يجهت انًثنى نهعهىو انزراعٍت
انًجهد األول – انعدد انثبنً اٌهىل 2013

JMAS
ISSN:2226-4086 Volume: 1 No:2 Sep:2013

اثر التكٌٌف المغناطٌسً للمٌاه فً غسل أمالح التربة والتوازن أالٌونً
حٌاوي وٌوة عطٌه الجوذري أٌاد كاظم علً الحسٌنً لمى عبد اإلله صكبان العبادي
كلٌة العلوم
كلٌة الزراعة
كلٌة الزراعة
جامعة القادسٌة
جامعة المثنى
جامعة القادسٌة
المستخلص:
ضمن سلسلة تجارب الختبار التقنٌة المغناطٌسٌة لمعالجة خواص المٌاه الغراض غسل
أمالح التربة  ،تم أجراء عشرة تجارب مختبرٌه ألعمدة فً تربة فً مختبرات قسم التربة
والموارد المائٌة فً كلٌة الزراعة جامعة بغداد ,وضع فً كل عمود  1000غم تربة ذات نسجة
 Silt Clay loamاحتوت على  120رمل و  580غرٌن و  300غم .كغم  1-طٌن ومتوسط
كثافتها الظاهرٌة  1.36مٌكا غرام.م  3-واالٌصالٌة الكهربائٌة لمستخلص ( 4.2 )1 :1
دٌسٌسٌمنز.م  1-و الـ (5.7 =SARملٌمول .لتر  ½)1-شملت كل تجربة من التجارب العشرة
نوعٌن من مٌاه الغسل مٌاه نهر ومٌاه بزل وهذه تمثل العامل الرئٌس) (Aلتجربة ألواح منشقة.
أما العامل الثانوي) (Bفشمل على المعالجة المغناطٌسٌة للمٌاه (المغنطة) وعدم المغنطة .
بعد كل غسله ترفع تجربة بكامل أعمدتها لغرض عمل التحلٌالت بعد جفاف األعمدة .اذ
اخذت التجربة االولى غسلة واحدة و التجربة العاشرة اخذت عشرة غسالت وحللت التجربة
1.1
العاشرة احصائٌا باستخدام تصمٌم االلواح المنشقة .استعمل فً عملٌة الغسل مٌاه النهر
1دٌسٌسٌمنز.م 1-ومٌاه بزل مالحة  5.2دٌسٌسٌمنز.م 1-ومٌاه نهر ممغنطة  1.12دٌسٌسٌمنز.م
ومٌاه بزل ممغنطة  5.3دٌسٌسٌمنز.م 1-وبأربعة مكررات.
تمت المعالجة المغناطٌسٌة باستعمال تقنٌة Bio. Magnet Bi. Polar system
1باستخدام مغانط مصنعة محلٌا بشدة  1500كاوس وبقطر  2انج بتصرٌف  5000لتر .ساعة
أجرٌت التحلٌالت ألمختبرٌه الالزمة لمستخلص التربة (  )1:1والمتمثلة باالٌصالٌة الكهربائٌة
وتفاعل التربة وتركٌز االٌونات الموجبة والسالبة الذائبة فً التربة وحساب الـ .SAR
اظهرت النتائج أن استعمال مٌاه النهر فً الغسل أدى إلى انخفاض معنوي فً قٌم
االٌصالٌة الكهربائٌة وتركٌز الصودٌوم والكالسٌوم والمغنٌسٌوم والبوتاسٌوم والكلور والكبرٌتات
والبٌكاربونات الذائبة فً اعمدة تربة الدراسة قٌاسا بمٌاه البزل المالحة إذ بلغت النسبة المئوٌة
لالنخفاض لها ( 64.9و  73و  41.5و  38.4و  42.7و  54.5و  78.3و  )%61.1على
التوالً  ,و تشٌر النتائج الى انخفاض احصائً معنوي لقٌم االٌصالٌة الكهربائٌة وتركٌز كل من
الصودٌوم والكالسٌوم والمغنٌسٌوم والبوتاسٌوم والكلور والكبرٌتات والبٌكاربونات عند استعمال
المٌاه المعالجة مغناطٌسٌا فً الغسل قٌاسا ً بالمٌاه الغٌر معالجة وبلغت النسبة المئوٌة لالنخفاض
 31و  40.8و  21.1و  24.3و  27.5و  33.9و  32و  % 32على التوالً.
كما تبٌن النتائج ارتفاع معنوي لتفاعل التربة  pHعند استعمال مٌاه النهر فً الغسل قٌاسا
باستعمال مٌاه البزل وبلغت النسبة المئوٌة لالرتفاع .%1.8وهناك أثر معنوي لعامل المغنطة
فً ارتفاع تفاعل التربة  pHعند الغسل بمٌاه معالجة مغناطٌسٌا ً قٌاسا ً باستعمال المٌاه العادٌة
فً الغسل وبلغت النسبة المئوٌة لالرتفاع . % 1.3
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المقدمة :
تعد مشكلة الملوحة من المشاكل الرئٌسة التً تعانً منها الترب العراقٌة وخاصة فً
وسط وجنوب العراق .وقد نالت هذه المشكلة اهتماما ً كبٌرا ً من قبل الباحثٌن ومنذ خمسٌنٌات
القرن الماضً .وبالرغم من ان محاوالت عدٌدة قد بذلت لدراسة ومعالجة هذه المشكلة منذ ذلك
الوقت اال انها بقٌت مستعصٌة بسبب عدم مواكبة التطور العلمً والتقنٌات الحدٌثة من عملٌات
الري والبزل واسالٌب المعاٌشة مع هذه المشكلة باعتبارها إحدى المشاكل الرئٌسة لعرقلة اإلنتاج
الزراعً وتطوره [.]2
أن الترب الملحٌة  Saline Soilsوالتً تعد إحدى مجامٌع الترب المتاثرة بالملوحة
 Salt-affected Soilsتعانً بالدرجة االساسٌة من مشكلة ارتفاع تركٌز االمالح الذاتٌة
فٌها ،وتوصف حسب التصنٌف االمرٌكً بانها الترب التً تتصف باٌصالٌة كهربائٌة  ECاكثر
من  4دٌسٌمٌنز.م 1-ودرجة تفاعل  pHقرٌبة من التعادل واقل من  8.5و  SARاقل من 15
[ .]26ولما كان اإلنتاج الزراعً ٌتطلب مٌاه ري كافٌة مما ٌفرض على مستعملً المٌاه إٌجاد
مصادر إضافٌة لمٌاه الري ،وكأحد هذه المصادر هً المٌاه المالحة والتً تعتمد صالحٌة
استعمالها على مدى محتواها من األمالح والتً بدورها ترفع الجهد االزموزي لمحلول التربة
وتدهور صفاتها وعند استعمال تلك المٌاه بمرور الزمن فإنها تؤدي الى خفض جاهزٌة العناصر
الغذائٌة فً التربة [. ]3
لقد برزت فً السنوات األخٌرة أنماط وأسالٌب وتقنٌات حدٌثة للتعاٌش مع ملوحة التربة
وملوحة مٌاه الري للحصول على إنتاج زراعً مقبول ومرضً ومنها التقنٌة المغناطٌسٌة فً
تكٌٌف خواص مٌاه الري العذبة والمالحة ولتحسٌن خواص هذه المٌاه واستعماالتها فً غسل
أمالح التربة واستصالحها وتحسٌن صفاتها[  .]22إذ إن إمرار المٌاه من خالل مجال
1-3
مغناطٌسً ٌؤدي الى تحسٌن الكثٌر من صفاتها ومنها انخفاض فً الشد السطحً من
نٌوتن.م 1-وانخفاض فً اللزوجة بنسبة  %30وزٌادة الذوبانٌة (اي قدرة الماء على اذابة
االمالح) مما ٌزٌد من جاهزٌة العناصر الغذائٌة فً التربة  ,ان إمرار الماء خالل هذه التقنٌة
ٌؤدي الى تحطم االواصر الهٌدروجٌنٌة التً تربط التراكٌب العشوائٌة للماء وٌصبح الماء ذات
تراكٌب عنقودٌة بسٌطة على شكل سالسل مستقٌمة نتٌجة تدوٌر جزٌئات الماء المستقطبة من
تعرٌضه للمجال المغناطٌسً فٌصبح الماء ذا شد سطحً اقل مع لزوجة اقل وكثافة أعلى ومشبع
باألوكسجٌن المذاب مع قدرة عالٌة على إذابة االمالح العالقة بحبٌبات التربة [.]21,23
أشارت بعض التجارب إن استعمال المٌاه الممغنطة مع محصول الذرة الصفراء أدى
الى انخفاض معنوي فً االٌصالٌة الكهربائٌة بنسبة  29.5قٌاسا ً بالمٌاه العادٌة[  , ]1وفً
تجارب على تربة أشجار الزٌتون والحمضٌات تثبت قدرة الماء المعالج مغناطٌسٌا ً فً التخلص
من ملوحة التربة فقد أمكن إزالة  % 80 -50من كلور التربة فٌما كانت اإلزالة  %30بالماء
الغٌر معالج وان قلوٌة التربة تنخفض بشكل ملحوظ مع استعمال المٌاه الممغنطة ,كما إن الماء
 So4-2وٌزٌد محتوى  O2بنسبة  %10نتٌجة
المعالج مغناطٌسٌا ً بغسل مرتٌن أكثر من
التغٌرات فً الخصائص الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة لخواص الماء من خالل إضعاف اآلصرة
الهٌدروجٌنٌة بٌن الجزٌئات نتٌجة تدوٌر جزٌئة الماء المتوجهة حسب المجال المغناطٌسً
الشمالً (الموجب) و الجنوبً( السالب) لتشحن بطاقة عالٌة موجبة او سالبة لٌصبح ماء منشط
أو ممغنط Energized or Magnetized Water .والذي ٌقود الى تحسٌن فً الترشٌح
للماء وزٌادة قدرته االذابٌة فضالً عن خفض الشد السطحً مما ادى الى غسل االمالح بدرجة
وكفاءة اعلى بمعدل  4-3مرات افضل من المٌاه العادٌة [.]27
كما تبٌن نتائج تجارب اخرى ازالة المالح الترب الملحٌة بنسبة  %29فً الغسلة االولى
ونسبة  %33فً الغسلة الثانٌة عبر استعمال المٌاه الممغنطة قٌاسا ً بالمٌاه العادٌة [  .]30كما
اثرت المعالجة المغناطٌسٌة للماء المالح ذي توصٌلة  8.2دٌسٌمٌنز.م  1-فً غسل امالح تربة
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االصص المزروعة ببادرات الحنطة حٌث ادت الرٌة االولى غسل  %35افضل وبكمٌة امالح
مزالة بلغت  1.2ملغم اصٌص 1-فٌما كانت االمالح المزالة بالماء العادي  0.89ملغم اصٌص
[. ]16

1-

المواد وطرائق العمل:
نفذت عشرة تجارب مختبرٌة فً مختبرات قسم التربة والموارد المائٌة – كلٌة
الزراعة -جامعة بغداد ألعمدة تربة  Silt clay loamذات نسجة مزٌجٌة طٌنٌة غرٌنٌة اخذت
من ارض تابعة الحد المزارعٌن فً مقاطعة  41الحسٌنٌة التابعة لناحٌة الطلٌعة فً محافظة
بابل  .احتوت التربة على  120رمل و  580غرٌن و  300غم كغم 1-طٌن .
استعملت عبوات بالستٌكٌة سعة العبوة  1.5لتر كاعمده تربه وعملت فتحه من النهاٌة
العرٌضة وقلبت بشكل القمع وتم تثبٌت بعض الشاش من الفتحة الضٌقة لخروج الراشح من دون
التربة ثم تعبئة االعمدة بالتربة المعدة للتجربة  1000غم لكل عمود من االعمدة البالغة 160
عمود .وضع كل عمود تربة فً بٌكر اقل قطرا ً من العمود لغرض استقبال الراشح وتثبٌت
العمود.
شملت كل تجربة من التجارب العشرة نوعٌن من مٌاه الغسل مٌاه نهر ومٌاه بزل
وهذه تمثل العامل الرئٌس( )Aلتجربة ألواح منشقة .أما العامل الثانوي( )Bفشمل على المعالجة
المغناطٌسٌة للمٌاه (المغنطة) وعدم المغنطة
بعد كل غسله ترفع تجربة بكامل أعمدتها لغرض عمل التحلٌالت منها بعد جفاف األعمدة.
بحٌث تأخذ التجربة األولى غسلة واحدة بٌنما التجربة العاشرة تأخذ عشرة غسالت والتً اجري
 1.1دٌسٌسٌمنز.م  1-ومٌاه بزل
لها التحلٌل اإلحصائً .استعمل فً عملٌة الغسل مٌاه النهر
1مالحة  5.2دٌسٌسٌمنز.م 1-اخذ هذا العامل  Aومٌاه نهر ممغنطة  1.12دٌسٌسٌمنز.م ومٌاه
بزل ممغنطة  5.3دٌسٌسٌمنز.م 1-أخذت العامل  Bوبأربعة مكررات.
تمت عملٌة المعالجة المغناطٌسٌة للمٌاه بجهاز  Magneto Ronثنائً القطب فً تقنٌة Bio-
 Polar systemشدة المجال المغناطٌسً  1500كاوس( 2حلقه) وبقطر  2انج وبتصرٌف
 5000لتر .ساعة 1-الجهاز مصنع محلٌا ومعاٌر فً وزارة العلوم والتكنولوجٌا.قسم تكنولوجٌا
معالجة المٌاه .
 .فً كل غسلة تغسل األعمدة حسب المعامالت ومع كل غسلة ترفع التجربة وتجرى لها
 100غم تربة وعمل
التحلٌالت وهكذا فً الغسلة الثانٌة والثالثة الى العاشرة ،بعدها اخذ
مستخلص ( )1: 1ماء :تربة وتم قٌاس  Ecو  pHوتراكٌز الكتٌونات واالنٌونات الذائبة وهكذا
لتصبح التجربة االخٌرة اخذت عشر غسالت ونتائجها تم تحلٌلها احصائٌا اما التجارب من
االولى الى العاشرة استعملت لغرض رسم المنحنٌات الخاصة بالتجارب .فً الغسلة االولى
 300مل ماء من كل نوعٌة
اخذت كل االعمدة  500مل ماء اما باقً الغسالت اخذت
بالتساوي.
 16نموذج أي
تمت عملٌة الغسل فً كل ٌوم غسلة على التوالً وفً كل ٌوم تم رفع
تجربة بكامل أعمدتها لتجفٌفها هوائٌا ثم طحنت ونخلت بمنخل  2ملم وعمل منها مستخلص
( )1:1ماء :تربة لغرض إجراء التحلٌالت الالزمة.
قدر التوزٌع ألحجمً لمفصوالت التربة بطرٌقة الماصة  Pipette methodعلى وفق ما
جاء فً [. ]12والكثافة الظاهرٌة قدرت على وفق  Core sampleالواردة فً [  . ]12وقدر
تفاعل التربة (  )pHباستعمال جهاز  pH meterعلى ً
وفق ما جاء فً [. ]24و االٌصالٌة
الكهربائٌة ( )Ecقدرت فً معلق  1 : 1باستعمال جهاز  Conductivity bridgeوبحسب
الطرٌقة الواردة فً[.]24

أثر التكٌف المغناطٌسً للمٌاه....

57

حٍبوي وٌىة عطٍت

يجهت انًثنى نهعهىو انزراعٍت
انًجهد األول – انعدد انثبنً اٌهىل 2013

JMAS
ISSN:2226-4086 Volume: 1 No:2 Sep:2013

 Versenate Na2 EDTAباستعمال كاشف
وقدر الكالسٌوم الذائب بالتسحٌح مع
 Ammonium purprateكما ورد فً [. ]24وقدر المغنٌسٌوم الذائب بالتسحٌح مع
 Versenate Na2 EDTAباستعمال  Eriochrom Blackكما ورد فً[. ]24والبوتاسٌوم
Flame
 1 : 1باستخدام جهاز
الذائب  Soluble -Kقدر فً مستخلص
photometerوعلى وفق الطرٌقة المقترحة من قبل [  ]26وقدر الصودٌوم الذائب جهاز
 Flame photometerوبحسب الطرٌقة المقترحة من قبل [.]24والكربونات والبٌكاربونات
قدرتا بالتسحٌح مع  0.02 Nمن حامض الكبرٌتٌك بحسب طرٌقة [ . ]18والكلوراٌد قدر
بالتسحٌح مع نترات الفضة وبحسب ما ورد فً [ . ]28والكبرٌتات قدرت بطرٌقة التعكٌر
 BaCl2والقٌاس بجهاز الطٌف الضوئً
 Turbidityباستعمال كلورٌد البارٌوم
 Spectrophotometerالوارد وصفها فً [. ]12
النتائج والمناقشة:
ٌبٌن الجدول ( )1ان استعمال مٌاه النهر اثر معنوٌا فً انخفاض ملوحة التربة قٌاسا
1لماء البزل اذ بلغت قٌم االٌصالٌة الكهربائٌة للترب المغسولة  3.00و  8.56دٌسٌسٌمنز.م
على التوالً وٌرجع ذلك الى ارتفاع االٌصالٌة الكهربائٌة لمٌاه البزل المستخدمة جدول ( )2
مما ادى الى تراكم االمالح فً الترب المغسولة بمٌاه البزل [1و4و ]5وهناك تأثٌرا معنوٌا ً
لمغنطة المٌاه فً خفض ملوحة الترب المغسولة بالمٌاه الممغنطة قٌاسا ً بملوحة التربة المغسولة
بالمٌاه العادٌة اذ بلغت قٌم االٌصالٌة الكهربائٌة  4.7و  6.86دٌسٌسٌمنز.م 1-على التوالً،وقد
ٌعود تاثٌر مغنطة المٌاه الى التغٌرات فً خصائص الماء الفٌزٌاٌة والكٌمٌائٌة مؤدٌا الى تحسٌن
فً خصائصه الحركٌة وفً تحسٌن خصائص إذابته للمواد وانخفاض الشد السطحً ٌرافقه
1و8و9و10و 16و17و 19و ] 27تؤدي هذه
انخفاض فً اللزوجة وزٌادة فً الكثافة[
التغٌرات الى زٌادة فً قابلٌة الماء على غسل األمالح .
 )A× Bتأثٌرا معنوٌا فً ملوحة
وقد اثر التداخل بٌن نوعٌة مٌاه الغسل والمغنطة (
التربة .اذ بلغت اقل اٌصالٌة كهربائٌة  2.4ناتجة من التداخل بٌن مٌاه النهر مع المغنطة فً
حٌن بلغت اعلى قٌمة تداخل  10.12وكانت ناتجة من تداخل مٌاه البزل مع عدم المغنطة وٌعود
ذلك الى تركٌز االمالح فً مٌاه الغسل فكلما كانت اقل كلما كانت عملٌة التمغنط ومدة االحتفاظ
بخواص المغنطة اعلى [  ]21مما أدى الى انخفاض فً ملوحة التربة المغسولة بمٌاه النهر
الممغنطة.
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جدول ()1
تأثٌر المعالجة المغناطٌسٌة لمٌاه الغسل فً ملوحة التربة معبراً عنها باالٌصالٌة الكهربائٌة Ec
(دٌسٌسٌمنز.م)1-
) (Bالمغنطة
) (Aمٌاه الغسل
المعدل
مغنطة
من دون مغنطة
الغسل بمٌاه النهر
2.40
3.60
3.00
الغسل بمٌاه البزل
7.00
10.12
8.56
المعدل
4.70
6.86
5.78
)(A
)(B
)(A)*(B
L.S.D
0.293
0.712
0.720
جدول ( )2صفات مٌاه الري المستعملة فً غسل اعمدة التربة المدروسة
ماء بزل
ماء نهر
الوحدات
قبل المغنطة بعد المغنطة
بعد المغنطة
قبل المغنطة
15.30
5.20
1.13
1.10
دٌسٌسٌمنز م
7.20
7.20
7.20
7.01
17.75
7.50
4.00
4.00
ملٌمول لتر
19.10
9.00
2.20
1.80
ملٌمول لتر
10.31
0.26
0.13
0.10
ملٌمول لتر
130.00
29.00
4.10
4.00
ملٌمول لتر
19.40
9.00
2.60
2.60
ملٌمول لتر
120.50
19.30
4.20
4.50
ملٌمول لتر
1ملٌمول لتر
117.26
17.46
3.62
2.80
ملٌمول لتر
2/1 110.30
10.10
2.30
2.40
(ملٌمول لتر )

EC
Ph
Ca+2
Mg+2
K+
Na+
HCO3
ClCO3-2
SO4-2
SAR
صنف
المٌاه

C3S1

C3S1

C4S2

C4S2

ٌبٌن جدول( )3نتائج تفاعل التربة  pHعند الغسل بمٌاه النهر ومٌاه البزل ومٌاه النهر
الممغنطة ومٌاه البزل الممغنطة ،فقد اظهر استعمال مٌاه البزل فً الغسل انخفاض معنوي فً
تفاعل التربة  pHقٌاسا ً بمٌاه النهر وبلغت القٌم  7.58و  7.72على التوالً وٌعزى االنخفاض
فً قٌم تفاعل التربة عند الغسل بمٌاه البزل الى تراكم االمالح متعادلة التفاعل والتً تسبب
انخفاضا ً فً  pHالتربة باتجاه التعادل [2و.]20
جدول ()3
اثر المعالجة المغناطٌسٌة بمٌاه الغسل فً تفاعل التربةpH
)(Bالمغنطة

المعدل
7.72
7.58
7.65
()A× B
0.089

من دون مغنطة
7.67
7.55
7.60
)(B
0.077

) (Aنوعٌة مٌاه الغسل
مغنطة
7.77
7.62
7.70
)(A
0.076

الغسل بمٌاه النهر
الغسل بمٌاه البزل
المعدل
L.S.D

أما تأثٌر مغنطة مٌاه الغسل فً قٌم تفاعل التربة فقد اظهرت النتائج وجود تاثٌر معنوي
فً انخفاض  pHالتربة المغسولة بمٌاه غٌر ممغنطة قٌاسا ً بالتربة المغسولة بالمٌاه الممغنطة
أثر التكٌف المغناطٌسً للمٌاه....
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وبلغت  7.6و  7.7على التوالً.وقد ٌعزى ذلك االنخفاض الى قلة تركٌز االمالح بالتربة
المغسولة بالمٌاه الممغنطة مؤكدا ً العالقة العكسٌة بٌن ملوحة التربة وتفاعلها [.]2
وهناك تأثٌر معنوي لتداخل نوعٌة مٌاه الري والمغنطة(  )A× Bفً تفاعل التربة اذ
كانت اقل قٌمة للتداخل  7.6وكانت ناتجة من تداخل ماء البزل مع عدم الممغنطة فً حٌن كانت
اعلى قٌمة  7.8ناتجة من تداخل ماء النهر مع الممغنطة وٌعود ذلك الى وجود انخفاض فً
تركٌز االمالح فً التربة مع استعمال مٌاه النهر الممغنطة التً هً اساسا قلٌلة االمالح جدول
( )2مما ادى الى رفع  PHالتربة نتٌجة العالقة العكسٌة بٌن ملوحة التربة وتفاعلها.
ومن الجداول ( 4و5و6و )7نلحظ هناك فروق إحصائٌة فً انخفاض تركٌز الكتٌونات
الذائبة فً التربة عند الغسل بمٌاه النهر مثل الصودٌوم والكالسٌوم والمغنٌسٌوم والبوتاسٌوم
وبلغت القٌم  15.52و 11.25و 8.10و 0.35ملٌمول .لتر  1-على التوالً قٌاسا بتراكٌزها
1عند الغسل بمٌاه البزل المالحة والبالغة قٌمها  57.6و 19.25و 13.15و 0.63ملٌمول .لتر
على التوالً وٌعزى السبب الى انخفاض تراكٌزها فً مٌاه النهر قٌاسا بتراكٌزها بمٌاه البزل
جدول (1 [ )2و 4و] 5
كما نالحظ ان هناك فروق احصائٌة فً انخفاض تركٌز الكٌتونات الذائبة فً التربة
مثل الصودٌوم والكالسٌوم والمغنٌسٌوم والبوتاسٌوم عند الغسل بالمٌاه الممغنطة وبلغت القٌم
 27.17و  13.45و  9.15و  0.41ملٌمول.لتر 1-على التوالً قٌاسا بالغسل بالمٌاه العادٌة
والبالغة  45.95و  17.05و  12.1و  0.57ملٌمول .لتر 1-على التوالً .وٌعود تأثٌر مغنطة
المٌاه الى التغٌرات فً خصائص الماء الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة مؤدٌا الى تحسٌن فً خصائصه
الحركٌة وتحسٌن كفائته فً اذابة المواد [ 6و 7و11و 13و 14و 15و23و ] 29تؤدي هذه
التغٌرات الى زٌادة قدرة التربة للتخلص من االمالح الحاوٌة على هذه الكٌتونات .ومن هذه
التغٌرات زٌادة قدرته على اذابة المواد الصلبة وانخفاض فً الشد السطحً مع انخفاض فً
اللزوجة وانخفاض فً الكثافة مع تشبع باألوكسجٌن المذاب.
جدول ()4
اثر المعالجة المغناطٌسٌة لمٌاه الغسل فً تركٌز الصودٌوم الذائب ملٌمول.لتر
المعدل
15.52
57.60
36.56
)(A)*(B
4.435

) (Bالمغنطة
من دون مغنطة
18.10
73.80
45.95
)(B
3.06

1-

) (Aمٌاه الغسل
مغنطة
12.95
41.40
27.17
)(A
4.419

الغسل بمٌاه النهر
الغسل بمٌاه البزل
المعدل
L.S.D

جدول ()5
اثر المعالجة المغناطٌسٌة لمٌاه الغسل فً تركٌز الكالسٌوم الذائب فً التربة
(ملٌمول.لتر) 1-
) (Bالمغنطة
)(Aمٌاه الغسل
المعدل
مغنطة
من دون مغنطة
الغسل بمٌاه النهر
9.70
12.80
11.25
الغسل بمٌاه البزل
17.20
21.30
19.25
المعدل
13.45
17.05
15.25
)(A
)(B
)(A)*(B
L.S.D
0.577
1.021
1.051
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جدول ()6
اثر المعالجة المغناطٌسٌة لمٌاه الغسل فً تركٌز المغنٌسٌوم الذائب (ملٌمول.لتر) 1-
) (Bالمغنطة
) (Aمٌاه الغسل
المعدل
مغنطة
من دون مغنطة
الغسل بمٌاه النهر
7.30
8.90
8.10
الغسل بمٌاه البزل
11.00
15.30
13.15
المعدل
9.15
12.10
10.63
)(A
)(B
)(A)*(B
L.S.D
2.234
1.098
2.085
جدول ()7
اثر المعالجة المغناطٌسٌة لمٌاه الغسل فً تركٌز البوتاسٌوم الذائب (ملٌمول.لتر) 1-
) (Bالمغنطة
) (Aمٌاه الغسل
المعدل
مغنطة
من دون مغنطة
الغسل بمٌاه النهر
0.265
0.450
0.358
الغسل بمٌاه البزل
0.560
0.690
0.625
المعدل
0.413
0.570
0.49
)(A
)(B
)(A)*(B
L.S.D
0.0882
0.0575
0.0858

أما التداخل (  )A×Bالحاصل بٌن نوعٌة مٌاه الري والممغنطة فكانت هناك فروقا ً
احصائٌة معنوٌة فً انخفاض تركٌز الصودٌوم والكالسٌوم والمغنٌسٌوم والبوتاسٌوم ناتجة من
تداخل مٌاه النهر مع الممغنطة اذ بلغت اقل قٌم للتداخل  12.95و  9.7و  7.3و  0.27قٌاسا ً
بالتداخل مع استعمال مٌاه البزل من دون مغنطة فً الغسل وبلغت اعلى القٌم لهذا التداخل
 73.8و  21.3و  15.3و  0.69على التوالً وٌعزى سبب ذلك الى انخفاض تراكٌز هذه
الكٌتونات فً مٌاه النهر قٌاسا ً فً تراكٌزها بمٌاه البزل المالحة مع زٌادة فً كفاءة المٌاه
الممغنطة على غسل االمالح الحاوٌة على هذه الكتٌونات من التربة قٌاسا ً بماء البزل ذا التركٌز
العالً من هذه الكٌتونات مع عدم وجود عامل المغنطة .ادى الى ارتفاع تركٌزها فً التربة
المغسولة بماء البزل فقط.
ومن الجداول ( 8و  9و  )10نلحظ ان هناك اثر معنوي للغسل بمٌاه النهر فً خفض
تراكٌز االٌونات الذائبة من التربة مثل الكلور والكبرٌتات والبٌكاربونات وبلغت قٌم التراكٌز
 27.2و  4.95و  3.15ملٌمول.لتر 1-قٌاسا ً باستعمال مٌاه البزل المالحة فً الغسل وبلغت
القٌم  59.7و  22.85و  8.10ملٌمول.لتر 1-على التوالً.
جدول ()8
اثر المعالجة المغناطٌسٌة لمٌاه الغسل فً تركٌز الكلوراٌد الذائب فً التربة (ملٌمول.لتر )
) (Bالمغنطة
)(Aمٌاه الغسل
المعدل
مغنطة
من دون مغنطة
الغسل بمٌاه النهر
23.30
31.00
27.15
الغسل بمٌاه البزل
45.80
73.60
59.70
المعدل
34.55
52.30
43.42
)(A
)(B
)(A)*(B
L.S.D
0.172
2.417
2.417
1-
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جدول ()9
اثر المعالجة المغناطٌسٌة لمٌاه الغسل فً تركٌز الكبرٌتات الذائبة (ملٌمول.لتر) 1-
) (Bالمغنطة
)(Aمٌاه الغسل
المعدل
مغنطة
من دون مغنطة
الغسل بمٌاه النهر
4.30
5.60
4.45
الغسل بمٌاه البزل
18.20
27.50
22.85
المعدل
11.25
16.55
13.9
)(A
)(B
)(A)*(B
L.S.D
0.619
0.205
0.58
جدول ()10
اثر المعالجة المغناطٌسٌة لمٌاه الغسل فً تركٌز البٌكاربونات فً التربة (ملٌمول.لتر ) 1-
) (Bالمغنطة
)(Aمٌاه الغسل
المعدل
مغنطة
من دون مغنطة
الغسل بمٌاه النهر
2.90
3.40
3.15
الغسل بمٌاه البزل
6.20
10.00
8.10
المعدل
4.55
6.70
5.62
)(A
)(B
)(A)*(B
L.S.D
0.893
0.852
1.014

وٌعزى هذا االنخفاض فً تراكٌز هذه االٌونات عند غسل التربة بمٌاه النهر الى
انخفاض تراكٌزها فً مٌاه النهر القلٌلة الملوحة قٌاسا بالتربة المغسولة بمٌاه البزل العالٌة
الملوحة والحاوٌة على تراكٌز اعلى لهذه االٌونات جدول(.)2
وكان للتكٌٌف المغناطٌسً للمٌاه اثرا ً معنوٌا ً فً خفض تراكٌز الكلور والكبرٌتات
والبٌكاربونات الذائبة فً التربة وبلغت القٌم  34.55و  11.25و  4.55ملٌمول.لتر 1 -قٌاسا ً
باستعمال المٌاه العادٌة فً الغسل .ذات القٌم البالغة  52.3و  16.55و  6.7ملٌمول.لتر، 1 -
وٌعزى سبب ذلك الى ان امرار الماء من خالل مجال مغناطٌسً ٌؤدي الى احداث تغٌرات فً
خصائص المٌاه منها تكسٌر االواصر الهٌدروجٌنٌة وجعل جزٌئات الماء اكثر انتظاما ً واقل
تراكٌب عشوائٌة ومشبعا ً بالطاقة المغناطٌسٌة مما ٌزٌد من قدرة الماء على االذابة وبالتالً
زٌادة فً الطاقة الحركٌة وزٌادة فً كفاءة الغسل .مما ادى الى خفض تراكٌز هذه االٌونات فً
التربة[ 13و 14و 15و 16و 17و.] 27
 )A ×Bاثر معنوٌا فً خفض
وٌبدو أن التداخل بٌن نوعٌة مٌاه الغسل والممغنطة(
تراكٌز الكلور والكبرٌتات والبٌكاربونات وبلغت اقل قٌم للتراكٌز عند تداخل مٌاه النهر مع
الممغنطة  23.30و  4.3و  2.9ملٌمول.لتر 1-فً حٌن بلغت أعلى قٌم للتداخل عند الغسل
بمٌاه البزل المالحة بدون مغنطة  73.6و  27.5و  10.0ملٌمول.لتر. 1-
ونرى ان سبب ذلك هو ارتفاع تراكٌز هذه االٌونات فً مٌاه البزل مع عدم وجود عامل
التكٌٌف المغناطٌسً مما ادى الى ارتفاع قٌم التراكٌز لهذه االٌونات عن الغسل بمٌاه البزل
مقارنة بمٌاه النهر الممغنطة ذات التراكٌز القلٌلة لهذه االنٌونات مع عامل المغنطة الذي ٌزٌد
من كفاءة الغسل والحركة مما ادى الى انخفاض فً تراكٌز الكلور والكبرٌتات والبٌكاربونات
عند الغسل بمٌاه النهر الممغنطة ذات التراكٌز القلٌلة لهذه االنٌونات مع عامل المغنطة الذي
ٌزٌد فً كفاءة الغسل والحركة.
كما أظهرت نتائج التحلٌل اإلحصائً فروقا ً معنوٌة فً خفض نسبة امتزاز الصودٌوم
 SARفً التربة جدول ( )11نتٌجة استعمال مٌاه النهر فً الغسل قٌاسا ً باستعمال مٌاه البزل
وبلغ  4.99و ( 14.21ملٌمول.لتر 1/2) 1-على التوالً.وهذا االنخفاض ناتج من انخفاض قٌمة
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الـ  SARلمٌاه النهر نفسها قٌاسا بمٌاه البزل العالٌة الـ ( )SARجدول( )2وكانت هناك فروق
معنوٌة ناتجة من استعمال المٌاه الممغنطة فً خفض قٌم الـ  SARللتربة قٌاسا ً بالمٌاه العادٌة
فً الغسل وبلغت القٌم  7.8و  11.43على التوالً وٌعزى ذلك الى دور الغسل بالمٌاه
الممغنطة فً اذابة االمالح وغسلها فً اعمدة التربة .ومن ضمنها االمالح الحاوٌة على
الصودٌوم والكالسٌوم والمغنٌسٌوم مما ادى الى انخفاض فً قٌمة الـ  SARعند الغسل بمٌاه
المعالجة مغناطٌسٌا ً.
 )A ×Bاثرت معنوٌا ً فً انخفاض
وٌبدو ان التداخل بٌن نوعٌة مٌاه الغسل والمغنطة (
1/2
قٌمة الـ  SARعند الغسل بمٌاه النهر الممغنطة وبلغت ( 4.44ملٌمول.لتر ) 1 -فً حٌن
1/2
بلغت اعلى القٌم للتداخل بٌن مٌاه البزل مع عدم وجود المغنطة ( 17.32ملٌمول.لتر) 1 -
ونرى هذا االنخفاض ناتج من انخفاض قٌمة الـ  SARلمٌاه النهر مع عامل المغنطة الذي ساعد
على غسل االمالح الحاوٌة على الصودٌوم والكالسٌوم والمغنٌسٌوم مما ادى الى انخفاض قٌمة
الـ  SARفً التربة المغسولة بمٌاه النهر الممغنطة قٌاسا ً بالتربة المغسولة بمٌاه البزل المالحة
ذات التراكٌز العالٌة من اٌونات الصودٌوم والكالسٌوم والمغنٌسٌوم مع عدم وجود عامل
المغنطة ادى الى ارتفاع فً قٌمة الـ .]1[.SAR
جدول ()11
اثر المعالجة المغناطٌسٌة لمٌاه الغسل فً قٌم الـ  SARألعمدة التربة المدروسة(ملٌمول.لتر )
) (Bالمغنطة
)(Aمٌاه الغسل
المعدل
مغنطة
من دون مغنطة
الغسل بمٌاه النهر
4.44
5.54
4.99
الغسل بمٌاه البزل
11.11
17.32
14.21
المعدل
7.77
11.43
9.60
)(A
)(B
)(A)*(B
L.S.D
0.231
1.173
1.174
½ 1-

ولتاكٌد النتائج التً حصلنا علٌها قمنا برسم عالقة بٌن عدد الغسالت لكل معاملة مع الصفة
المدروسة اذ ٌوضح الشكل ( )1المنحنٌات التً رسمت والتً توضح تاثٌر المغنطة على الصفة
المدروسة فنالحظ ان هناك زٌادة كبٌرة فً تركٌز الصودٌوم فً حالة ماء البزل غٌر المعامل
مغناطٌسٌا فً حٌن انخفض تركٌز الصودٌوم بشكل ملحوظ عندما عومل ماء البزل مغناطٌسٌا
كما ٌالحظ انخفاض تركٌز الصودٌوم فً ماء النهر المعامل مغناطٌسٌا مقارنة بغٌر المعامل
مغناطٌسٌا وهكذا الحال بالنسبة لبقٌة تراكٌز االٌونات الموجبة والسالبة.
اما بالنسبة لصفة الملوحة فكانت العالقة واضحة فً الشكل اذ نالحظ ارتفاع منحنى الملوحة
بشكل واضح فً حالة ماء البزل غٌر المعامل مغناطٌسٌا فً حٌن انخفضت الملوحة الى
النصف فً حالة ماء البزل المعامل مغناطٌسٌا نتٌجة اذابة التراكٌب البلورٌة لألمالح باستخدام
هذه التقنٌة وكذلك انخفضت ملوحة ماء النهر المعامل مغناطٌسٌا مقارنة مع ماء النهر غٌر
المعامل وهكذا الحال بالنسبة لصفة  . SARوهذه النتائج تؤكد وبشكل واضح تاثٌر المغنطة
على الصفات المدروسة وان هذه التقنٌة ٌمكن استعمالها وبشكل فعال فً خفض مستوٌات
الملوحة فً الترب الملحٌة ومنها الترب العراقٌة .
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المغناطٌسٌة لمٌاه الص
اثر المعالجة
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االستنتاجات:
اظهر استعمال التقنٌة المغناطٌسٌة فً معالجة مٌاه الغسل فروقا ً معنوٌة فً خفض ملوحة
التربة وتراكٌز االٌونات الذائبة كالصودٌوم والكالسٌوم والمغنٌسٌوم والبوتاسٌوم والكلور
 31و  40.8و  21.1و
والكبرٌتات والبٌكاربونات قٌاسا ً بالغسل بالمٌاه العادٌة وبانخفاض
 24.3و  27.5و  33.9و  32و  %32على التوالً فً حٌن كان هناك ارتفاع معنوي
لتفاعل التربة  PHعند الغسل بالمٌاه الممغنطة قٌاسا ً بالمٌاه العادٌة وبلغت النسبة المئوٌة
لالرتفاع .%1.3
تشٌر هذه النتائج إلى الدور الفاعل للتكٌٌف المغناطٌسً لخواص المٌاه وتحسٌن هذه
الخواص مما زاد من كفاءة وقدرة الماء على غسل امالح التربة.
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Abstract:
Experiments to test of magnetic water technology to
leaching salts of soil. Were carried out in soil and water
labs,agriculture collage, Baghdad university, every soil column
contain 1000 grams of silt clay loam soil contain 120 sand, 580 silt
300 gm.kg-1 clay, bulk density 1.36 mega gram m-3, EC 4.2 ds.m-1
and SAR=5.7. All ten experiments were designed in Split plots
which consider the water quality as the main factor while magnetic
and without magnetic water as sub factor, leaching all columns
and abandon experiment of the 16 sample after dry soil to make
analysis the first experiment. .
One leach and tenth experiment take ten leaching and used
statistic analysis. For the leaching process river water 1.1 ds.m-1
saline drainage water 5.2 ds.m-1 take factor A and magnetic river
water 1.12 ds.m-1 and magnetic saline drainage water 5.3 ds.m-1
factor B. with 4 Replicates to each experiments .Magnetic water
treatment by Bipolar system made in Iraq(1500 Gauss) (2 Inches)
with 5000L.h-1 after all experiments we used analysis to columns
of soil (1:1) (soil: water) EC, pH, concentration soluble cat ion Na+,
Ca+2, Mg+2 and K+ and soluble anions Cl-, SO4-2, CO3-2 and HCO3-1,
and for accounting of SAR.Application used river water in leaching
significant reduction in EC and concentration of Na+, Ca+2, Mg+2,
K+, Cl-, SO4-2, HCO3- soluble in soil comporesin with saline
drainage water percentage reduction was 64.9, 73, 41.5, 38.4,
42.7, 54, 5, 78.3, 61.1 respectively. Finally used of magnetic water
led of significant statistic reduction EC and concentration soluble a
ions in soil Na+, Ca+2, Mg+2, K+, Cl-, SO4-2, HCO3- percentage of
reduction 31, 40.8, 21.1, 24.3 , 27.5 , 33.9, 32.32% respectively
compare normal water, use river water to leaching soil pH was
significantly increased 1.8% compare with saline drainage water,
and leaching with ,magnetic water led significantly increased soil
pH 1.3% compare normal water.
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