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 المحاضرة الثانية: نوعية مياه الري

 Irrigation water Quality:    نوعية مياه الري

تحوي مياه الري وبغض النظر عن مصادرها على تراكيز مختلفة من االمالح الذائبة وأن العديد من المشاكل الحالية 

للزراعة االروائية في الكثير من مناطق العالم هي نتيجة االمالح المتراكمة في التربة والتي مصددددددددددرها هو ما  الري  

وأهمية دراسدددة نوعية مياه الري تكون في تحديد فيما أذا كانا صدددالحة لالسدددتخدام من حي  كون ا ال تسدددب  مشددداكل 

ن ا تعطي دليل أو مؤشدددددر أذا كانا تسدددددب  السدددددمية للنباتاا في ظروف التر  الملحية أو القلوية، باإلضدددددافة ولى كو 

 والمحاصيل الزراعية 

مياه الري بأن أهم المكوناا االيونية الرئيسدددددددية هي الكاتيوناا وجد من خالل التحليل الكيميائية للعديد من مصدددددددادر 

 نااالسددددددددال ( هي البيكاربو  )االيون الموجبة( الصددددددددوديوم، الكالسدددددددديوم، المغنيسدددددددديوم، البوتاسدددددددديوم ا نيوناا )االيون

)1-(HCOالكاربوناا ، )2-
3(COالكلوريداا ، )1-(Clالكبريتاا ، )2-

4(SOالنتراا ، )1-
3(NO أما االيوناا التي  

  Cl-1 والكلور B تسب  السمية هي أيون البورون

 العوامل المؤثرة على صالحية المياه ألغراض الري:

 بنظر االعتبار قبل تحديد صالحية الما   غراض الري وهي:توجد خمسة عوامل رئيسية يج  أن تؤخذ 

 التركي  الكيميائي للما  )الملوحة، القلوية(  -1

 المحصول )حس  حساسيت ا لألمالح(  -2

 التربة )حس  النسجة(  -3

 المناخ  -4

 ودارة نظامي الري والبزل  -5

 تقييم نوعية مياه الري:

 خطورة الملوحة: -1
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أهمية هذا المؤشدددددددر في أنل يعكد لنا مدم ما تحملل مياه الري من أمالح ذائبة ولى ا راضدددددددي االروائية ودور  تكمن

هذه االمالح في رفع الضددددددغط ا زموزي لمحلول التربة وتدهور صددددددفاا التربة على مدم فتراا طويلة من اسددددددتخدام 

 الري 

والتي يتم تقديرها عن طريق تبخر حجم  (TDS)واد الذائبة يعبر عن الكمية الكلية االمالح في مياه الري بمجموع الم

معين من مياه الري والكمية المتبقية من المواد الصددلبة بعد التبخر تعتبر مجموع المواد الصددلبة والذائبة من االمالح  

 أو ملغم/ لتر  ppmالوحدة المستعملة للتعبير عن هذه الكمية هي 

في الما  للتعبير عن الج د ا زموزي )الضدددددددغط ا زموزي( لمياه الري ومحلول التربة  فمياه الري  TDSاسدددددددتخدما 

  TDS  . 1982)et al(Bressler( و°Ψ( ملغم/ لتر فأن العالقة بين الج د ا زموزي )5-11) TDSالتي بدددددددددددددددددددددددددددد 

 (:2تكون وفق المعادلة )
(mg/L)………………….(2) TDS×  4-= 5.6 × 10 bar  Ψ° 

 Electrical)وهو التوصدددددددددددددديل الك ربائي  TDSلقدد اسددددددددددددددتخددمدا في السددددددددددددددنواا ا خيرة مقيداد أخر للتعبير عن 

Conductivity) ( وذلك لوجود عالقة طردية بين التوصددددددددددددديل الك ربائيEC لمياه الري والج د ا زموزي ل ا وفق )

 (:3المعادلة )
EC (ds/m)………………….(3)bar = 0.36 ×  Ψ° 

 (:4في مياه الري من خالل العالقة في المعادلة ) TDSويمكن تحويل قيم التوصيل الك ربائي ولى قيم 
TDS (mg/L) = 640 × EC (ds/m)………………….(4) 

)ديسيسمنز  ds/mوحاليًا في النظام العالمي تقاد بوحداا  mmhos/cmتقاد االيصالية الك ربائية سابقًا بوحداا 

 ( 1-متر

 تصانيف لمياه الري من ناحية الكمية الكلية لألمالح الذائبة )مخاطر الملوحة( وهي:توجد عدة 

 :(Handbook No.60)تصنيف مختبر الملوحة في الواليات المتحدة االمريكية  -أ

صددددددنف الباحثون مياه الري على أسدددددداد الملوحة ولى أربعة أصددددددناف هي )قليلة، متوسدددددددطة، عالية، عالية جدًا( وأن 

والتي عندها يحصددل انخفاض  (ECe)خطورة الملوحة تعرف بأن ا قيمة التوصدديل الك ربائي لراشددع العجينة المشددبعة 

 ( 1  وكما في الجدول )%11 – 15في ونتاجية المحاصيل بنسبة 
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 األمريكي.( تصنيف مياه الري حسب مختبر الملوحة 1دول )ج

 مدم صالحية المياه الرمز TDS (mg/L) EC (ds/m) صنف مياه الري

مياه صدددددالحة للري لكافة المحاصددددديل  C1 <052 <022  مياه ذاا ملوحة واطئة
 وفي معظم التر  

معظم المحاصددددديل  مياه صدددددالحة لري C2 052 - 052   022 - 522 مياه ذاا ملوحة متوسطة
 متوسطة التحمل للملوحة 

 C3 052 - 0052   522 - 0522 مياه ذاا ملوحة عالية
ال تسددددددددددددددتخددددم هدددذه الميددداه اال بوجود 
شدددددددبكة بزل فعالة ولمحاصددددددديل عالية 

 التحمل للملوحة 

 C4 0052 - 5222   0522 - 0222 مياه ذاا ملوحة عالية جداً 

مياه غير صدددددالحة للري في الظروف 
االعتيادية  يمكن استخدام ا فقط في 
حددداالا معيندددة في تر  ذاا نفددداذيدددة 
عداليدة جددًا وبزل كفو  ولمحاصدددددددددددددديل 

 عالية التحمل للملوحة 
 

            ds/m =  1000 ϻmhos/cm 1                            مايكروموز( ϻmhos)         مالحظة:

 :(Kovda, 1973)في االتحاد السوفيتي تصنيف مياه الري بالنسبة لمخاطر الملوحة  - 

 االتحاد السوفيتي( تصنيف مياه الري حسب 2جدول )

 مدم صالحية المياه )غم/لتر(كمية االمالح الذائبة 

 مياه من أجود ا نواع  1.2 – 1.5

 مياه تسب  مخاطر الملوحة  1 - 2

مياه يمكن استعمال ا فقط في حالة توفر الغسل والبزل   3 – 7
 الجيد  
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 خطورة الصودية: -2  

بالرغم من ون جميع مكوناا )أيوناا( ما  الري تعتبر ذاا أهمية في تحديد نوعية مياه الري وصالحيت ا 

ة، تأثيره السمي ة في التربللزراعة، ا  أن التركيز قد جرم على أيون الصوديوم باعتباره )مصدر خطر للقلوية والصودي

 المباشر على نمو معظم المحاصيل( 

ولقد جرا عدة محاوالا واقترحا عدة صيغ عدة صيغ للتعبير عن مدم خطورة الصوديوم في مياه الري 

 ومن ا: 

 SSPنسبة الصوديوم الذائ :   -1

 ويحس  من العالقة االتية:

𝑆𝑆𝑅 =
𝑁𝑎+

𝐶𝑎+ +  𝑀𝑔+ + 𝐾+  … … .
 × 100 

 SARنسبة امتزاز الصوديوم:  -2

 كمؤشر للتنبؤ بخطورة الصودية في مياه الري والذي يساوي:
 𝑆𝐴𝑅 =  

𝑁𝑎

√𝐶𝑎+ + 𝑀𝑔+

2

 

 حي  أن التعبير عن تركيز هذه االيوناا يكون بوحداا ملمكافى/ لتر 

 نسبة الصوديوم المتبادل: -3

 االتية:تحس  العالقة 

𝐸𝑆𝑃 =
100 (−0.0126 + 0.0147 𝑆𝐴𝑅)

1 + (0.0126 + 0.0147 𝑆𝐴𝑅)
  

يؤثر ايون الصوديوم عند وجوده بكمياا كبيرة يؤثر على التربة فيسب  تفرقل دقائق التربة وتشتت ا وبالتالي 

ر وان تأثير الصوديوم يكون غير مباش ،يؤدي الى تصل  القشرة السطحية عند الجفاف مما يؤثر على نمو النباا

ب  تكوينل للطبقة سب سوف يؤثر على نفاذية التربة للما  الصوديوم ،ئق التربةعلى النباا وتأثيره المباشر على دقا

  الصلبة في التربة
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 السمية: خطورة-4

والتي يكون تأثيرها مباشر على النباا، ويعد عنصر   B و Clالسمية من زيادة تراكيز ايوني  خطورة تأتي

ي العناصر والذي يحتل أهمية خاصة بالنسبة لتصنيف مياه الر من العناصر الثانوية أو النزرة الم مة من بين البورون 

وتقييم نوعيت ا وذلك  ن )كثير من مياه تنقل كمياا كبيرة من البورون ولى التربة المروية خاصًة في المناطق الجافة 

كلور فيكون الأما  وشبة الجافة، المدم بين حدود الكفاية والسمية بالنسبة لمعظم المحاصيل البستنية ضيقة جدًا(،

قد صنف و مرتبط مع عنصر الصوديوم، ويكون تأثيره سمية على النباا عند الزيادة عن الحدود الكفاية المسموح ب ا، 

 :الباحثون ما  الري على أساد محتوم ايون الكلور

 خطورتل قيمة الكلوريد صنف الكلوريد

 مالئم لمعظم النباتاا حتى الحساسة 2أقل من  1

 مالئمغير  4 - 2 2

  

 

 

 

 

 

 

 


