النياتات وتسةةةةةةة ا  الجالحظات عع قااس  2/3شدد رلعا  باارتخ  .5 تع عالحظً سةةةةةةةً 

 طل  الساا وتلراق ذلك شالصلر.
 .تور  عع تس ا  الجالحظات الدجماً شكل تع ت  ار  .6

 :واالستنتاجاتالخالصة 
عغناطاس   راباً وع ا  أتى تطياق تاناً عغنطً الجااه شدا ات فعناً عاامدً شلجاً عااه

 مرابة  ل 
 .الدل  تالة الدراسًفتات  تسيً  تيات بئور  -1
ً تجل اليئور الا  تع رتها ب تات   ا   الجغنطً. -2  سً 
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 المقترحات:و  التوصيات

 الالصاات التاًم    طار عا تلصمة  لا  الدراسً تي ف 
  عااه الص ف الصال باساادا  تاناً عغنطً الجااه ًم  شيلات ر  عاامدً  .1
 .ر  ترلً ت اح تاناً عغنطً الجااهال اء ع تد ع  الدراسات لااد .2
 ال اء تراسً حل  تأرا  فتات  قل  الج ا  الجغناطاس  ًم  بداء  تطياق الااناً  .3
 عع ر وف قطاع ي  .اليالث    تطياق هئه الااناً شجا راالء   .4
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 المراجع:
 المراجع العربية :

واالسادات  بها    ع االت  تانااتها، تطلرها،-الجغناطاساً ب2115هال  عصطد  حس   .1
ً وال   والي ً ع  الجااالت ً  الا نللل  رب  الا نللللاا الجغناطاساً، ادً،ال رًا لاا ع جًل

 انعارات.-الجغناطاساً تك ت    الج الت الجالماً تب 
الجثتج  الدول  ال اشع لمجااه الصالاً     ب لاةد الجااه الججغنطً.2116تضا   حياس، .2

 ب.2116\6\5الااه    الدالع الد   .
وتلع الجاء  Agrotonicب. تارا  ال ش شالسجات الساة  2116ال يلر ، اتاصار رفاا.   .3

ً    النجل الاض   وال ه   واتاا  شدض الصيغات ال اروتانلتديً لنيات  د ال رًا وعًل
ً.Tagestes erecta  Lال دد    لاعدً شغدات. ع  –.  رسالً عالساا . بماً ال رًا

  127.  
اً الجااه وعغنطاها و عسالتات السجات اليلتاس  2116ًطاً حااو   ال لذر ، .4 بتأرا  تًل

كماً  ،رسالً عالساا     شدض صدات الا  ً ال اجااةاً و تجل حاص  الئر  الصد اء.
ًم  لاعدً شغدات. ال رًا

ب.تأرا  الجدال ً الجغناطاساً ًم  2117ًم   اروا وعكااا     ب وع    الجداماد ، .5
 ب.2الددت -ال   و اليئور .ع مً لاعدً ب بلق

. 2118ل فاا و اتاصار هات  الالمد  و رلتس عنصلر ال ياس . النااأ ، عل ق ًيد ا .6
تأرا  عاء ال   الججغنط والاسجاد الدلسدات     تجل وحاص  الالنطً. ع مً االتيار لمدمل  

اً.   .117-86بم 2 6ال رًا
بتأرا  ال   شالجاء الجدالج 2118وأترأ عصطد  رشاد  ًم   اروا، الجداماد ، .7

اً عغناطاسااف    صدات النجل.  ب.3ب الددت 8الج مد -ع مً لاعدً ت  تة لمدمل  ال رًا
ًجان األرتن تار الصداء  1تاء الج ا  الجغناطاس ،  بم ا  2111، أحجد  الم  ًياد .8

 .2111لمنك  والالفتع 
بمتأرا  عغنطً عااه ال   ًم  تجل 2113ًيد ال حج   والجدرن ، عالجد ، ال  وات  .8

اً.  وإتاالاً الجالاصا  ال رًا
يد ع احع   لياات ،ا .11 اسا اشً بئور صندا  ع  الاط  شاساادا  الجاء  بم2113حاف  ًو

 لاعدً تيال . ،2  الججغنط،
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ً والصالً  بم2116سلالف  النلر ، .11 للاتأ االسادات  ع  تاناً الجاء الججغنط    ال رًا
 الجسانص تً.ال اعدً ،4،  الداعً 

 
 الج الع األلنياً م

1. Siegfried.G.andZoltan.R.(1997) .Encyclopedia of Natural Healing 
,Alive Publishing Inc. Burnaby Caeda,400-407 . 

2. hhh//WWW Waleed@ hortinstitute.com 
3. http//www.hazemsakeek.com 
4. Deiaaltamimi@yahoo.com  
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