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چکيده
نفوذپذیری یکی از مشخصات فیزیکی خاک است که در مسائل آبیاری و زهکشی اهمیت خاصی دارد .هدف این پژوهش ،مقایسه
مقدار نفوذ تجمعی ،سرعت نفوذ آب و شوری خاکهای رس سیلتی ،سیلتی و لوم شنی با اعمال تیمار مغناطیسی کردن آب بود .ضرایب
معادله نفوذ آب در خاک با استفاده از روش کوستیاکف-لوئیس بهدست آمد .نتایج نشان داد که آب مغناطیسی باعث افزایش نفوذ و
همچنین افزایش سرعت نفوذ آب در بافتهای مختلف خاک شد و در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود .مقدار نفوذ تجمعی در خاک-
های رس سیلتی ،سیلتی و لوم شنی با استفاده از آب مغناطیسی بهترتیب برابر  12/7 ،12/6و  12سانتیمتر و برای آب غیر مغناطیسی
بهترتیب برابر  27/2 ،21/3و  12/2سانتیمتر بود .همچنین آبیاری با آب مغناطیسی باعث کاهش معنیدار هدایت الکتریکی عمقهای
مختلف خاک شد و این اثر در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود.
کلید واژهها :نفوذپذیری ،هدایت الکتریکی ،آب مغناطیسی ،بافت خاک.

مقدمه
نفوذپذیری یکی از مشخصات فیزیکی خاک است که در مسائل
آبیاری و زهکشی و هیدرولوژی از اهمیت خاصی برخوردار است.
فرایند نفوذ عالوه بر آن که یکی از پارامترهای هیدرولیکی است،
یکی از مشکلترین پارامترهای قابل اندازهگیری دقیق در مزرعه نیز
میباشد .عوامل متعددی نظیر بافت خاک ،مواد آلی ،پوشش گیاهی و
تراکم خاک بر این فرایند مؤثر است (رضویپور کومله و همکاران،
 .)4831مدیریت سیستم آبیاری و برنامهریزیهای آبیاری بر اساس
سرعت نفوذ آب میباشد .بنابراین ،ارزیابی دقیق نفوذپذیری ضروری
است و میبایست مهندس طراحی به آن توجه داشته باشد (نشاط و
پارهکار4831 ،؛ باوی و همکاران.)4838 ،
هانسوکر و کلمنت )4333( 4گزارش نمودند که نفوذپذیری خاک
یکی از عوامل موثر در آبیاری سطحی است و در طول فصل تغییر
میکند .آنها کاهش مقدار نفوذ را حدود  14درصد در طول فصل
رشد گزارش کردند .تغییرات سطحی خاک یکی از عوامل مهم و
تأثیرگذار بر تغییرات زمانی نفوذپذیری در طول فصل ذکر شده است.
خاتری و اسمیت )2441( 2گزارش نمودند که تغییرات نفوذپذیری از
عوامل تأثیرگذار بر غیریکنواختی آب در مزرعه و راندمان کاربرد

است .نفوذپذیری در طول یک فصل تغییر کرده و استفاده از متوسط
تغییرات نفوذ میتواند سبب افزایش یکنواختی کاربرد آب به اندازه 22
تا  84درصد شود.
پیشبینی سیلخیزی ،فرسایش خاک و انتقال آالیندهها
بهمیزان رواناب ایجاد شده بستگی دارد که خود بهطور مستقیم به
پدیده نفوذ آب به خاک وابسته میباشد (راقووانشی و والندر4331 ،8؛
چچل و آننکوا.)4312 ،1
آب ،بهدلیل خصوصیات دوقطبیاش ،حالل خوبی برای مواد
بیولوژیک است .مطالعات نشان میدهد که وقتی آب در معرض
میدان مغناطیسی قرار میگیرد ،بعضی از خصوصیات فیزیکی و
شیمیایی آن مانند کشش سطحی ،پتانسیل الکتریکی ،قابلیت حل
نمکها و اسیدیته تغییر میکند .بر اساس یک نظریه تکنولوژی
مغناطیسی بر مبنای برهم کنش میدان مغناطیسی و یونهای آب
توجیه میشود .به این ترتیب که وقتی آب از میدان مغناطیسی عبور
داده میشود ،در سطح یونهای مثبت و منفی بار الکتریکی القا
میشود و در نتیجه به جای اینکه یونهای با بار مخالف یکدیگر را
جذب کنند ،همدیگر را دفع میکنند که موجب کاهش تعداد
مولکولها در حلقههای مولکولی آب شده و این امر منجر به کاهش

1 - Hunsaker and Clemment
2 - Khatri and Smith

3 - Raghuwanshi and Wallender
4 - Chechel and Annenkova
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کشش سطحی و افزایش حاللیت آب مغناطیسی میشود (زنگنه
یوسفآبادی و همکاران4834 ،؛ محمدیان و همکاران.)4832 ،
تغییرات ایجاد شده توسط آب مغناطیسیی بسیتگی بیه عیواملی
مانند شدت میدان ،جهت میدان ،زمان ماندگاری و اسییدیته آب دارد
(هییرزو و همکییاران4333 ، 4؛ جییاکوب4333 ،2؛ مییوخیبر2443 ،8؛
سییای .)2441 ،1چچییل و آننکییوا ( )4312دریافتنیید کییه پییاالیش
مغناطیسی ،ساختار رسوبات سخت را تحت تأثیر قرار میدهد .کوی و
استفان )2444( 2با استفاده از یک مییدان مغناطیسیی بیا شیدت 4/4
تسال ،آزمیایشهیایی را روی آب مغناطیسیی انجیاد دادنید و شیاهد
افزایش نسبت آراگونیت غیر چسبنده نسبت به کلسیت چسبنده بودند.
کربونل و همکاران )2442( 1با مغناطیسی کردن سیه تیمیار آب
مقطر ،آب شیرین و محلول سدیمکلراید نشان دادند که میزان تبخییر
در هر سه تیمار بیه انیدازه سیه تیا پین درصید کمتیر از تیمارهیای
غیرمغناطیسی است و آن را قابل توصیه برای اسیتفاده در کشیاورزی
دانستند.
1
سریواسییتاوا و همکییاران ( )4311قابلیییت حییل نمییکهییای
سدیمکلراید و سدیمکربنیات در آب مغناطیسیی را بررسیی کردنید و
نشان دادند که استفاده از آب مغناطیسیی بیرای اهیداش کشیاورزی،
کیفیییت آب آبیییاری را افییزایش داده و خصوصیییات خییاک را بهبییود
میبخشد.
به علت گسترش سطح زیر کشت کشاورزی ،کشت زمینهای
شور و استفاده از آبهای حاوی غلظتهای باالی نمک محلول مورد
توجه قرار میگیرند .وقتی مشکل نفوذپذیری که ناشی از کیفیت آب
آبیاری است پیش میآید ،میزان نفوذ آب به داخل خاک چنان کاهش
مییابد که آب کافی در اختیار گیاه نیست و عملکرد محصول کاهش
مییابد .نفوذپذیری ضعیف خاک ،تأمین آب گیاه را دشوار کرده و با
تشدید ایجاد سله ،تجمع آب در سطح خاک و عوارض همراه آن
مانند تهویه خاک ،اختالل در تغذیه گیاهی و ایجاد محیط مناسب
برای بعضی امراض نباتی ،مشکالت کشت و کار را دو چندان
میکند .بنابراین بایستی خاک را اصالح نمود که یکی از این روشها،
استفاده از آبیاری مغناطیسی میباشد.
کمی کردن نفوذ آب به داخل خاک جهت تعیین آب قابل
دسترس برای رشد گیاه و تخمین مقدار آب اضافی مورد نیاز که
باید از طریق آبیاری برای رشد گیاه تأمین شود ،دارای اهمیت
زیادی است .یکی از پارامترهای بسیار مهم در طراحی و ارزیابی

1 - Herzog et al.
2 - Jacob
3 - Mukheibir
4 - Sy
5 - Coey and Stephen
6 - Carbonell et al.
7 - Srivastava et al.

سیستمهای آبیاری ،نفوذ و همچنین ضرایب معادله نفوذ است .در این
پژوهش ،دو نوع آب مغناطیسی و آب غیر مغناطیسی برای بافتهای
مختلف خاک بکار گرفته شد .هدش از این مطالعه تعیین ضرایب نفوذ
در تیمارهای مختلف آب و خاک و مقایسه تیمارها از نظر مقدار
نفوذپذیری و همچنین مقایسه هدایت الکتریکی خاکها میباشد.
مواد و روشها
این پژوهش در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
مشهد اجرا شد .مشخصات فیزیکی خاک در جدول ( )4آمده است .در
سطحی خاک ،سه استوانه نفوذسن به قطر  22سانتیمتر در نقاط
مختلف مزرعه قرار داده شد .پس از فرو بردن  42سانتیمتر از
استوانهها در خاک ،به طور همزمان در استوانههای داخلی و محافظ
آب اضافه شد و نفوذ آب در خاک در زمانهای مختلف قرائت شد.
آزمایش برای مدت چهار ساعت ادامه یافت تا سرعت نفوذ به حد
ثابتی رسید.
چون رطوبت اولیه خاک بر خصوصیت نفوذپذیری تأثیر
میگذارد ،قبل از شروع آزمایش رطوبت خاک در عمق 42
سانتیمتری اندازهگیری شد .جرد مخصوص ظاهری خاک خشک نیز
در هر مزرعه آزمایشی تعیین شد (جدول  .)4با استفاده از
اندازهگیریهای فوق ،سرعت نفوذ در هر لحظه و همچنین کل عمق
آب نفوذ کرده محاسبه شد.
تیمارها شامل سه تیمار بافت خاک (رس سیلتی ،سیلتی و لود
شنی) بهعنوان عامل اصلی و دو تیمار آب آبیاری (آب مغناطیسی و
آب غیر مغناطیسی) بهعنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند .طرح
آزمایشی بهصورت تجزیه مرکب در قالب طرح بلوک کامل تصادفی و
با سه تکرار انجاد شد.
بهمنظور بررسی تأثیر آب مغناطیسی بر تجمع امالح در خاک ،از
عمقهای مختلف همه تیمارهای آب آبیاری و بافت خاک که به
صورت کرتی آبیاری شدند ،نمونهبرداری گردید و میزان هدایت
الکتریکی آنها تعیین شد .قبل از اجرای آزمایش ،از عمقهای -24
 24-14 ،4و  14-14سانتیمتری خاک به منظور اندازهگیری هدایت
الکتریکی عصاره اشباع ،نمونهبرداری صورت گرفت (جدول .)2
برای سنجش تأثیر کاربرد آب مغناطیسی بر نفوذپذیری خاک ،از
دستگاه مغناطیسی (شکل  )4استفاده شد .در این روش ،مگنتهایی
به دور لوله غیر فلزی و در قسمت خروجی منبع آب نصب شدند.
مغناطیسهای مورد استفاده از جنس سرامیک دائمی بوده که با
اعمال شدت میدان مغناطیسی مناسب ،با جهت تحریک عمودی،
ساختار سیال و خواص فیزیکی آن را تغییر میدهد .شدت میدان
مغناطیسی برابر  4/1تسال بود.
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جدول  -1مشخصات فيزیکي خاک مزارع آزمایشي
بافت خاک

رس
(درصد)

سیلت
(درصد)

شن
(درصد)

رس سیلتی
سیلتی
لود شنی

12/1
3/1
43/8

11/8
34/1
41/2

44/4
3/1
11/2

تخلخل
(درصد)

رطوبت اولیه
خاک (درصد حجمی)

12/41
81/22
21/34

21/4
24/2
43/3

جرد مخصوص ظاهری
(گرد بر سانتیمتر
مکعب)
4/88
4/23
4/11

جدول  -2هدایت الکتریکي بافتهاي مختلف خاک بر حسب دسيزیمنس بر متر (قبل از اعمال تيمارها)
عمق (سانتیمتر)

رس سیلتی

سیلتی

لود شنی

4-24
24-14
14-14

1/4
1/8
1/2

8/1
8/3
1/4

1
8/3
1/4

شکل  -1دستگاه آب مغناطيسي

جدول  -3تجزیه واریانس تعدادي از صفات مورد مطالعه
منابع تغییر

درجه آزادی

2
بافت خاک
1
خطا
4
آب آبیاری
2
بافت خاک × آب آبیاری
1
خطا
** :معنیدار در سطح احتمال یک 4درصد :* ،معنیدار در سطح احتمال
پن درصد و  :nsغیر معنیدار

F
**182/14
44/41
**211/31
2/44ns
88/24

میانگین مربعات
f0
**8/31
4/48
**42/84
4/41ns
4/28
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آماری) و مقایسه میانگین صفتها با آزمون کمترین مربعات میانگین
( )LSDدر سطوح احتمال یک و پن درصد انجاد شد.

اندازهگيري نفوذ

به منظور برازش اطالعات نفوذ آب به خاک از روش دو نقطه
استفاده شد که مقادیر  a ،f0و  bبه صورت زیر بهدست آمد .و بعد از
اینکه سرعت نفوذ به حد ثابتی رسید ،مقدار سرعت نفوذ نهایی خاک
از طریق رابطه ( )4بهدست آمد:
() 4

Fn  Fn1
t n  t n1

نتایج و بحث
تجزیه واریانس ارایه شده در جدول ( ،)8نشان میدهد که اثرات
بافت خاک و نوع آب آبیاری بر مقدار نفوذ تجمعی و سرعت نفوذ
نهایی خاک بسیار معنیدار شد .اثر متقابل بافت خاک و نوع آب
آبیاری بر مقدار نفوذ تجمعی و سرعت نفوذ نهایی خاک معنیدار نشد
(جدول .)8
نتای مقایسه میانگین سرعت نفوذ و میزان نفوذ تجمعی آب در
خاک نشان میدهد که میزان سرعت نفوذ و میزان نفوذ تجمعی آب
در خاک در تیمار آب مغناطیسی شده بیشتر از آب غیر مغناطیسی
میباشد و این اختالش در سطح احتمال پن درصد معنیدار شد
(جدول  .)1همچنین جدول ( )1نشان میدهد که میزان سرعت نفوذ
و میزان نفوذ تجمعی آب در خاک بین تیمارهای بافت خاک لود شنی
و سیلتی ،اختالش معنیدار ندارد .اختالش نفوذپذیری در تیمارهای
سیلتی و لود شنی با تیمار رس سیلتی در سطح احتمال پن درصد
معنیدار شد .بیشترین مقدار نفوذپذیری در بافت لود شنی مشاهده
شده است.

f0 

در این رابطه :f0 ،سرعت نفوذ نهایی خاک :Fn ،مقدار نفوذ در
زمان ( tnسانتیمتر) :Fn-1 ،مقدار نفوذ در زمان ( tn-1سانتیمتر) و :t
زمان بر حسب دقیقه میباشد .برای بهدست آوردن مقادیر  aو  ،bدو
نقطه را در نظر گرفته و مقادیر  tو  zآنها را در معادله کوستیاکف-
لوئیس ( )z=atb+f0tقرار داده و از طرفین  logگرفته و سپس
معادله حل میشود.
با استفاده از این روش ،ضرایب نفوذ بافتهای رس سیلتی،
سیلتی و لود شنی بر اساس معادله کوستیاکف-لوئیس بهدست آمد.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نردافزار ( SASسیستم آنالیز

جدول  -0ميانگين صفات مورد مطالعه تحت تأثير آب آبياري و بافت خاک
پارامترها
تیمار آزمایشی

( Fسانتی-
متر)

( f0سانتیمتر در ساعت)

آب آبیاری
8/31a
88/33a
مغناطیسی
2/42b
22/21b
غیر مغناطیسی
بافت خاک
2/48b
43/34b
رس سیلتی
8/24a
84/14a
سیلتی
8/14a
82/21a
لود شنی
برای هر تیمار تفاوت دو میانگین با حداقل یک حرش مشترک معنیدار نمیباشد.

19
علوم و مهندسی آبیاری (مجله ی علمی -پژوهشی) ،جلد  ،04شمارهی 9پاییز 92

(ب)

(الف)

(ج)
شکل  -2مقایسه مقدار نفوذ تجمعي خاک بين تيمارهاي نوع آب آبياري در بافت الف) رس سيلتي ،ب) سيلتي و
ج) لوم شني

شکل ( )2مقایسه تغییرات مقدار نفوذ خاک را بین تیمارهای آب
مغناطیسی و آب غیر مغناطیسی در بافتهای مختلف خاک نشان
میدهد.
نفوذ تجمعی در تیمار آب مغناطیسی در همه تیمارهای بافت
خاک ،دارای مقدار بیشتری نسبت به تیمار آب غیر مغناطیسی است و
منحنی نفوذ این دو تیمار در بافت رس سیلتی از همان ابتدای زمان
اندازهگیری نفوذ ،دارای اختالش میباشد .مقدار نفوذ تجمعی در این
خاک با آب معمولی برابر  42/8سانتیمتر و در آب مغناطیسی برابر
 24/1سانتیمتر شد .در بافت سیلتی نیز منحنی نفوذ دو تیمار آب
مغناطیسی و آب غیر مغناطیسی از همان ابتدای زمان اندازهگیری
نفوذ دارای اختالش میباشد .به طوری که مقدار نفوذ تجمعی در این
خاک با آب معمولی برابر  41/2سانتیمتر و در آب مغناطیسی برابر
 22/1سانتیمتر شد (شکل .)2
مقدار نفوذ تجمعی تیمارهای آب در بافت لود شنی در ابتدای
زمان آزمایش ،دارای اختالش اندکی است و با گذشت زمان ،تفاوت

نفوذ تیمارهای آب مغناطیسی و آب غیرمغناطیسی بیشتر شد.
همانطور که مشاهده میشود ،منحنیهای نفوذ تیمارهای آب در
خاک لود شنی نسبت به خاک دارای بافت سنگین ،فاصله کمتری
دارد .مقدار نفوذ تجمعی در این خاک با آب معمولی برابر 23/2
سانتیمتر و در آب مغناطیسی برابر  14سانتیمتر بهدست آمد (شکل
.)2
مقدار نفوذ در بافتهای مختلف خاک در شرایط آب مغناطیسی
بیشتر از شرایط غیر مغناطیسی شد .علت این است که وقتی آب
تحت تاثیر شدت میدان مغناطیسی قرار میگیرد ،تغییراتی در
خصوصیات فیزیکی آن ایجاد میشود که باعث کاهش گازهای آزاد
موجود در آب میشود (مارکوس.)4331 ،4

1 - Marcos
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(ب)

(الف)

(ج)
شکل  -3مقایسه مقدار سرعت نفوذ خاک بين تيمارهاي نوع آب آبياري در بافت الف) رس سيلتي ،ب) سيلتي و
ج) لوم شني
شکل ( )8مقایسه تغییرات مقدار سرعت نفوذ خاک را بین
تیمارهای آب مغناطیسی و آب غیر مغناطیسی در بافتهای مختلف
نشان میدهد .مقدار سرعت نفوذ در همه بافتهای خاک با آب
مغناطیسی بیشتر از آب غیر مغناطیسی بهدست آمد .سرعت نفوذ
نهایی در تیمار آب معمولی برای بافت رس سیلتی برابر 4/42
سانتیمتر در دقیقه و در تیمار آب مغناطیسی برابر 4/41
سانتیمتر در دقیقه شده است .در بافت رس سیلتی ،مقدار نفوذ خاک
با آب مغناطیسی  4/12برابر مقدار نفوذ آب غیر مغناطیسی شده است
و بیشترین مقدار افزایش نفوذ در این خاک مشاهده شد.
سرعت نفوذ در تیمار آب معمولی برای بافت سیلتی برابر 4/48
سانتیمتر در دقیقه و در تیمار آب مغناطیسی برابر  4/428سانتیمتر
در دقیقه شده است .در بافت سیلتی ،مقدار نفوذ خاک با آب
مغناطیسی  4/11برابر مقدار نفوذ آب غیر مغناطیسی شده است .مقدار
افزایش نفوذ در این خاک کمتر از خاک رس سیلتی و بیشتر از خاک
لود شنی بوده است (شکل .)8
سرعت نفوذ در تیمار آب معمولی برای بافت لود شنی برابر
 4/418و در تیمار آب مغناطیسی برابر  4/411شده است .در بافت لود
شنی ،مقدار نفوذ خاک با آب مغناطیسی  4/83برابر مقدار نفوذ آب
غیر مغناطیسی شده است .همانطور که مشاهده میشود،

منحنیهای سرعت نفوذ بین تیمارهای آب در این خاک نسبت به
خاکهای دیگر دارای کمترین اختالش هستند (شکل .)8
بهطور کلی ،مقدار سرعت نفوذ در تمامی بافتهای خاک با
استفاده از آب مغناطیسی بیشتر از آب غیر مغناطیسی شده است.
سرعت نفوذ برای خاک لود شنی دارای بیشترین مقدار بوده است .بر
اثر نتای این پژوهش ،اثر مغناطیس بر نفوذپذیری خاک رس سیلتی
بیشتر از بافتهای سبکتر خاک بوده است .این روش میتواند
موجب کاهش رواناب و تبخیر شود.
نتای معادلههای نفوذ بههمراه ضرایب معادله برای خاکهای
مختلف و تیمارهای مختلف آب آبیاری در جدول ( )2آمده است.
همانطور که مشاهده میشود ،با سبکتر شدن بافت خاک ،ضرایب
 aو  f0افزایش یافته است.
بعد از  44بار آبیاری با آب مغناطیسی و غیر مغناطیسی با دور
آبیاری هفت روز ،مقدار هدایت الکتریکی در عمقهای مختلف خاک
اندازهگیری و با مقدار اولیه آن مقایسه شد .نتای تجزیه واریانس ارائه
شده در جدول ( )1نشان میدهد که اثر بافت خاک و همچنین
اثر نوع آب آبیاری بر هدایت الکتریکی خاک در همه عمقها در
سطح احتمال یک درصد معنیدار شد ،ولی اثر متقابل بافت خاک و
نوع آب آبیاری بر هدایت الکتریکی خاک معنیدار نشد.
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جدول  -5ضرایب معادالت نفوذ در بافتهاي مختلف خاک و تيمارهاي مختلف نوع آب آبياري
بافت خاک

a

آب غیر مغناطیسی
( f0سانتیمتر بر دقیقه)
b

رس سیلتی

4/314

4/148

4/42

سیلتی

4/113

4/834

4/48

لود شنی

2/284

4/144

4/418

A
/112
4
/424
2
/842
8

آب مغناطیسی
( f0سانتیمتر بر دقیقه)
b
/833
4/41
4
/818
4/428
4
/813
4/411
4

جدول  -9تجزیه واریانس تعدادي از صفات مورد مطالعه
میانگین مربعات
درجه
منابع تغییر
آزادی
24-14
4-24
**38/4
**34/3
2
بافت خاک
4/243
4/141
1
خطا
**21/3
**23/2
4
آب آبیاری
4/1ns
4/3ns
2
بافت خاک × آب آبیاری
4/231
4/842
1
خطا
** :معنیدار درسطح احتمال  4درصد :* ،معنیدار درسطح احتمال  2درصد و  :nsغیر معنیدار

14-14
**33/1
4/141
**82/2
4/2ns
4/233

جدول  -1مقایسه ميانگينهاي مقدار هدایت الکتریکي خاک
تیمار آزمایشی

عمق خاک (سانتیمتر)
-14
-14
4-24
14
24

آب آبیاری
مغناطیسی
غیر مغناطیسی

2/11b

2/11b

2/31b

1/43a

1/23a

1/12a

بافت خاک
رس سیلتی
سیلتی
لود شنی

2/34c

2/31c

8/23c

8/12b

8/31b

1/22b

8/38a

1/83a

1/11a

برای هر تیمار تفاوت دو میانگین با حداقل یک حرش مشترک معنیدار نمیباشد.

نتای مقایسه میانگین هدایت الکتریکی خاک نشان داد که
هدایت الکتریکی خاک با افزایش عمق ،افزایش مییابد .مقدار
هدایت الکتریکی در عمقهای مختلف خاک در تیمار آب مغناطیسی

کمتر از آب غیر مغناطیسی شد (جدول  .)1سلیها )2442( 4با استفاده
از آبیاری مغناطیسی ،آزمایشهایی را روی خصوصیات شیمیایی خاک
1 - Saliha
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انجاد داد و نشان داد که مقادیر شوری ،اسیدیته و کلسیمکربنات در
محلول خاک با استفاده از آب مغناطیسی ،کاهش معنیدار داشته
است .ایشان پتانسیل باالی آب مغناطیسی در شستشوی نمکهای
خاک را در افزایش نفوذپذیری خاک مؤثر دانست (سلیها.)2442 ،
مصطفیزاده فرد و همکاران ( )2442اثر آبیاری مغناطیسی بر شوری
خاک در عمقهای مختلف را بررسی نمودند و نشان دادند که افزایش
مقدار رطوبت خاک با استفاده از آب مغناطیسی ،باعث آبشویی امالح
خاک و در نتیجه شوری کمتر خاک در تیمار آب مغناطیسی نسبت به
تیمار آب غیر مغناطیسی شد.
استفاده از آب مغناطیسی باعث شد که مقدار هدایت الکتریکی
خاک در بافتهای رس سیلتی ،سیلتی و لود شنی بهترتیب ،82/4
 21/8و  43/4درصد در مقایسه با آب غیر مغناطیسی کاهش یابد.
نتای نشان داد که آب مغناطیسی بر کاهش هدایت الکتریکی خاک
رس سیلتی اثر بیشتری داشته است .کاهش هدایت الکتریکی خاک
توسط آب مغناطیسی ،به دلیل کاهش کشش سطحی و افزایش
حاللیت میباشد که سبب بهبود راندمان آبشویی شده و نفوذپذیری
خاک را بهبود میبخشد (محمدیان و همکاران.)4832 ،

نتيجهگيري
در این مطالعه اثر آبیاری با آب مغناطیسی بر مقدار نفوذپذیری و
سرعت نفوذ بافتهای مختلف خاک بررسی شد .نتای نشان داد که
نفوذ تجمعی و سرعت نفوذ نهایی خاک در تیمارهای آب مغناطیسی
بیشتر از تیمارهای آب غیر مغناطیسی شده و این اثر در خاک رس
سیلتی بیشتر بود .آبیاری با آب مغناطیسی با افزایش نفوذ در بافت-
های مختلف خاک باعث شد که نفوذ عمقی آب در خاک و همچنین
تبخیر خاک کاهش یابد و در نتیجه موجب افزایش راندمان آبیاری
میشود .آبیاری با آب مغناطیسی به دلیل اینکه باعث سهولت نفوذ
آب در خاک میشود ،با استفاده کامل و سریع آن از طریق گیاهان،
باعث کاهش مصرش آب گیاهان میشود .آب مغناطیسی باعث
کاهش شوری خاک در عمقهای مختلف شد و این اثر در سطح
احتمال یک درصد معنیدار بود .با توجه به نتای بهدست آمده از این
مطالعه ،آبیاری با آب مغناطیسی در بافتهای سنگین خاک ،توصیه
میشود.
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Introduction
Infiltration plays an effective role in hydrologic cycle, regional ecology, run-off rate, soil erosion
and degradation, solute transport, and groundwater pollution (Hillel, 1998). Water infiltration is
strongly dependent on soil structure, and thus, the limitation of water infiltration is related to poor
soil structure (Conolly, 1998). Magnetic water can be obtained by letting water pass through a
permanent magnet or electromagnet, which is installed in or on a feeder pipeline (Herzog et al.,
1989). Magnetized water has been studied by many researchers (Srivastava et al. 1976; Carbonell et
al., 2002; and Mostafazadeh-Fard et al., 2012).
The objective of the present research was to investigate effect of irrigation with magnetized water on
infiltration and soil salinity in comparison with non-magnetized water in three different soil textures.
Methodology
In this study, three different agricultural fields were selected in Khorasan Razavi province, Iran.
The primary experimental treatment was soil texture (silty clay, silty, and sandy loam), and the
secondary treatment was magnetized and non-magnetized irrigation water. The experimental design
was a compound decomposition as a complete randomized block design with three replications for
each treatment. Physical properties of the soils in these fields are shown in Table 1.

Table 1- Some physical characteristics of the selected soils
Texture

Clay
(%)

Silt
(%)

Sand
(%)

Initial Moisture Content
(%)

Porosity
(%)

Bulk Density
(g/cm3)

Silty Clay

42.6

47.3

10.1

24.1

45.04

1.33

Silty

8.6

81.7

9.7

21.5

36.25

1.59

Sandy Loam

18.3

14.5

67.2

18.8

27.91

1.77
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In each field, three points were selected and a double-ring infiltrometer was used to measure the
infiltration rate. After four hours, infiltration rate reached almost to a constant value. Using these
measurements, the infiltration rate at any given moment, the final infiltration rate, and also
cumulative water infiltration were calculated. As initial soil moisture affects the infiltration
characteristics, before running the experiments, soil moisture was measured gravimetrically by taking
soil samples from 0 to 15 cm depth. In order to investigate the effect of magnetic water on the
accumulation of salinity in soil, all soil samples were taken from different depths and their electrical
conductivity was determined. Before performing the experiment, sampling was performed at depths
of 0-0, 20-40, and 40-60 cm in order to measure the electrical conductivity of the soil saturated
extract. To create a magnetic field, a permanent ceramic magnet was used in the irrigation system.
Magnetized water was obtained by passing through a magnetic field with strength of 0.4 Tesla, which
was installed on the main feed pipe.
Final infiltration rate, cumulative water infiltration depth, and soils salinity were analyzed using
Excel and SAS (v9.1) software. The mean values comparison for each treatment was performed with
Least Significant Different (LSD) test at P=0.01 and P=0.05 levels.
Results and Discussion

Analysis of variance showed that the effects of soil texture and magnetized irrigation water
on cumulative water infiltration and infiltration final rate were significant at P = 0.01 level
and these parameters for magnetized water were greater than that for non-magnetized water.
Also, results showed that the final infiltration rate and cumulative water infiltrated were
profoundly different among all treatments at (P < 0.05), and sandy loam soil had the highest
values.
Figures 1a-1c show variation of infiltration rate with time for magnetized and nonmagnetized water in different experimental soils. The difference in infiltration rate is
obvious from the early moments of the experiment. As can be seen in Figures 1a-1c, the
vertical distance between the magnetized and non-magnetized treatments is reduced from
fine-textured to coarse-textured soils.This means that the magnetic effect on water
infiltration rate is most effective in fine textured soils. Figures 1d-1f show variation of
cumulative water infiltration with time for magnetized and non-magnetized water for the
three studied soils. On these figures, the measured amount of cumulative water infiltration is
shown. As can be seen in Figures 1d-1f, the vertical distance between the magnetized and
non-magnetized treatments is reduced from fine-textured to coarse-textured soils. Again,
This means that the magnetic effect on water infiltration is most effective in fine-textured
soils.

(a)

(b)

(a)
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(d)

(e)

(f)

Figure 1- Variation of infiltration rate and cumulative water infiltration versus time for
magnetized and non-magnetized water in silty clay soil (a and d), silty (b and e) and sandy loam (a
and f) soil.

There are two reasons for greater infiltration of magnetized irrigation water. Firstly, under
magnetized conditions, the water molecules, which are influenced by hydrogen bonds and
Van der Waals forces and in reactions with the ions, are released and become more cohesive
(Lungader Madsen, 2004). Therefore, the water molecules easily attach to the soil particles
and do not move to the lower soil depths. Secondly, changes in structure and physical
characteristics take place when water passes through a magnetic field. In the magnetized
water, the existing free gases in water are reduced (Jacob, 1999).
The comparison of the mean soil electrical conductivity results showed that the electrical
conductivity of the soil increased with increasing depth. The electrical conductivity at
different depths of the soil was less than non-magnetic water in the treatment of magnetic
water. Salhi (2005) conducted experiments on soil chemical properties using magnetic
irrigation and showed that salinity, acidity, and calcium carbonate in soil solution using
magnetic water decreased significantly.
Nowadays, with new developments in mechanization of agriculture and also increases in size
and weight of machines, soil density has been increased in agricultural practices. This
increase in density is more obvious in silty clay soils, compared with other coarse-textured
soils. As a result, the infiltration potential of these compacted soils can be improved using
magnetized irrigation water. This practice has other beneficial effects such as reduction of
surface run-off and soil water evaporation.
Conclusions

Effect of magnetized and non-magnetized irrigation water was studied for three soil
textures of silty clay, silty, and sandy loam. Cumulative water infiltration and final
infiltration rate in these soils increased under magnetized irrigation water. However, the
effect was more pronounced in silty clay soil. Magnetic water reduced the soil salinity at
different depths and this effect was significant at P = 0.01 level. Therefore, using magnetized
irrigation water in heavy soils is recommended to improve water infiltration capacity.
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