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 الخالصة
 غنرطيسػػع  ل جػػرؿايجػػربع عنػد تعػػريض  ػػر  الػر   تػػي يرال صػػ ؿ عمػى  إ كرنيػػ  إلػىالعديػػد  ػف الدراسػػرت ال دي ػػ   أشػررت    

 . عين  تؤ ر فع بعض خ اص ال ر  بك رف  فيض
فػع  األرتشػرحمػى  عػدؿ  غنط   ر  الػر  ع تي يرعمى عين   ف ترب  ال قؿ ل عرف    ختبريوتجررب  إجرا تض ف الب ث  يث 

لم ر  ال  غنط  قررن   ع ال ر  العػرد   لج يػع التجػررب  األرتشرحفع  عدؿ التجررب  ص ؿ زيردة  اض    أظيرتالترب   قد 
ر س، تػـ  غنطػػ  جػ 021الن ػرجج  ػف ال ػر  ال  غػنط  يػث تػػـ اسػتخداـ ك رفػ  فػيض  غنرطيسػع ب ػد د  ل ختمػؼ  أجريػتالتػع 
 .   رات    رف  رات  أربع  رتيف الفيض ال غنرطيسع ل رة  ا دة  ف خالؿ  بإ رارهال ر  

 .،  عدؿ األرتشرح، ز ف الر  غنط   ر  الر  الكممات الدالة:
 
 

The Effect of Magnetizing Irrigation Water on the Infiltration Rate in Soil 

 
Abstract 

     Many Modern researches indicate that we can obtain many positive  effects on water when it 

is exposed to magnetic fields and effects on sum water properties.             

The research included laboratory experiments on field soil samples to determine the effect of 

magnetized irrigation water on the infiltration rate. The results show clear increasing in water 

infiltration rate when using magnetic water. Compared with normal irrigation water for all 

experiment. The magnetizing of water was done by passing normal water through magnetic 

field of intensity equal to 650 GAUSS for  ones, twice, four and eight times.  
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 ةـــــالمقدم
ال دي ػ  فػع  أ ػد األسػرليبالتقني  ال غنرطيسػي   تعتبر      
 إ ػرارهن   النبرتػرت  ػف خػالؿ رييػر برل ػر  بعػد  عمىالتي ير 

 أكػػدتبيػػدؼ  غنطتػػو،  يػػث  جػػرؿ  غنرطيسػػع   ػػف خػػالؿ
العديػػػد  ػػػف  التػػػي ير عمػػى إلػػػىال غنطػػػ  تػػؤد   أفالدراسػػرت 

الخصرئص الفيزيرئيػ   الكي يرئيػ  لم ػر   نيػر الشػد السػط ع 
ز ج  عال ة عمى زيردة قطبي  ال ر   تقميؿ عدد جزيئرت م ال

 األ اصػػػػرال ػػػػر  التػػػػع تكػػػػ ف القطػػػػرات  ػػػػف خػػػػالؿ تفكيػػػػؾ 

 جينيػػ  التػػع تػػربط تمػػؾ الجزيئػػرت  ػػع بعضػػير،  ىػػجه الييدر 
 أسػػػػيؿالتغيػػػػرات التػػػػع ت صػػػػؿ لم ػػػػر  بعػػػػد  غنطتػػػػو تجعمػػػػو 

برلعم يػرت  اإلسػراعا تصرصر  ف قبؿ النبرت   ر يسيـ فع 
 [1] رال ي يػػػ  لمنبػػػرت  يػػػؤ ر جلػػػؾ ايجربيػػػر فػػػع ن ػػػ ه  تط رىػػػ

إف  عػػدؿ الن ػػ   [2]  (Racuciu et. al. 2008)جػػد     
كػػ ف أفضػػؿ عنػػد تسػػميط  جػػرؿ  غنرطيسػػع بصػػ رة عر ػػ  ي

 سػػػت ر عمػػػى النبػػػرت  قررنػػػ  ب عػػػدؿ الن ػػػ  ت ػػػت الظػػػر ؼ 
االعتيرديػػ   خرصػػ  بعػػد  ػػالث إلػػى خ سػػ  أيػػرـ  ػػف ع ميػػ  
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 5111 عنػػد اسػػتخدـ شػػدة  جػػرؿ  غنرطيسػػع  ألنبتػػوظيػػ ر 
 .كر س
  ) (Pietruszewski et. al. 2001أ ػر 

أف   افقػد بينػ [3]
 ترطيسػػع ال تنػػر ب عمػػى االسػػتنبرتػػي ير شػػدة ال جػػرؿ ال غن

تعت ػػػػػد عمػػػػػى قي ػػػػػ  ال ػػػػػث ال غنرطيسػػػػػع.  يكػػػػػ ف ال جػػػػػرؿ 
ال غنرطيسػػػػػػع  ػػػػػػؤ ر بشػػػػػػكؿ كبيػػػػػػر عمػػػػػػى اإلنبػػػػػػرت خػػػػػػالؿ 
الخ سيف السػرع  األ لػى.  عنػد اسػتخداـ  جػرؿ  غنرطيسػع 

 مػػع تسػػال  فػػرف تػػي يره عمػػى اإلنبػػرت  21-21 تنػػر ب  ػػف 
 يك ف كبير.

 عنػػػد ت ريػػػر ال ػػػر   ػػػفانػػػو  [4] (5111، ىػػػالؿ ) جكػػػر   
 جػػرؿ  غنرطيسػػع فرنػػو يكسػػب ال ػػر  طرقػػ  إضػػرفي ،  خػػالؿ

 ىػػػػجا يعػػػػ د إلػػػػى أسػػػػبرب  نيػػػػر إف ال ػػػػر  االعتيػػػػرد  تكػػػػ ف 
سػػرلب،  -%  ػػف جزيئرتػػو فػػع  رلػػ  تشػػ ه كر ػػؿ )سػػرلب01

  جػػػػب (  ىػػػػجا االخػػػػتالؿ فػػػػع تػػػػ ازف الشػػػػ نرت  -  جػػػػب
، الكيربرئيػػػ  لجزيئػػػرت ال ػػػر  االعتيػػػرد  جعميػػػر  يػػػر  ي يػػػ 

 بتسػػػميط  جػػػرؿ  غنرطيسػػػع عمػػػى ال ػػػر  فرنػػػو يع ػػػؿ عمػػػى 
  جػػب (   ػػف  ػػـ يكػػ ف  -إعػػردة ترتيػػب الجزيئػػرت ) سػػرلب

 ال ر  أك ر طرق   ف السربؽ.
ك ػػػػر يػػػػزداد تنرسػػػػؽ اإلر ا  لم ػػػػر  ال  غػػػػنط  ػػػػع زيػػػػردة 
ك رفػػػ  الفػػػيض ال غنرطيسػػػع ال سػػػمط عمػػػى أنبػػػ ب  ػػػر  

ف  قػػػدار الزيػػػردة فػػػع تنرسػػػؽ اإلر ا    يعت ػػػد الػػػرش،  ام
)الطرلػػػػب  عمػػػػى ك رفػػػػ  الفػػػػيض ال غنرطيسػػػػع ال سػػػػتخدـ

.(5101 السػػنجرر  
 غنطػػ   تػػي يرلقمػػ  دراسػػرت   نظػػرا   [5] 

فػػػع التربػػػ    رلػػػو  ػػػف تػػػي ير عمػػػى دالػػػ   تػػػو  ال ػػػر  عمػػػى  رك
تغير خػ اص ال ػر   إلىرتشرح  ق ه الشد فع الترب  نسب  األ

بػرئع كير الت صػيؿ ال الشػد السػط ع   ز جػ   ملاالفيزيرئي  )
(  برلتػػػػرلع تػػػػي يره عمػػػػى طريقػػػػ  الػػػػر  األس الييػػػػدر جينع  

،  ز ػػػػف اإلر ا   ك يػػػػ  ال ػػػػر  ال ضػػػػرؼ لم نطقػػػػ  الججريػػػػ 
 الػػػػػر  طبيعػػػػػ   ركػػػػػ   ػػػػػر عمػػػػػى تيػػػػػدؼ الدراسػػػػػ  التعػػػػػرؼ 

فتػرة    طريقػ  ر  لترب  لم ص ؿ عمى أفضػؿال  غنط فع ا
اسػػػتخداـ ال ػػػر   التقميػػػؿ  ػػػف السػػػي   بغيػػػ  رفػػػع كفػػػر ة  ر 

 .بيقؿ ز ف تشغيؿ   كف التخمؿ الع يؽ  السط ع
 

 ألمختبريالعمل 
فػع كميػ  اليندسػ  بجر عػ   أل ختبريػوتجررب الأجريت       

ال ػػػر   غنطػػػ   رلغػػػرض الػػػت كف  ػػػف دراسػػػ  تػػػي ي ال  صػػػؿ 

تيف تييئػ  اسػط ان تضػ نت التجػررب   عمى  ركتو فع الترب 
 يػػػث كرنػػػت االسػػػط انرت  السػػػ يؾ   ػػػف البالسػػػتؾ الشػػػفرؼ

لغػػػرض رص ع ػػػ د التربػػػ   سػػػـ 21 سػػػـ  ارتفػػػرع04بقطػػػر 
 الج انػب لضػ رف  األسفؿقيب االسط انرت  ف ػ تـ ت  فيير،

،  ػػـ تييئػػ  تربػػ  اليػػ ا  إعرقػػ  ػػف د ف  لألسػػفؿ ركػػ  ال ػػر  
تيف تييئػ  اسػط انييػتـ فػع كػؿ تجربػ   أنػو لكؿ ن ػ جج  يػث

 عػػر  القيػػرـ برلتجربػػ  بػػنفس ال قػػت لضػػ رف ال صػػ ؿ عمػػى 
لمن ػػػػ ججيف  ػػػػف  يػػػػث الرط بػػػػ  االبتدائيػػػػ     ر مػػػػ  ظػػػػر ؼ

لترب   ال ر (  رارة ا درج  ال رارة ) لمترب   الك رف  الظرىري 
 تػػـ رص التربػػ  عمػػػى شػػكؿ طبقػػرت سػػػ ؾ الطبقػػ  ال ا ػػػدة 

سػـ.  21 كرف ارتفرع ع  د التربػ  الكمػع   خ س سنت ترات
االخػتالؼ  عت ػد ي ، لكػؿ ن ػ جج  ػر  لتر 5   ف  ـ إضرف 
فػػػػع التجربػػػػ  ال ا ػػػػدة عمػػػػى نػػػػ ع ال ػػػػر    انتيفبػػػػيف األسػػػػط
 ف  يضرؼ األ ؿف  ال  ، ف  يث  قدار  غنطتوال ضرؼ 

 جػػػرؿ   ػػف خػػالؿد ف  غنطػػ   ال ػػرنع يضػػرؼ بعػػد ت ريػػره 
ك رفػػػػػػػػػ  الفػػػػػػػػػيض  يكػػػػػػػػػ ف االخػػػػػػػػػتالؼ فػػػػػػػػػع  . غنرطيسػػػػػػػػػع
برالعت ػػػرد عمػػػى   ػػػف تجربػػػ  إلػػػى أخػػػر  لم ػػػر  ال غنرطيسػػػع

جرؿ ال غنرطيسع طبقر  ال   ف خالؿ عدد  رات ت رير ال ر 
 .(0لخط  الب ث ال عت دة  ك ر   ض  فع الجد ؿ )

 ) زيجيػػػػػو(التربػػػػػ  ال سػػػػػتخد   فػػػػػع الب ػػػػػث  ػػػػػف ن عكرنػػػػػت 
(Loam) 04طيف % ،20% ، ريف21رلنسب ر ؿ ب%.          
 5 رط بػ  أ ليػ   3سـ\  ـ 0322ك رف  ظرىري  قد رصت ب  

طػػ  ال ػػر  ال سػػتخدـ ل غن الكيربػػرئع م مػػؼبرلنسػػب  ل أ ػػر %.
،  قطػر سػـ 02ال مػؼ لفػو،  طػ ؿ  2711فكرف عػدد لفرتػو 

،  التيػرر الكيربػرئع ال سػت ر الػج  ي ػر  مػـ 130 ؼسمؾ الم
ال سػت ر أ بيػر،  ك رفػ  الفػيض ال غنرطيسػع  0322 برل مؼ
  س.رج 021ال ت لد 

 يػػػث ي كػػػف  سػػػرب ك رفػػػ  الفػػػيض ال غنرطيسػػػع داخػػػؿ 
 :ستخداـ قرن ف ا بير  كرالتع مؼ ل لبع بر

 
.(1)..………………)axis(a    N * I  oμB =         

                                     Lc 
 

B = (  ا )(.5 تر \ يبرال جرؿ ال غنرطيسع )تسال 
μo = رىر فػع النظػرـ الػد لع لم  ػدات )نفرجيػ  الفػراغ   قػدا 

7- 
01 * Л * 4تر(. أ بير /( )  يبر  . 

I =  ( أ بيرالتيرر الكمع الج  ي ر فع السمؾ.) 
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N = .عدد المفرت الكمي  فع ال مؼ 
Lc =  ( ترط ؿ ال مؼ  .) 
 يػػػػػػتـ تييئػػػػػػ  ال ػػػػػػر  ال ػػػػػػراد إضػػػػػػرفتوبعػػػػػػد رص التربػػػػػػ      

( فػػػ ؽ نػػػريم ف  ) ي ضػػػع  طػػػر  بالسػػػتيكع  ،فلألسػػػط انتي
سط  الترب  قبؿ إضرف  ال ر  لتقميػؿ  ػد ث التعريػ  لسػط  

ارتشػػػرح ر  إضػػرف  ال ػػر   أيضػػر لمػػت كف  ػػف بػػد  التربػػ  أ نػػ
ال ػػػر  فػػػع االسػػػط انتيف فػػػع نفػػػس ال قػػػت  يػػػث يػػػتـ سػػػ ب 

بسػرع  الت قيػت،   سػرب الػز ف الغطر  البالسػتيكع  ػع بػد 
 عير قيرس ع ؽ ال ػر  فػ ؽ سػط  التربػ   ػع الػز ف  أيبد  

      دال  األرتشرح لكؿ اسط ان .لم ص ؿ عمى بفرصم   نرسب  
 
 المناقشةو  النتائج 

تػػـ  ال صػػ ؿ عمػػى بيرنػػرت األرتشػػرح لكػػؿ تجربػػ بعػد        
م صػػػػػػ ؿ ل   (Kostiakov)اعت ػػػػػرد  عردلػػػػػ  ك سػػػػػترك ؼ 

  :األرتشرح ع ؽ دالتع كؿ  ف ىعم
 

D = c t
 m

 ……………………….…….(2) 

   
  :األرتشرح  عدؿ 

  
 I = k t

 n
…………………….………..(3)  

 
  مـ   األرتشرح= ع ؽ  D يث 

      t   = دقيق  الز ف 
       c , m ابت   = 
       I  مـ/سرع  =  عدؿ األرتشرح   
       n , k ابت   = 

سػػرع  \ مـ األرتشػػرح( تبػػيف  عػػدؿ 4  2  5  0)  األشػػكرؿ
  . ختمف لشداة  برلدقيق   ع الز ف

لم ػػػر  يتضػػػ  أف  عػػػدؿ األرتشػػػرح   ػػػف ىػػػجه األشػػػكرؿ     
، ففػػػػع لعػػػػرد ال  غػػػػنط أكبػػػػر  ػػػػف  عػػػػدؿ األرتشػػػػرح لم ػػػػر  ا

نيػػر فػػع ال ػػر  أنجػػد   بعػػد  قررنػػ  دالػػ  األرتشػرح( 0الشػكؿ )
 لػػنفس الػػز ف العػػرد أعمػػى  ػػف ال ػػر    ػػرات أربعػػ ال  غػػنط 

بسػرع    ر يدؿ عمى أف ال ر  ال  غنط يرتش  داخؿ التربػ  
اكبػػػػػر  ػػػػػف ال ػػػػػر  العػػػػػرد  لػػػػػنفس التربػػػػػ   نفػػػػػس الظػػػػػر ؼ 

  ر جكره ؤكد ىجا ي ال  يط   ف ك رف  ظرىري   درج   رارة
( 5112Martin  )[6]  اقػػؿ لز جػػ   ػػف أف ال ػػر  ال  غػػنط

نجػد أف دالػ  األرتشػرح ( 5.   ػف الشػكؿ ) ف ال ػر  العػرد 
فػػع ال ػػر  ال  غػػنط  ػػرتيف تقتػػرب ك يػػرا  ػػف دالػػ  األرتشػػرح 

التغير  أف لم ر  ال  غنط  ره  ا دة لنفس الز ف   ر ي ض 
بسػػبب الفػػرؽ البسػػيط الػػج   ال رصػػؿ فػػع لز جػػ  ال ػػر  قميػػؿ

 ( 2  ػػػف الشػػػكؿ )  لػػػده ال مػػػؼ ال غنرطيسػػػع بػػػيف ال ػػػرلتيف.
نجد أف دال  األرتشرح فع ال ر  ال  غنط أربع   ػرات أعمػى 
 ف ال ػر  ال  غػنط  ػره  ا ػدة لػنفس الػز ف  اف الفػرؽ اكبػر 

فقػػد تػػـ ( 4. أ ػػر فػػع الشػػكؿ )(5  ػػر ىػػ  عميػػو فػػع الشػػكؿ )
ال مػػؼ   رنيػػ   ػػف خػػالؿ ت ريػػره زيػػردة  غنطػػ  ال ػػر   جلػػؾ ب

 تػػػػـ  ػػػػرات لم صػػػػ ؿ عمػػػػى درجػػػػ  عرليػػػػ  ل غنطػػػػ  ال ػػػػر ، 
 ػػػف  قررنتػػو فػػػع نفػػس التجربػػػ  ب ػػػر  قػػد  ػػػرر أربعػػ   ػػػرات 

لػػـ أف دالػػ  األرتشػػرح  فػػنال ظ ،ال جػػرؿ ال غنرطيسػػعخػػالؿ 
 اف ال ن نيػيف  نطبقػيف ت ر ػر   ػر يػدؿ  تتغير تغيرا   اضػ ر  

 ف  ػػف ال غنطػػ  بعػػدىر ال ػػد  عػػي إلػػىيصػػؿ عمػػى أف ال ػػر  
،  ىجا ينطبؽ عمػى تؤ ر زيردة ال غنط  عمى دال  األرتشرح 

 عردلػ  دالػ   إيجػرد تػـ  ال مؼ الج  استخد نره فع التجربػ .
ك ػر   ضػ  فػع  السػربق  األشكرؿلكؿ  ن نع  ف  األرتشرح
 .(5الجد ؿ )

 عػػػػػردالت شػػػػػدة   عػػػػػر الت لػػػػ  ظ أف ىنػػػػػرؾ اخػػػػػتالؼ فػػػػع
 ال بين  فع الجد ؿ ( رؿ ال غنرطيسعلنفس ال ج)  األرتشرح

كرنػػت بسػػػبب االخػػػتالؼ فػػػع   ىػػػجه  ألخػػػر  ػػف تجربػػػ  ( 5)
 يػػػث أد  ىػػػجا االخػػػتالؼ لتغيػػػر التجػػػررب  إجػػػرا    اعيػػػد

 درج   رارة الترب   درج   رارة ال ر . 
اسػتخداـ ال ػر  ال  غػنط  أف  ف ىجه النتػرئ  يتضػ  لنػر     

 إج ػػػرلع إلضػػػرف تقميػػػؿ ز ػػػف الػػػر  الػػػالـز  إلػػػىلمػػر  يػػػؤد  
  عػػػدؿ يػػػث يع ػػػؿ عمػػػى زيػػػردة  ال طمػػػ ب ع ػػػؽ  ػػػر  الػػػر 

  ف  ـ زيردة فع ع ؽ الترب  ال بتمػ  فػع ال نطقػ   االرتشرح
عنػد اسػػتخداـ ال ػر  ال  غػنط فػػع  أيضػر بػز ف اقػػؿ، الججريػ 

 يػػث يت سػػف الػػر  بػػرلرش يػػؤ ر ايجربيػػر  عمػػى ت زيػػع ال ػػر  
داـ ال ػػػػػر  أدا   نظ  ػػػػػ  الػػػػػر  بػػػػػرلرش ال ربتػػػػػ  عنػػػػػد اسػػػػػتخ

  ي كػف الػر   أيضػر. [7]ال  غنط بديال عػف ال ػر  االعتيػرد  
عطػػػػر  برلنسػػػػب  لم ػػػػر  ال  غػػػػنط  زيػػػػردة التصػػػػريؼب نفػػػػس   ام

 ػػع بقػػر   تشػغيمع اقػػؿ الك يػ   ػػف ال ػػر  العػرد   لكػػف بػػز ف
،  بػجلؾ يع ػؿ عمػى تػ فير فػع الطرقػ  ع ؽ  ر  الػر   ربػت
برلطرقػػػػ  كرنػػػػت تع ػػػػؿ ال ضػػػػخرت  إفالتشػػػػغيمي  لم نظ  ػػػػ  

 إ كرنيػػػػ  أفك ػػػػر  (2)شػػػػكؿ  بػػػػرل ق د السػػػػرئؿ أ الكيربرئيػػػػ  
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 أنربيػبزيردة تصريؼ ال نظ    يتي  لنػر فرصػ  فػع اختيػرر 
بيقطرر اكبر ك ر يزيػد لنػر فع ع مي  التص يـ   الرش الرئيس

ال نرسػػػب  اقتصػػػردير  لم شػػػر ع  األقطػػػرراختيػػػرر  إ كرنيػػػ فػػػع 
 إف.  ػػف االقطػػػرر د ف التقيػػد ال  مػػػع  ال تػػ فرة فػػع السػػ ؽ

 األرتشػػرحد ر  يػػـ فػػع تصػػر يـ نظػػـ الػػر  فدالػػ   لالرتشػػرح
يعػػػػ د سػػػػبب    .برلنسػػػػب  لمػػػػر  بػػػػرلرش اإلر ا ت ػػػػدد  عػػػػدؿ 

 إلػػػىال ػػػر  ال  غػػػنط فػػػع الػػػر  االيجػػػربع السػػػتخداـ  التػػػي ير
اليدر جينيػػػ  فػػػع ال ػػػر   الػػػج  بػػػد ره يقمػػػؿ  األ اصػػػرتقميػػػؿ 

  .[6] زيردة االنتشررلز ج  ال ر  
( Ts(  الػػج  يبػػيف ز ػػف تشػػبع السػػػط  )2أ ػػر الشػػكؿ )    

لػػػنفس التربػػػ   نفػػػس الظػػػر ؼ برسػػػتخداـ  ػػػر  عػػػرد    ػػػر  
  غػػػنط  يػػػث بينػػػت النتػػػرئ  انػػػو ي كػػػف اسػػػتخداـ شػػػػدة ر  

لم ػر  ال  غػنط د ف  ػد ث سػي  ( أعمى) عدؿ إر ا   أعمى
الػج  يسػبب السػي   األرتشػرحكرف  عػدؿ  إجاسط ع. ف  ال 

دقيقػػػ   01بػػػز ف   مـ/سػػػرع  011د  لم ػػػر  العػػػرالسػػػط ع 
 الػػػج  يسػػػبب السػػػي  السػػػط ع لم ػػػر  األرتشػػػرح عػػػدؿ فػػػرف 

أ  زيػردة فػع  عػدؿ لنفس الػز ف،   مـ/سرع  021ال  غنط 
  .% 21بنسب  االرتشرح 

 األرتشػرح عدؿ  الج  يبيف  (0)ال ظ  ف خالؿ الشكؿ ن  
برل ػػػػػر  ال  غػػػػػنط عنػػػػػد اسػػػػػتخداـ الػػػػػر  بػػػػػرلرش  ػػػػػع الػػػػػز ف 

 لػز ف  عػيف ال ت لػدة ك ي   ر  السػي  السػط ع فإ  العرد 
(To) عندال ر  العرد  اكبر  ف تمؾ ال ت لدة  عند استخداـ 

   .(I o) اإلر ا نفس  عدؿ ال ر  ال  غنط ل استخداـ
 
 الستنتاجاتا

 ػػػف خػػػالؿ النتػػػرئ  التػػػع تػػػـ ال صػػػ ؿ عمييػػػر نسػػػتنت  بػػػرف 
 غنطػػػ   ػػػر  الػػػر  تسػػػرعد عمػػػى زيػػػردة  عػػػدؿ ارتشػػػر و فػػػع 

سػػػرع  ترطيػػػب ال نطقػػػ   إلػػػىتربػػػ   الػػػج  يػػػؤد  برلنتيجػػػ  ال
يع ؿ عمى ت فير فػع الطرقػ  التشػغيمي  ك ر  الججري  لمنبرت.

إف كرنػػػػػػػت تع ػػػػػػػؿ ال ضػػػػػػػخرت برلطرقػػػػػػػ  الػػػػػػػر  ل نظ  ػػػػػػػ  
اسػػػػتخداـ  عػػػػدؿ  خػػػػالؿ  ػػػػف الكيربرئيػػػػ  أ  بػػػػرل ق د السػػػػرئؿ

 الػج   إر ا  عرلع لم ر  ال  غنط د ف  د ث سي  سػط ع
 .  إلى رفع كفر ة استخداـ ال ر يؤد  برلنتيج
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مــا الــزمن  ممم/ســاعة(: تغيــر معــدل األرتشــاح 1شــكل )
لمــــاء عــــادي ومــــاء بعــــد تمريــــر  داخــــل المجــــال دقيقــــة 

 المغناطيسي أربا مرات.
 
 
 
 
 

 
 
 

مــا الــزمن ممم/ســاعة : تغيــر معــدل األرتشــاح (2شــكل )
ــة  ــر  داخــل المجــال المغناطيســي مــر  دقيق ــد تمري لمــاء بع

ـــر  داخـــل المجـــال المغناطيســـي  واحـــد  وا خـــر بعـــد تمري
 .مرتين

 
 
 
 
 
 
 

مــا الــزمن ممم/ســاعة : تغيــر معــدل األرتشــاح (3شــكل )
ــة  ــر  داخــل المجــال المغناطيســي مــر دقيق ــد تمري   لمــاء بع

واحد  وا خر بعد تمرير  داخل المجال المغناطيسي أربعـة 
 مرات.

 

 
 
 
 
 

مــا الـــزمن  ممم/ســاعة(: تغيــر معــدل األرتشـــاح 4شــكل )
لمــاء بعــد تمريــر  داخــل المجــال المغناطيســي أربعــة دقيقــة 

مرات وا خر بعد تمرير  داخل المجال المغناطيسي ثمانيـة 
 مرات.

 
 
 
 
  
 
 
 

نفس الظروف ل( Tsسطح )(: يبين زمن تشبا ال5شكل )
 باستخدام ماء عادي وماء ممغنط.

 
 
 
 
 
 
 
 

(: يبــين أن كميــة مــاء الســيح الســطحي المتولــدة 6شــكل )
( عنــد اســتخدام المــاء العــادي اكبــر مــن تمــك Toلــزمن )

المتولدة عند استخدام الماء الممغنط لنفس معـدل اررواء 
(I o.) 
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 ( : رقم التجربة ونوع المقارنة.1جدول)
م رق

 التجربة
 نوع المقارنة لالسطوانتين

1 
االسػػػط ان  األ لػػػى  ػػػف د ف  غنطػػػ  لم ػػػر   االسػػػط ان  ال رنيػػػ  بعػػػد ت ريػػػر ال ػػػر   ػػػف خػػػالؿ ال جػػػرؿ 

 ال غنرطيسع أربع   رات.

االسط ان  األ لى بعد ت رير ال ر   ػف خػالؿ ال جػرؿ ال غنرطيسػع  ػرة  ا ػدة  االسػط ان  ال رنيػ  بعػد  2
 خالؿ ال جرؿ ال غنرطيسع  رتيف. ت رير ال ر   ف

االسػػػط ان  األ لػػػى بعػػػد ت ريػػػر ال ػػػر  داخػػػؿ ال جػػػرؿ ال غنرطيسػػػع  ػػػرة  ا ػػػدة  االسػػػط ان  ال رنيػػػ  بعػػػد  3
 ت رير ال ر   ف خالؿ ال جرؿ ال غنرطيسع أربع   رات.

ال رني  بعػد  االسط ان  األ لى بعد ت رير ال ر   ف خالؿ ال جرؿ ال غنرطيسع أربع   رات  االسط ان  4
 ت رير ال ر   ف خالؿ ال جرؿ ال غنرطيسع   رني   رات.

 
 

 (: مقارنة بين معادالت معدل األرتشاح. 2الجدول) 
تسمسل 
 المقارنة بين معدل دالة األرتشاح التجارب

 ت رير ال ر  داخؿ ال جرؿ ال غنرطيسع أربع  رات  ر  عرد  1
I = 3.77  t

 – 0.36 
I = 5.1  t

 – 0.37 
 ت رير ال ر  داخؿ ال جرؿ ال غنرطيسع  رتيف ت رير ال ر  داخؿ ال جرؿ ال غنرطيسع  ره  ا ده 2

I = 3.4  t
 – 0.25 I = 3.5  t

 – 0.25
 

 ت رير ال ر  داخؿ ال جرؿ ال غنرطيسع أربع  رات ت رير ال ر  داخؿ ال جرؿ ال غنرطيسع  ره  ا ده 3
I = 4.45  t

 – 0.45
 I = 4.8  t

 – 0.4 
 ت رير ال ر  داخؿ ال جرؿ ال غنرطيسع   رني   رات ت رير ال ر  داخؿ ال جرؿ ال غنرطيسع أربع  رات 4

I = 4.74 t
 – 0.4 I = 4.68 t

 – 0.4
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