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استخدام المياه الممغنطة في استصالح الترب المتأثرة باالمالح

.

رعد جواد محمد كاظم
المعهد التقني  /الشطرة
المستخلص
نفذ ه هذ ت ربة خالذذش رذذكا وذذاخث نذذونبا ربمذذونة وذ و ذ ذ ش  2030فذذة ربهداذذت ربةف ذذة فذذة رباذذةخذ الهاوف ذذش ث ذذو
بهدخفش توثيخ ربهيوت ربههغ ةش على غسل ربةخب ربهةوثخذ الوال كح فو نش ر كونيش ه ت ربهيوت الوبهيوت رالعةيوديش ( غيذخ ربههغ ةذش )
فة غسل رال كح ربةخالش  .ر ذةدت ربةمذهيا ربداذبراة ربكو ذل المكثذش كذخ ره بكذل دو لذش ذت ر ذةدت م ر الذ دذو كه
تهمل سةبيوه ربهغ ةش ( صفخ لة تسك  000 ،لة تسك  3200 ،لة تسك  2000لة تسك )  .ر ضذام رب ةذواا را ه ذو
فخ وه عوبيش ربهد بيذش بةذوثيخ سذةبيوه غ ةذش يذوت ربغسذل علذى ر ةمذكح ربةذخب ربهةذوثخذ الذوال كح نونذم رنمذخ ربهدذو كه
توثيخر هة ربهدو لش ره سةبى ربهغ ةش  2000لة تسك  .ن بك الي ذم تلذك رب ةذواا ربذى ر كونيذش تذبفيخ نهيذش ال يسذةاوا الاذو ذ
ربهيوت ربةة يهك ر ةدتر او فة ر ةمكح سوحوه رضوفيش ربةخب ربهلايش ر ر ةدتر او فة عهليذش ربذخث بذ بك يهكذ رعة ذو
ر ةدتر ه ت ربةف يش رب تيتذ اهو ال يهو را ظخ ف واش ربهيوت ربةة يدونة او ربدخرق و يش رمبصو فة و فه رب باليش .
Abstract :
This experiment was conducted at January and February 2010 in Technical Institute of
Shatrah to realize the impacts of magnetic water on the salt leaching and soil reclamation , in
addition to determine the magnetic level which has the largest effects . CRD design was used
with three replications and four treatments ( 0 m.Tesla , 600 m Tesla , 1200 m. Tesla and 2400
m. Tesla ) . The results showed significant differences between the treatments . The treatment
2400 m. Tesla leached more salt from the soil column comparing with others. So there are
regarded quantity of water can be saved with utilizing this new technique lets to be used for crop
irrigation or to reclaim additional areas of salt affected soils , therefore the utilizing of this
technique very useful and important with the deficiency condition of water that Iraq suffers of ,
especially in its southern regions .
المقدمة -:
ربهوء ربههغ ط هب ربهوء رب ث يةا تهخيخت ركا ذوا غ و يسذة دذي  ،ب البضذ ربهغ ذو يل دررلذه ب الذوبفخب ذه بفةذخذ ذ
ربز  ،حيث يس ب ربةدخض بةأثيخ تلك ربه واله ربهغ و يسيش تغييخ ربكميخ ربرصه حيث تدهل عهليذش ربهغ ةذش علذى تفبيذش
ربرص ربهوء ع خيق رعودذ ت يا ر باذا وه الاذكل صذاي  .ذت رنةاذا ربدذوبا ويكذل فذو ردرث با ربهذوء ربهذو رذكا ذودذ
بصلش تةببت به وا ش ناخالوايش ضديفش  ،ه ر رالنةاوف نوا ربفوعذتذ رس ذوا ربةذة ر ذة ت ابياذو رب ذوحمبا ع ذت ر ذةدتر اا ربةف يذش
ربهغ و يسيش فة غ ةش ربهوء  .ه و جهلش ربدبر ل ربةة تدةهت علياو د جش ربةهغ ط هة نهيش ربسذوال ربهدذت بلههغ ةذش  ،ذبذ
تذ ربةهوا الي ربهوء ربهغ و يل ( ربهبصلة  . ) 2007يدة خ ربه وا ربهغ و يسة نهيش ة اش يهكذ
ربهغ و يل ربهسةدت
تهميلاو الدةب ههيش تسهى رةب ربةتفق ربهغ و يسة را عتد ربدةب ربهغ و يسيش ربدهبديش على حتذ ربهسوحش تسهى وتذ
ربةذذتفق ربهغ و يسذذة فذذة حذذي تدذذخف ربه ةفذذش ربهايةذذش الوبهغ ذذو يل ربذذتراا ب ربهبصذذل رب ذ ث يهذذخ الذذه تيذذو ناخالذذواة الوبه ذذوا
ربهغ و يسة ( ع يت . ) 2007
يفوا ربهوء ربهدوبا غ و يسيو البحتذ يوا ربهغ و يسيش غو ا  ( gaussحتذ بذ رباث ربهغ و يسيش ) هة عذتد ربدةذب
ربهغ و يسذذيش ( نموفذذش رب خيذذوا ) بكذذل ذ ةهةخ خال ذ رب ذ ث ي دذذث ذ ذذة ربهغ ذذو يل  ،ه ذذو حذذتذ برذذخى بفيذذوا ذذبذ
ربهغ و يسيش هة ربةسك (  ) Teslaربةة تسو ث 30000غو ا  .تفوا بذ ب و ٌتذ ربهغ ةش البر ةش جاوز  gaussmeterب
 (magnetometerمةفى . ) 2007
با ذذخ ربهذذوء ع ذذخ ذذوا غ و يسذذة يدهذذل علذذى زيذذودذ د جذذش تفوعلذذه ناذذب ربفوعتيذذش ياس ذ ذ ربرصذذه ربفيزيوايذذش
ربكيهيوايش يزيل نو البنوه ربكوبسيب ( ربكلل ) يه تخ او ( مةفى  . ) 2007ر را ربهوء ربهدوبا غ و يسيو يةاذبا ذ
ربهوء رب سيط ربى وال ث جبدذ عوبيش تةدتا فيه ربرص ربكموفش  ،ربات ربسةاة ربلز جش  ،حيث تزدرد يببش ربهوء ع خيق
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رفض بز جةه ي دله اةف و الوبدبرص ربهغ و يسش نفوالليةه على ا رالش دةلا ربهكبنوه مذل ربهدذودا ربفيةو ي ذوه( Jacob
 ، ) 2007 and Kronenbergنهو را تدخيض ربهوء بله وا ربهغ و يسة يؤدث ربى زيودذ عتد رب زيئوه ربه فذخدذ ب ربه ذو ي
ربد فبديش ربهةكبنش ر الدش جزيئوه  Tetrahedralityفة ربب م نفسه ي دل رب زيئوه غيخ ربه ةهدش بنمخ عتدر ه ر يذؤدث
ربى اندفوض رس رصخ ربايت جي يش ررةزرا سوفوه ه ت رال رصخ هو يزيت فدوبيش ربهوء ( مةفى  . ) 2007تةغيذخ فذة
ربهوء الدت خ ت ركا ربه وا ربهغ و يسة ربرص نميخذ او روصيش ربةبصيل ربكاخالواة  ،زيودذ نس ش رس نس ي ربه رب فذة
ربهذوء  ،زيذذودذ ربفذت ذ علذذى تذ يب رس ذذكح رسحهذوض  ،ربة لهذذخ ،ربةذبتخ ربسذذةاة  ،ربةغييذخ فذذة ذخعش ربةفذذوعكه ربكيهيوايذذش ،
روصيش ربة دخ  ،ربة لل  ،ربليبنش  ،ربدبرص رب مخيش  ،يوا ربدزا ربكاخالواة زيودذ رب فب يش ( ربهبصلة . ) 2007
بص ام ر ةدتر وه ربه وا ربهغ و يسة حوضخر ربةة يفذوه رباذوادش حيذث ر ضذام ربت ر ذوه را ربه ذوا ربهغ و يسذة
يؤثخ فة ربدهليوه رب ويبنيهيوايش رضذوفش ربذى ر كونيةذه فذة زيذودذ ر ةمذوص راليبنذوه ربةذة تفذبد ربذى رب هذب رب يذت بل وتذوه حيذث
تهيذذزه الذذود ره ن ذذوه رب ديذذل ربةذذة تدخضذذم الذ هو ربذذى  3000لذذة تسذذك ع ذذت تاليذذل رنسذ ةاو الزيذذودذ اةبرهذذو ذ ع وصذذخ
ع ذت فذ فةذذخذ تدذذخيض
ربمذبديب ربكوبسذذيب رباتيذذت ربزنذك ربهغ يسذذيب ربه غ يذذز رال را اةبرهذذو ذ ربفب ذذفب ية ذذو
ذ د يفذش رحذتذ ربذى رهذل عاذخذ د يفذش فو نذش الهدو لذش ربهفو نذش (  . ( 2009 Faten and Al-Khayriذت جذت
رب ذ
( ) 2000 Esitken and Metinرا زيودذ ربه وا ربهغ و يسة صفخ ربى  190لة تسك ردى ربى زيودذ اةبى ربمهو ذ
رب ةذذخ جي  ،رب اذذوا  ،ربكوبسذذيب  ،ربهغ يسذذيب  ،ربه غ يذذز  ،رب بتو ذذيب  ،رباتيذذت ربمذذبديب رال را اةبرهذذو ذ ربفب ذذفب
ربك خيم ت رندفض .
را ب اب تة يفوه تف يوه ربهغ و يسذيش فذة ذواله عتيذتذ ربفيذل فذة تاذ ي الدذض ربهاذةغلي فذة ذوا علذا ربهيذوت ربذى
ر ةدتر ه ت ربةك بببجيو فة عكج رالضخر رب وجهش ع لبحش ربهيوت او بش ر ةدتر او فة ربخث بزيودذ ربهسوحوه ربهز عش
ت رعة خه ه ت ربةف يش نهمت بلةو ش ربخريمش ربةة يهك رال ةفودذ او فذة تاسذي رذبرص ربةذخب ربهةذوثخذ الذوال كح فذ
جبدذ ربهيوت ربهوباش  ) Selim 2008 ( .حيث يزيت ربهوء ربههغذ ط ذ رنةذوج رال ض ببحذتذ ربهسذوحش الذت ا ر ذةدتر رال ذهتذ
ربم وعيش رنه بث ربهوء ربههغ ط يدة خ فواتذ و ش رجازذ ربخث الوبخش ربخث الوبة فيط ر رنه يفب الو رالذش تخ ذ وه ر ذكح
ربكوبسيب على فةاوه ربخوووذوه ر ربه فةذوه ر يه ذ ذ حذت هذ ت ربةخ ذ وه رضذوفش ربذى را ربهغ ةذش ال تاذخ رب ذوه ذ
ربهغذ يوه ربهبجذبدذ فذة يذوت ربذخث نذ بك فذوا ه ذو ر كونيذش ال ذذةدتر ه فذة رزربذش رال ذكح ذ ربةخالذش يمذل ذ وذوا ربةخالذذش
ربهذذت خذ الس ذ ب ر ذذةدتر ربةخنيذذزره ربدوبيذذش ر ربهكمفذذش ذ رال ذذهتذ رالصذذة وعيش  .ن ذ بك فذذوا غ ةذذش ربهذذوء تزيذذت ذ رحةهوبيذذش
ر ةدتر ربهيوت ربهوباش فة ث ربهاوصيل ربهدةلفش رضوفش ربى ر كونيش ه ت ربهيوت فة رزربش رال كح ربةخالش غسذلاو Vora ( .
لبيش ربهيوت عسختاو د جش تفوعلاو رضوفش ربذى رفذض فذتر تبصذيلاو
 ) 2006حيث را دو لش ربهيوت غ و يسيو للم نل
ربكاخالذواة (  . ) 3777 Bogatinنهذو بذبحظ تذوثيخ ربهيذوت ربههغ ةذش فذة ربافذوظ علذى ت ذونل تبزيذ عذوا بلهيذوت ربه مفذش ذ
رنسترد تلك ربه فةوه (  ، ) 2007 Aaliيدزى بك ربى ربةوثيخ راليبنة بدهليش ربهغ ةش على ذ ر
ربه فةوه بفوعليةاو فة
تفليذل تكذبا ربفاذخذ ربكلسذيش بذيل بلةذوثيخ رب زيئذة بلهغ ةذش ر را غ ةذش ربهيذوت يمذوح او بكهذو ربةذوثيخرا ( ( 2008 et al
.Nelson
رال كح ربهبجبدذ فة ربةخالش تفبق والليذش ربهذوء ربدذودث اليذدفي ( ربةفخيذخ ربسذ بث
را بلهوء ربههغ ط والليش على ربةدل
الدر ذ ربهلبحش  ) 2001رنذه يكذبا رنمذخ فدوبيذش فذة ربةذخب ال ذيهو ربةذخب ربمذبديش (  . ) 2000 Voraنهذو را ر ذةدتر ربهذوء
فتر تفوعل ربةخالش زرد تبصيلاو ربكاخالواة ذ اةذبى
ربههغ ط ردى ربى الدض ربةغيخره فة صفوه ربةخالش حيث لل
ربفب ذفب رب ذوهز را ه ذو الدذض ربفواذتذ ذ غ ةذش ربهذوء ربهذوب علذى رنةوجيذش حذتذ يذوت ربذخث ( Basant and Grewal
 . )2009ن بك فوا غ ةش ربهيوت تزيت فة والليةاو على رزربش رال كح الات د ثك ربى ر ال ذخره رضذوفش ربذى زيذودذ ر كونيةاذو
فذذة تاةذذيا رب لذذب ره ربهلايذذش ربةذذة يهك ذ را تةكذذبا الس ذ ب ر ذذةدتر رال ذذهتذ ربكيهيو يذذش ن ذ بك تسذذوعت رب ذذوه علذذى ر ةمذذوص
ربهغ يوه ربهبجبدذ فة د واق ربةخالش ربمغيخذ رال خ رب ث يذؤدث ربذى تاسذ نهذب رب ذوه الوبةذوبة زيذودذ ر نةذوج  .الذي رييذو را
ربهغ ةذش تذؤدث ربذى حمذود كذخ تفلذل ذ نهيذش ربهيذوت رال ذهتذ ربهسذةدت ش )  ، ) Saim et al 2005الذل يهكذ را يكذبا
ر ذةدتر ربه ذوا ربهغ و يسذة الذتيك عذ ر ذةدتر رال ذهتذ ربكيهيو يذش (  . ) 2007 Faten et alفذة ربسذ بره رالريذخذ الذتر
ربدلهوء فة ررة و ربهيوت ربههغ ةش على رنةفوا ربد وصخ فة ربةخالش حيث جت را ه ذو ررةكفذو الذي تخرنيذز نذل ريذبا نذ بك الذي
ربةخرنيز ربكليش به هبع راليبنوه الذي ربةذخب ربهخ يذش الوبهذوء ربههغذ ط تلذك ربةذة تذا ر رااذو الوبهيذوت رالعةيوديذش ( Rami et al
. ) 3770
تاتف ه ت ربت ر ش ربى دخفش ر كونيش ربهيوت ربههغ ةش فة ر ةمكح رال رضة ربهةوثخذ الوال كح تذخب ربه ةفذش رب باليذش
ربدخرق ربةة تةما الهلبحةاو فو نش بك الوبهيوت رالعةيوديش فة غسل رال كح ربةخالش فو نش نهيذش ربهيذوت ربكز ذش الذي
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رباوبةي  ،ن بك حسوب نهيش ربهيوت ربةة يهك تبفيخهو ع ت جبد ربفخ وه الي رنذبرع ربهيذوت ربهسذةدت ش ربةذة تدة ذخ ضذخ يش
را جته الس ب رب خ ف رباوبيش ربهةهيزذ الااش ربهيوت فة ربدخرق الاكل عو فة ج باله الاكل روص .
المواد وطريقة العمل :
 -3ررةيخه تخالش ةهلاش  ،جففم ا م خ ه ع خ دل  2لا .
 -2رجخيم هبعش ربفابصوه ربكيهيو يش ربفيزيو يش بلةخالش ربهوء ربهسةدت فة ربغسل نهذو بضذ فذة رب ذت ا (
.)3
 -1ع أه ربةخالش ربه دببش الدت زجاو جيتر الغيش ت ونساو فة رنواليب الك ةيكيش با نل عهبد  320ا ةذخت  30ذا الدذت
رحكذذو ر ذذفل رالن ذذبب الها ذ ك دذذتنة ث فةاذذوه صذذغيخذ تذذا الةذذه الو ذذةدتر حوصذذخره روصذذش ( فذذوي ) ض ذ
ربمبف ربزجوجة التررله به ففذترا جذزء ذ ذودذ ربةخالذش  ،حيذث ضذ  32نغذا تخالذش بكذل عهذبد ذت نذوا ر تفذوع
عهبد ربةخالش فة رالنواليب الات د  300ا تفخي و .
 -0ر ةدت ربةمهيا ربدابراة ربكو ل فة رن وز ربة خالش المكثش كخ ره بلهدو لش رببرحتذ .
 -0تا ر ةدتر غونط الفبذ  100لة تسك بلهغ ذو يل رببرحذت يذةا ضذداو دررذل رنذوء الك ذةيكة حذو ث علذى ذوء ربا فيذش
الغيش غ ةةاو ر ةدتر او بغسل رعهتذ ربةخالش .
 -0ر ةدت م ربهسةبيوه ربهغ و يسيش  :صفخ لذة تسذك  000 ،لذة تسذك  3200 ،لذة تسذك  2000لذة تسذك بذك
ربهغونط بهدو لش يوت ربهدو لش ربمونيش ر الذ ةذ
البض ربهغونط فة ربهوء بهتذ ر ال وعوه حيث تا ض ةدةي
بهيوت ربهدو لش ربموبمش ثهوا ة بهيوت ربهدو لش ربخرالدش .
1
1
 -9رضيفم نهيوه ةسو يش ربهيوت بكل كخ حسب ربهدو كه على ثك دفدوه  1900ا  2200 ،ذا 2200
ا 1رييو بلتفدش ربموبمش .
 -9جهدم يوت رب زا بكل كخ ت ه نهيش رال كح ربهبجبدذ فياو الةخيفش ربةخ يب الو ذةدتر يذزرا ناخالذواة حسذوا
بمك خرتب عاخيش ت ر ةدت م ه ت ربةخيفش التال تفتيخ ربهلبحش ال اوز تفتيخ ربةبصيل ربكاخالواة راذيش تذوثيخ
ربهغ ةش على خرءره رب اوز .
 -7تذذا حسذذوب نهيذذوه رال ذذكح ربهغسذذببش بلذذتفدوه ربذذمك بكذذل كذذخ رب ذذت ا (  ) 2يبض ذ دذذتا نهيذذوه رال ذذكح
ربهغسببش بكل دو لش .
-30رجخث ربةاليل رالحمواة ربكز حسب ربةمهيا ربدابراة ربكو ل .

صفات التربة
قيمة الصفة
صفات الماء
قيمة الصفة

جدول (  ) 1يبين صفات التربة وانواع المياه المستخدمة
pH
االمالح %
النسجة
وزن الرمل وزن الغرين وزن الطين
111غم .كغم
غم .كغم
غم .كغم
9.67
2.357
مزيجةغرينية
79
666
532
 5766ملي تسال
 1566ملي تسال
 666ملي تسال
صفر ملي تسال
 % pHلالمالح
 %لالمالح
 % pHلالمالح  % pHلالمالح pH
6.6197
6.35
6.6192
6.57
6.6193
6.56
6.6193 6.12

النتائج والمناقشة :
رب ةواا را ه و فخ وه عوبيش ربهد بيش الذي ربهدذو كه حيذث نونذم يهذش  Fربهاسذوبالش (  ) 30.910تفذبق
رتي
ن يختاذو رب ت بيذش (  ) 9.073علذى سذةبى  %3ع ذت تختيذب ةب ذذةوه ربهدذو كه ن ذت را ه ذو فخ ذو رحمذوايو د بيذذو
عوبيو الذي سذةبى ربةهغذ ط ربخرالذ (  2000لذة تسذك ) نذل ذ سذةبيوه ربهغ ةذش رال ا ( صذفخ لذة تسذك ) سذةبى
يهش رصغخ فذخق د ذبث (  ) 10.399علذى ربهسذةبى
ربةهغ ط ربمونة (  000لة تسك ) حيث را ربفخق الي او نوا رن خ
 ، %3الي هو با ت اخ تلك رب ةواا فخ وه د بيش الي سةبية ربهغ ةش ربموبث ربخرال ر نذوا ربفذخق الذي ةب ذةوه نهيذوه
رال كح ربهغسببش باوتي ربهدو لةي ر ل رصغخ فخق د بث على ربهسةبى ربهاو ربيه .
ن بك رظاخه ررة و ربهةب ةوه را ه و فخ و رحموايوو عوبة ربهد وبيش الي سةبى ربةهغ ط ربموبث (  3200لذة تسذك )
نذذل ذ ربهسذذةبيي رال ا ربمذذونة ( صذذفخ لذذة تسذذك ) (  000لذذة تسذذك ) علذذى ربةذذبربة ر نذذوا فذذتر ربفذذخق الذذي
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ةب ةوه دو لش سةبى ربةهغ ط ربموبذث دو لذش سذةبى ربةهغذ ط ربمذونة تفذبق يهذش رصذغخ فذخق د ذبث علذى ربهسذةبى
 % 3ن بك رباوا بهسةبى ربةهغ ط رال ا  .نهو را تلك رب ةذواا ذت الي ذم جذبد فذخق رحمذواة د ذبث علذى سذةبى %0
سذةبى ربةهغذ ط ربخرالذ الذو ة ربهدذو كه الهذو فياذو دو لذش سذةبى ربةهغذ ط ربموبذث حيذث نونذم ربفخ ذوه الذي
الي نل
ربهةب ةوه رباسواليش بهدو لش ربهسةبى ربخرال الو ة ربهدو كه رن ذخ ذ يهذش رصذغخ فذخق د ذبث علذى ربهسذةبى ( % 0
. ) 20.900نهذو را ه ذذو فخ ذو د بيذذو الذي ربهةب ذذةوه رباسذذواليش بكهيذوه رال ذذكح ربهغسذببش الذذي دو لذش سذذةبى ربةهغذ ط
ربموبث ربهدو لةي رالرخيةي رال ل تهغ ةو  ،الي هو بذا ت اذخ تلذك رب ةذواا فخ ذو رحمذوايو د بيذو الذي سذةبية ربةهغذ ط رال ا
ربمونة( صفخ لة تسك ) (  000لة تسك ) على ربةذبربة حيذث نذوا ربفذخق الذي ةب ذةياهو رباسذواليي ر ذل ذ رصذغخ
فذخق د ذذبث علذى ربهسذذةبى  . % 0رعةهذودر علذذى ذو الي ةذذه تلذك رب ةذذواا يةيذ را ربهيذذوت ربههغ ةذش ربهسذذةدت ش فذة غسذذل
رال كح ربةخال ش باو والليش تفبق والليش ربهيوت رالعةيوديش ( غيخ ربههغ ةش ) فة عهليش ر ةمكح ربةذخب  ،نهذو ت ذي را وذتذ
ربةهغ ط باو رالثخ رببرض فة نفوءذ عهليش ربغسل ر تهيذز سذةبى ربةهغذ ط ربخرالذ (  2000لذة تسذك ) الوزربةذه رن ذخ نهيذش
ةوع ربةخالش ربهسةدت ش يليه فة ربةذوثيخ سذةبى ربةهغذ ط ربموبذث (  3200لذة تسذك ) حيذث نونذم نهيذش رال ذكح
ر كح
دو لش سةبى ربةهغ ط ربخرال نهو رتي را دو لش سةبى ربةهغ ط ربمونة (  000لذة تسذك )
ربهغسببش ربةخالش ر ل
جبد فخق فة ةب ةوه نهيوه رال ذكح
ليل ربةوثيخ فة غسل رال كح ع ت فو نةه الكفوءذ ربهيوت غيخ ربههغ ةش الوبخغا
ربهغسببش بهدو لةة ه ي ربهسةبيي رال را ربفخق الي اهو ال يختفة را يكبا فخ و رحموايو د بيو  .ت يدذبد رزديذود دذتاله
نهيذذوه رال ذذكح ربهغسذذببش الزيذذودذ وذذتذ ربه ذذوا ربهغ و يسذذة ربةذذة تةدذذخض باذذو يذذوت ربغسذذل ربذذى را تدذذخيض ربهذذوء بله ذذوا
ربهغ و يسة يؤدث ربى زيودذ عتد رب زيئوه ربه فذخدذ ب ربه ذو ي ربد فبديذش ربهةكبنذش ذ ر الدذش جزيئذوه فذة ربب ذم نفسذه
ي دل رب زيئوه غيخ ربه ةهدش بنمخ عتدر ه ر يؤدث ربى اندفوض رس رصخ ربايت جي يش ررةزرا سوفوه هذ ت رال رصذخ
هذذو يزيذذت ذ فدوبيذذش ربهذذوء ( مذذةفى  . ) 2007رضذذوفش ربذذى را ربهذذوء الدذذت ذذخ ت رذذكا ذذوا غ و يسذذة تةغيذذخ فيذذه
هبعش صفوته او زيودذ ت ته على ر رالش رال كح ربةغيخ فة خعش ربةفوعكه ربكيهيوايش ربةذة تدة ذخ عهليذش الذوا
رال كح رحتى ه ت ربةفوعكه ( ربهبصلة . ) 2007
ع ذذت رجذذخرء ربهفو نذذش الذذي نهيذذوه ربهيذذوت ربههغ ةذذش نهيذذش ربهيذذوت رالعةيوديذذش ( غيذذخ ربههغ ةذذش ) ربةذذة ر ذذةدت م فذذة
ربة خالش ر ة ودر ربى نفواةاو فة غسل رال كح يةي جبد فواض ربهيوت ع ت ر ةدتر ربهيوت ربهدوب ش غ و يسذيو ب هيذ
سةبيوه ربةهغ ط  ،الا ر ففت تةبفخ نهيوه ذ ربهيذوت ع ذت ر ةمذكح هكةذو رحذت بدهذق ةذخ الو ذةدتر ربهيذوت ربههغ ةذش
يهك را تافق رال ةفودذ او الغخرض ررخى نوبخث ر ر ةمكح سوحوه رضوفيش ربةخب ربهةوثخذ الوال كح رباكل (
 ) 3يبض تلك ربكهيوه .
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كمية المياه الموفرة ( متر مكعب  /هكتار )
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مستوى مغنطة المياه ( ملي تسال )

شكل (  ) 1يوضح عالقة مستويات تمغنط المياه مع كميات المياه الموفرة
رباكل (  ) 3را رب زيودذ فة نهيش ربهيوت ربهذبفخذ تكذبا تت ي يذش ع ذت نفذل ربهيذوت ذ سذةبى ربةهغذ ط رال ا ( صذفخ
يةي
لة تسك ) ربى سةبى ربةهغ ط ربمونة (  000لة تسك ) ن بك رباوا الي سةبية ربةهغذ ط ربموبذث ربخرالذ رال را هذ ت ربزيذودذ
با تك ن بك الي ربهسةبيي ربمونة ربموبث يهك رال ة ةوج را نفوءذ ربهيوت ربههغ ةش فة غسل رال كح تكبا عوبيش ع ت و تكبا
تلك ربهيوت ت عب لم غ و يسيو الاتذ تةذخر ح ذو الذي  3200 000لذة تسذك فو نذش الهسذةبيوه ربهغ ةذش رالرذخى  .يدةفذت را
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رعلذذى تغيذذخ فذذة صذذفوه ربهذذوء رب ذ ث يةدذذخض بله ذذوا ربهغ و يسذذة نةكذذبي رب زيئذذوه ربه فذذخدذ رندفذذوض رصذذخذ ربايذذت جي
ررةزرا ربهسوفوه الي ه ت رال رصخ يكذبا ضذه وذتذ ربه ذوا ربهغ و يسذة ربةذة تةذخر ح الذي  3200 000لذة تسذك هذ ر ال
بك ال يغيخ صفوه ربهوء ربهاو ربياو الل ربهفمبد هب را رعلى دتا بةغيذخ تلذك ربمذفوه ذت
يد ة را زيودذ رباتذ النمخ
تكبا ضه ر بهتى ربه نب رال خ رب ث تخ رثخت فة تفليل نهيوه ربهيوت ربهةلبالش بغسل نفل نهيش رال كح هذو ردى ربذى ربزيذودذ
رباودذ فة نهيوه ربهيوت ربهبفخذ ربةة رتيام رباذكل (  . ) 3دبذم نةذواا ربة خالذش علذى زيذودذ نهيذش رال ذكح ربهغسذببش ذ
رعهتذ ربةخالش نلهو رزدرده غ ةش ربهيوت ربهسةدت ش فة ربغسل رب ت ا (  ، ) 2الاتف دخفذش فذتر ربدك ذش ربكهيذش الذي سذةبى
تهغ ط يوت ربغسل نهيش رال كح ربهغسببش يهك ربل ذبء ربذى ربمذيغش ربةوبيذش ربةذة تذا روذةفو او ر ذة ودر بلدك ذش الذي نهيذش ربهيذوت
نهيش رال كح ربةة تا غسلاو حيث را تلك ربدك ش يهك را تهمل الهدودبش ربت جش رال بى بث عك ش رط سةفيا .
Y = 0.0276 X + 299.31
حيث را  Yتهمل نهيوه رال كح ربهغسببش ( غا )
 Xتهمل سةبى تهغ ط يوت ربغسل ( لة تسك )
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شكل (  ) 5يبين العالقة الكمية بين مستوى تمغنط مياه الغسل وكمية االمالح المغسولة من اعمدة التربة
يهش  R2ربدوبيش (  ) 0.7107را ربفيا ربهةب دش بكهيذش رال ذكح ربهغسذببش ر ذة ودر ربذى فذتر ربةغيذخ فذة سذةبى
نهو ية ي
غ ةش ربهيوت تكبا ةةوالفش ال س ش عوبيش ت لغ  % 71.07بث را رب هب ج ربدةذة بلدك ذش الذي ربهةغيذخي ربهاذو ربياهذو يهمذل تلذك
ربدك ش الاك ل ن يخ د بث رال خ ربذ ث يسذه الو ذةدتر ربمذيغش ربخيوضذيش بدك ذش ربهةغيذخي تب ذ نهيذوه رال ذكح ربهغسذببش
الةاتيت سةبى غ ةش يوت ربغسل .
جدول (  ) 5يبين معدل كميات االمالح المغسولة للمعامالت المختلفة
 1566ملي تسال  5766ملي تسال
صفر ملي تسال  666ملي تسال
معامالت المياه
366.632
373.567
317.796
577.773
كمية االمالح المغسولة(غم)
نةواا تبصة ربت ر ش الو ةدتر ربهيوت ربههغ ةش فة ر ةمكح رال رضة ربهةوثخذ الوال كح الغيش تذبفيخ
ال وءر على و تفت
نهيش ال يسةاوا الاو ربهيوت  .ن بك تبصة ربت ر ش الو ةهخر رب اث ربدلهة فة ه ت ربةف يش رب تيتذ نزيذودذ ر رفذض سذةبيوه
ربةهغ ط ع ربات د ربهت ش فذة هذ ت ربة خالذش ر د ر ذش فةذخره تهغذ ط ربهيذوت توثيخهذو فذة غسذل رال ذكح رضذوفش ربذى يدذش
رال ذكح ربهغسذببش يدذش تخني اذو راليذبنة نذذة يسذة ت ذخر ر ذةدتر هذ ت ربةف يذش ربذذى هبعذش ذ ربافذواق ربدلهيذش الهدةلذذا
توثيخره ربهغ ةش على عهليش ر ةمكح ربةخب بيةا تبفيخ و يهكذ تذبفيخت ذ ربهيذوت روصذش را ربدذخرق يدذونة ذ وذاش ربهيذوت
ربهدخ فش فة و فه ربهدةلفش رمبصو و فه رب باليش .
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