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 مقارنة أنظمة التصانيف العاملية للمياه لبعض مياه االبار يف حمافظة القادسية / العراق  
 جبار سالل عبد الحمزة

 كلية الزراعة / جامعة القادسية 
Jabbar_salal@yahoo.com 

 62/2/6102 تاريخ قبىل اننشر :               62/4/6102تاريخ استالو انبحث : 

 الخالصة 
وتصنٌفها وفق  القادسٌةاجرٌت الدراسة لغرض تقٌٌم نوعٌة مٌاه بعض االبار فً محافظة 

الى اب  2192من اٌلول  للمدةبئرا فً محافظة الدٌوانٌة من مواقع مختلفة  91تصانٌف عالمٌة. تم تحدٌد 
ٌصالٌة تراوحت قٌم اال اذ. اشارت النتائج الى اختالف نوعٌة مٌاه االبار بأختالف مواقعها  2192

 أعتمدت . 91671-2612وقٌم نسبة امتزاز الصودٌوم بٌن  9-دٌسٌسٌمنز.م 91692 -96.1الكهربائٌة 

تصنٌف مختبر الملوحة االمرٌكً )اربعة تصانٌف لغرض تقٌٌم صالحٌة مٌاه االبار لالغراض الزراعٌة 
مٌاه عالٌة الملوحة ) C4-S1النتائج الى ان اغلب مٌاه االبار تقع ضمن صنف  ( . بٌنت 9197للعام 

فأن قسم  ( ,9199 )قلٌلة الصودٌة( .اما تصنٌفها وفقا لدلٌل منظمة الغذاء والزراعة لالمم المتحدة -جدا
 من االبار ٌقع تحت صنف مشكلة حادة والقسم االخر ٌقع تحت صنف خفٌفة الى متوسطة الملوحة .

فأن اغلب االبار ٌقع تحت  (9112)للعام  وتصنٌفها وفقا لدلٌل منظمة الغذاء والزراعة لالمم المتحدة
لتصنٌف المقترح من قبل غلٌم وأخٌرا ا صنف متوسطة الملوحة ونوعٌتها مٌاه بزل اولٌة ومٌاه جوفٌة .

% من مٌاه االبار تقع ضمن صنف مقبولة الى متوسطة الملوحة . وبٌنت التصانٌف  12( فأن 9111)
اعٌة تحت ادارة جٌدة وذلك من خالل استخدام متطلبات غسل امكانٌة استخدام مٌاه االبار لألغراض الزر

% وتوفٌر بزل جٌد وخفض مستوى الماء االرضً للحفاض على توازن ملحً للتربة  21-99بحدود 
وأستخدام محاصٌل متحملة للملوحة وتعد هذه الدراسة دلٌالً ٌمكن ان ٌستفاد منه عند استخدام المٌاه 

 الجوفٌة لالغراض الزراعٌة .
 مياه جوفية ، أبار ، استخدامات زراعية  الكلمات المفتاحية :

 

 املقدمة
ٌعد الماء العامل االكثر أهمٌة فً التوسع 
الزراعً السٌما فً المناطق الجافة وشبة 
الجافة التً تعتمد على الزراعة االروائٌة بشكل 

ٌتعرض العراق الى نقص شدٌد فً . خاص 
الموارد المائٌة اذ ان مٌاه نهري دجلة والفرات 

 لسؤ ادارة المٌاه تٌاجات المائٌةالتكفً لسد االح
لذلك ٌتوجب البحث عن مصادر اخرى للمٌاه 
ومنها المٌاه الجوفٌة وتحدٌد نوعٌتها وصالحٌتها 

من العوامل االساسٌة الموثرة فً االنتاج  اذ تعد
 ك لما لها من تأثٌر مباشر فً نموالزراعً وذل

وأنتاجٌة المحاصٌل كما انها تؤثر فً القدرة 
االنتاجٌة للترب من خالل تأثٌرها فً صفات 
التربة الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة جمٌل 

. تختلف مٌاه الري من حٌث ( 0661)واخرون

محتواها الملحً وتركٌبها االٌونً بصورة كبٌرة 
وٌنتج عن ذلك تباٌن فً نوعٌتها حٌث تعتمد 

مالح الذائبة والناتجة من على نوع وكمٌة اال
أذابة او تجوٌة الصخور مثل اذابة الجبس او 
الكلس والتً تنتقل بدورها مع مٌاه الري 

Ayers وWestcot (0652 ) وبٌن .

Richards (0621(   ان أهم الصفات المحددة

لنوعٌة المٌاه هً قٌمة االٌصالٌة الكهربائٌة 
 دٌوم .اما منظمة الزراعةوونسبة امتزاز الص

والغذاء التابعة لالمم المتحدة فقد اعتمدوا على 
هربائٌة لتأثٌرها المباشر فً قٌمة االٌصالٌة الك

النبات ونسبة امتزاز الصودٌوم لتأثٌرها فً  نمو
وأجرٌت دراسات ٌة التربة وغٌض الماء  نفاذ

عدٌدة فً العراق لغرض تقٌٌم المٌاه الجوفٌة 
منها ات الزراعٌة وومدى صالحٌتها لألستخدام

لبعض االبار ( 9116دراسة اجراها الحٌانً )

فً محافظة االنبار حٌث وجد ان مٌاه االبار 
صفات التً االتصلح الغراض الري حسب المو

فً ( 9119جد شكري واخرون )و اعتمدها .

لتقٌٌم نوعٌة المٌاه الجوقٌة فً محافظة دراسته 
 االٌصالٌةكربالء ان المعدل السنوي لقٌم 

 0-دٌسسٌمنز.م 3015 -9013بٌن  ةالكهربائٌ

  3065 – 0021بٌن  ونسبة امتزاز الصودٌوم 
وفقا للتصنٌف  C4-S2وصنفت تحت صنف 
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االمرٌكً وتحت صنف مشكلة حادة وفقا 
كما  لتصنٌف منظمة الغذاء والزراعة الدولٌة .

اجرٌت دراسة لتقٌٌم بعض مٌاه االبار فً منطقة 
ان ( حٌث وجدت 9115مشروع المسٌب )هٌل,

% من هذه االبار ٌمكن استعمالها الغراض 61

الري لمختلف انواع الترب دون التاثٌر على 
ٌثً الحدوفً دراسه اجراها  درجة نفاذٌتها .

( لغرض تقٌٌم اربعة ابار فً مدٌنة 9110)

حدٌثة وجد ان معدل قٌم االٌصالٌة الكهربائٌة 
  0053و 1031و 1022و 1090كانت 

ارت دراسة اخرى فً أشو . 0-دٌسسٌمنز.م

( لتقٌٌم 9110)الجبوري واخرونمحافظة نٌنوى 

بعض مٌاه االبار وجود اختالف فً نوعٌة مٌاه 
هربائٌة تراوحت قٌم االٌصالٌة الك اذهذه االبار 

. وفً دراسة  0-دٌسسٌمنز.م 4091 – 103بٌن 

اجرٌت فً كلٌة الزراعة/ جامعة بغداد لغرض 
ت هذه المٌاه تقٌٌم بعض مٌاه االبار حٌث صنف

خالل الموسم الشتوي والصٌفً ضمن صنف 

C4-S1  قلٌلة الصودٌة(  –)عالٌة الملوحة جدا

-C3فقد صنفت ضمن صنف  2ماعدا مٌاه بئر 
S1  قلٌلة الصودٌة ( حسب  –)عالٌة الملوحة

تصنٌف المختبر االمرٌكً )العزاوي والعرازة 
( فً دراستها 9119( .اشارت محمد)9109,

الكٌمٌائً فً خواص المٌاه الجوفٌة حول التغاٌر 
لمنطقة المسٌب ان جمٌع مٌاه االبار غٌر 
صالحة لالستعماالت المنزلٌة والزراعٌة بسبب 
تجاوزها الحدود المسموح بها من وجهه نظر 
المواصفات العالمٌة للخواص المدروسة .اما 

( فقد بٌن فً دراسته حول التباٌن 9111شٌت )

ر منطقة شرق دجلة الكٌمٌائً لبعض مٌاه ابا

% من 40الجدٌدة فً محافظة نٌنوى ان 

اي  C3- S1االبارالمفحوصة تقع ضمن صنف 

ان المٌاه ذات ملوحة عالٌة مع كمٌات واطئة من 
-C4% منها ٌقع ضمن الصنف 90الصودٌوم و

S1  اي مٌاه ذات ملوحة عالٌة جدا وكمٌات

وبٌن اٌضا امكانٌة  واطئة من الصودٌوم ,
المٌاه لالغراض الزراعٌة مع استخدام هذه 

مالحظة زراعة محاصٌل متحملة للملوحة 
تهدف الدراسة  واالدارة الجٌدة لمنطقة الدراسة .

الى تقٌٌم صالحٌة بعض مٌاه االبار الموجودة 
فً محافظة الدٌوانٌة لالغراض الزراعٌة حسب 

 لتصانٌف العالمٌة .اربعة أنظمة ل مواصفات

 العمل وطرائق املواد

 مناطق فً الجوفٌة للمٌاه بئرا( 06) تٌاراخ تم

 أعماقها تراوحت الدٌوانٌة محافظة فً مختلفة
 من للفترة المٌاه عٌنات جمعت . م 09-91

 لكل عٌنة وبواقع 9100 أب إلى 9109 أٌلول

 من عٌنات أخذت فضال عن ذلك أشهر أربعة
 الدغارة ونهر الشامٌة ونهر الدٌوانٌة نهر

 عٌنات أخذت . اآلبار مٌاه مع المقارنة لغرض
 بئر كل من الضخ عملٌة بعد اآلبار من المٌاه

 ومعقمة نظٌفة بالستٌكٌة أوانً فً وجمعت
 (0) لالجدو. علٌها الكٌمٌائٌة التحالٌل إلجراء

 التالً ٌبٌن مواقع هذه اآلبار.

  

 ( مواقع االبار المدروسة1جدول رقم )
 الموقع اآلبارعدد 

 كلية الزراعة /جامعة القادسية 2

 جامعة القادسية 3

 محطة البستنة 3

 الجامعة اإلسالمية 2

 ناحية المهناوية 1

 ناحية الشافعية 1

 قضاء الحمزة 2

 ناحية السدير 2

 ناحية السنية 3

 
 تم قٌاس االٌونات حسب الطرق الوارد فً

Richard 1965  التً :  اوك  
االٌصالٌة الكهربائٌة والكمٌة الكلٌة لالمالح  -0

  EC meter الذائبة باستعمال جهاز
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 pH درجة تفاعل المٌاه بأستعمال جهاز -9
mete   

الصودٌوم والبوتاسٌوم بأستعمال جهاز قٌاس  -0

  Flame photometerاللهب الضوئً 
الكالسٌوم والمغنسٌوم بالتسحٌح مع  -1

 الفرسنٌت 
الكاربونات والبٌكاربونات بطرٌقة التسحٌح  -2

 عٌاري   1010مع حامض الكبرٌتٌك 
الكلورٌدات بالتسحٌح مع نترات الفضة   -3

 عٌاري   1010

الكبرٌتات بالطرٌقة الوزنٌة مع كبرٌتات  -4

 البار ٌوم
 Sodiumنسبة امتزاز الصودٌوم:  -5

Adsorption Ratio : بالمعادلة التالٌة 

    
         

√            
 

 

من   Potential Salinity الملوحة الكامنة -6

 المعادلة التالٌة : 

تركٌزاٌون الكلورٌد +  الملوحة الكامنة =
 

 
  

 تركٌز اٌون الكبرٌتات 
 

أنظمة التصانيف العالمية المستخدمة في 
 الدراسة :

 تصنٌف مختبر الملوحة االمرٌكً-0

                              USDA,1954  

ٌعتبر هذا التصنٌف من اكثر االنظمة أستعماال 
فً العالم لغرض تقٌٌم نوعٌه المٌاه لألغراض 
الزراعٌة حٌث ٌأخذ فً االعتبار مؤشرٌن 
اساسٌٌن لتقٌٌم المٌاه وهما الملوحة )التركٌز 

الكلً لالمالح( معبرا عنها باالٌصالٌة 
 .SARالكهربائٌة ونسبة امتزاز الصودٌوم 

تصنٌف منظمة الغذاء والزراعة الدولٌة  -9

FAO,1985  

تم تصنٌف المٌاه اعتمادا على دلٌل منظمة 
 0652للعام  FAOالغذاء والزراعة الدولٌة 

 Westcot,0652و Ayersوالمقترح من قبل 

ة االٌصالٌة الكهربائٌة الذي اعتمد على قٌم
( حٌث صنفت SARونسبة امتزاز الصودٌوم )

المٌاه الى ثالثة اصناف أعتمادا على قٌم 
  ECاالٌصالٌة الكهربائٌة حٌث اذ كانت قٌمة 

ٌعتبر تحت صنف  0-دٌسٌسٌمنز.م 104اقل من 

 EC  104- 001ال توجد مشكلة اما اذ كانت 

فة ٌعتبر تحت صنف مشكلة خفٌ 0-دٌسٌسٌمنز.م

 001اكبر من  ECالى متوسطة واذ كانت 

تكون تحت صنف زٌادة فً  0-دٌسٌسٌمنز.م

 المشكلة .
تصنٌف منظمة الغذاء والزراعة الدولٌة   -0

FAO,1992  

( 9صنفت المٌاه وفق اسس هذا التصنٌف جدول)

الى سته اصناف اعتمادا على االٌصالٌة 
وعلى التركٌز  0-الكهربائٌة بوحدة دٌسٌسٌمنز.م

 الذائبة فً الماء . لألمالحالكلً 
( فً 0664التصنٌف المقترح من قبل غلٌم ) -1

 العراق :
ٌعتمد هذا التصنٌف على قٌم االٌصالٌة 
الكهربائٌة ونسبة امتزاز الصودٌوم وتركٌز 
البورون والكلور وتبعا الى ذلك صنفت المٌاه 

 الى سته اصناف حسب هذا الدلٌل .

 

 (1992 ( الدولية واالغذية الزراعة لمنظمة المياه تصنيف اسس (2) جدول

 انًياه صنف
 انتىصيم انكهربائي

(dS.m
-1

) 

  تركيز انًهح 

نتر.) يهغى
-0

) 
 انًياه نىع

 يهحي غير

 انًهىحة قهيم

 انًهىحة يتىسط

 انًهىحة عاني

 جدا انًهىحة عاني

 انًهىحة شديد ياء

>  0.75 

0.75-2 

2-10 

10-25 

25-45 

 >45 

<   500 

500 - 1500 

1500 – 7000 

7000 – 15000 

15000 – 35000 

  >35000 

 وانري انشرب يياه

 انري يياه

 انجىفية وانًياه االونية انبزل يياه

 انجىفية وانًياه انثانىية انبزل يياه

 جدا يانحة جىفية يياه

 انبحر يياه
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 واملناقشةالنتائج 
 االيصالية الكهربائية :

( قٌم االٌصالٌة الكهربائٌة لالبار 9الجدول ) ٌبٌن

 -0031القٌم بٌن  تالمدروسة حٌث تراوح

فً حٌن كانت قٌم  0-دٌسسٌمنز.م 06059

االٌصالٌة الكهربائٌة لمٌاه نهر الدٌوانٌة والشامٌة 
 0021و  0011و  0006والدغارة حٌث بلغت 

على الترتٌب . اذ تعتمد قٌم  0-دٌسسٌمنز.م

التوصٌل الكهربائً للمٌاه على تركٌز ونوعٌه 
االمالح فٌها , ان سبب زٌادة ملوحة المٌاه 

المناطق واالراضً الجوفٌة ٌعود الى تأثٌر 
وعلى ملوحة المٌاه المترشحة الى  المجاورة

للتربة وما الماء الجوفً عبر الطبقات  النفاذه 
تقوم به من اذابة لالمالح خالل ترشٌحها )شٌت 

,9111. ) 

 : TDSئبة الكلية االمالح الذا

أظهرت النتائج اختالف فً قٌم تراكٌز االمالح 
الذائبة الكلٌة لمٌاه االبار حٌث بلغت اعلى قٌمة 

واقل  0فً بئر ناحٌة السدٌر 0-غم.لتر 01016

فً بئر جامعة  0-غم.لتر 0091قٌمه بلغت 

. فً حٌن أنخفضت قٌم االمالح  9القادسٌة

الذائبة الكلٌة لمٌاه نهر الدٌوانٌة والشامٌة 
 1049و  1052و  1049والدغارة حٌث بلغت 

وقد ٌعزى .(9جدول )على الترتٌب  0-غم.لتر

الى طبٌعة   TDSهذا االختالف فً قٌم 

التكوٌنات الجٌلوجٌة لمنطقة الدراسة باالضافة 
لوث الماء باالسمدة المستعملة فً الزراعة الى ت

(Ayers and Branson,0644. ) 

 
 : يروجينالهيد االس

( ان قٌم 9تبٌن النتائج الموضحة فً الجدول )

درجة التفاعل لمٌاه االبار المدروسة قد تراوحت 
وهذا المعٌار له دور مهم  3041 – 4051بٌن 

فً تحدٌد حموضة وقاعدٌة وسط التفاعل للمٌاه 
)ماعدا بئر .وٌالحظ مٌل هذه القٌم الى القاعدٌة

بسبب  (0وبئر ناحٌة السنٌة  0ناحٌة السدٌر 

 Chenتأثٌر اٌونات البٌكاربونات )

 (.Lee,0662و

وبشكل عام امتازت هذه القٌم بثبوتها النسبً 
دراسة وكانت المٌاه الجوفٌة تقع خالل فترة ال

ضمن المٌاه المعتدلة الى مٌاه ضعٌفة القاعدٌة 
وعلى العموم تعتبر جمٌع المٌاه االبار المدروسة 

الذي  لالس الهٌدروجٌنًضمن المدى االعتٌادي 
 .(FAO,1985) 302 -502ٌتراوح بٌن 

 
 الكالسيوم :

ٌتواجد عنصر الكالسٌوم فً المٌاه الجوفٌة 
أعتمادا على التكوٌنات الجٌلوجٌة للمنطقة حٌث 
ٌتواجد فً صخور الدولوماٌت والجبس والحجر 
الجٌري واظهرت النتائج ان معدل تراكٌز 

 09301 – 11304الكالسٌوم تراوحت بٌن 

( .وعند مقارنة هذه 1)جدول  0-ملغم.لتر

موح بها لألغراض التراكٌز مع الحدود المس
فتعتبر جمٌع االبار صالحة بالنسبة الزراعٌة 

لعنصر الكالسٌوم وذلك النه هذا العنصر غٌر 
ضار بالنسبة للنبات او التربة حٌث ٌؤدي 
وجوده الى تحسٌن بناء التربة . وهذا ٌتفق مع 

 (9110)واخرون  Warrenceما اشار الٌه 

الكالسٌوم ان زٌادة تراكٌز اٌونات ٌن بٌنوا الذ
تؤدي الى تحسٌن صفات التربة الفٌزٌائٌة 

وبلغت وزٌادة غٌض الماء واالٌصالٌة المائٌة .
تراكٌز الكالسٌوم فً نهر الدٌوانٌة والشامٌة 

 0-ملغم.لتر 02201و 02500و 01004والدغارة 

 على الترتٌب .
 

 المغنسيوم :
بٌنت النتائج وجود اختالفات فً معدل قٌم 

فً مٌاه االبار المدروسة سٌوم تراكٌز اٌون المغن
حٌث بلغت اقل قٌمه فً مٌاه نهر الدٌوانٌة حٌث 

وأعلى قٌمة كانت فً  0-ملغم.لتر 0104بلغت 

.   0-ملغم.لتر 19301حٌث بلغت  0بئر الجامعة 

وتعتبر جمٌع مٌاه االبار صالحة لالستخدامات 
الزراعٌة من ناحٌة عنصر المغنسٌوم وهذا ما 

الذي بٌن ان  (9111)واخرون  Aydinاكده 

أحتواء المٌاه المالحة على اٌونات المغنسٌوم 
 تؤدي الى تحسٌن بناء التربة وحركة الماء .

 
 البوتاسيوم :

أنخفاض فً تركٌز البوتاسٌوم  أظهرت النتائج
 -0505فً مٌاه االبار المدروسة اذ تراوحت بٌن 

.وقد ٌعود سبب ذلك الى مقاومة 0-ملغم.لتر 502

ن البوتاسٌوم للتجوٌة مقارنة بمعادن معاد

( .وتتفق هذه 9111االٌونات االخرى )شٌت,

 9114النتائج مع ما توصل الٌه كال من عباس ,
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وتعتبر مٌاه هذه  .(9109ة)والعزاوي والعراز

م صالحة االبار بالنسبة لتركٌز البوتاسٌو
 لالغراض الزراعٌة والري.

 
 الصوديوم :

االٌونات المهمة فً ٌعتبر اٌون الصودٌوم من 
مٌاه الري نظرا لتأثٌراته السمٌة عند وجوده 
بتراكٌز عالٌة وأشارت النتائج ان قٌم تراكٌز 
اٌون الصودٌوم للمٌاه االبار المدروسة قد 

اما    0-ملغم.لتر 43204 -09005تراوحت بٌن 

تراكٌز اٌون الصودٌوم فً مٌاه نهر الدٌوانٌة 

و  6209و  6600والشامٌة والدغارة بلغت 

ان سبب على الترتٌب .   0-ملغم.لتر 6009

ارتفاع تركٌز اٌون الصودٌوم ٌعود الى 
الصخور الملحٌة الحاوٌة على الهاالٌت وبعض 
المعادن الطٌنٌة مثل االالٌت المسؤلة عن اطالق 

 (.Larsen,0651و Percellاٌون الصودٌوم )

 
 البيكاربونات :

(  2بٌنت النتائج الموضحة فً جدول رقم )

تراكٌز اٌونات البٌكاربونات حٌث تراوحت بٌن 
.ان التراكٌز  0-.لترملً ملغم 19401 -050.0

العالٌة من بٌكاربونات والكاربونات فً المٌاه 
الجوفٌة ٌؤدي الى ترسٌب الكالسٌوم والمغنسٌوم 
فً التربة مما ٌؤدي الى زٌادة اٌون الصودٌوم 

 Vanالذي ٌؤثر فً صفات التربة ونمو النبات )
Haroon,0641 ) 

 
 الكبريتات :

ان زٌادة الكبرٌتات فً المٌاه ٌؤدي الى ترسٌب 
اٌونات الكالسٌوم وهذا ٌؤدي الى زٌادة نسبٌة 
فً تراكٌز اٌونات الصودٌوم فً التربة وبالتالً 
ٌؤثر فً التوازن الغذائً داخل النبات وتدهور 
صفات التربة الفٌزٌائٌة وخاصة بناء التربة 

. وبٌنت النتائج (Kovda,0660)والنفاذٌة 

وجود تراكٌز عالٌة من الكبرٌتات فً مٌاه 
 -22.91االبار المدروسة حٌث تراوحت بٌن 

فً حٌن بلغت قٌم تراكٌز   0-.لترملغم 691.03

الكبرٌتات فً مٌاه نهر الدٌوانٌة والشامٌة 
-.لترملغم 11.09و  93.55و  99.23والدغارة 

 على الترتٌب .  0

 
  :الكلورايد 

ان زٌادة تركٌز الكلوراٌد فً مٌاه الري ٌؤدي 
الى السمٌة للنبات عند االرواء 

( وأظهرت النتائج تباٌن فً 0656)الزبٌدي,

تراكٌز اٌون الكلور لالبار المدروسة حٌث 
 . 0-.لترملغم 0240.26 -20.92تراوحت بٌن 

فً حٌن بلغت هذه التراكٌز فً مٌاه نهر 
 60.91و  61.46الدٌوانٌة والشامٌة والدغارة 

 ( .2على الترتٌب جدول) 0-.لترملغم 091.92و

 
 الملوحة الكامنة :

ان الملوحة الكامنة لهذه المٌاه )التً تعتبر مؤشر 
لخطورة الكلوراٌد( وتصنف المٌاه وفق هذا 

المٌاه الى المعٌار حسب تراكٌز الكلور فً 
 ( :0656ماٌأتً )الزبٌدي,

مٌاه مناسبة لري ترب  0-ملً مكافئ.لتر 2-91

مٌاه  0-ملً مكافئ.لتر 02-0ذات نفاذٌة جٌدة 

ملً  4-0مناسبة لري ترب متوسطة النفاذٌة 

مٌاه مناسبة لري ترب واطئة  0-مكافئ.لتر

% من هذه  0002وبناءاً على ذلك فأن النفاذٌة 

االبار التصلح لالغراض الزراعٌة لتجاوزها 
% من هذه االبار  0002الحدود المسموح بها و

% من 90مناسبة لري الترب متوسطة النفاذٌة و

هذه االبار مناسبة لري الترب واطئة النفاذٌة 

% من هذه االبار مناسبة لري الترب  0204و

 ( .2دة )جدول ذات النفاذٌة الجٌ
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ونسبة  الذائبة ( معدل قيم االيصالية الكهربائية واالس الهايدروجيني والتركيز الكلي لالمالح3جدول )

 امتزاز الصوديوم .

SAR 
TDS 

g.L
-1

 
pH 

EC 

ds.m
-1

 
 ت اسم الموقع

0كلية الزراعة  3.27 7.79 1.64 6.87  1 

6كلية الزراعة  2.43 7.47 1.21 6.97  2 

0الجامعة  10.29 7.17 5.16 9.00  3 

6الجامعة  1.60 7.80 1.20 5.76  4 

2الجامعة  3.51 7.39 1.75 5.87  5 

0محطة البستنة  2.82 7.37 1.42 5.50  6 

6محطة البستنة  4.66 7.20 2.31 3.83  7 

2محطة البستنة  4.99 7.27 2.55 5.44  8 

 9 ناحية المهناوية 2.50 7.37 1.25 3.54

 10 ناحية الشافعية 4.14 7.37 2.08 2.99

0الجامعة االسالمية  8.53 7.04 4.27 6.74  11 

6الجامعة االسالمية  4.05 7.13 1.93 4.26  12 

0قضاء الحمزة  1.91 7.38 1.40 3.24  13 

6قضاء الحمزة  1.81 7.37 1.35 3.22  14 

0السدير ناحية  19.82 6.96 10.09 3.58  15 

6ناحية السدير  2.77 6.74 1.35 17.47  16 

0ناحية السنية  4.37 6.99 1.87 5.30  17 

6ناحية السنية  2.52 7.22 1.22 2.97  18 

2ناحية السنية 1.63 7.21 1.25 2.03  19 

 20 نهر الديوانية 1.39 7.37 0.72 1.96

 21 نهر الشامية 1.40 7.17 0.85 1.46

 22 نهر الدغارة 1.50 7.16 0.72 1.61

 
 معدل تراكيز االيونات الذائبة )كالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والصوديوم(( 4جدول )

Na
+1

 K
+1

 Mg
+2

 Ca
+2

 
 ت اسم الموقع

0-ملغم.لتر
 

0كلية الزراعة  126.0 68.0 16.5 386.7  1 

6كلية الزراعة  130.0 60.8 13.8 385.6  2 

0الجامعة  296.7 426.0 14.3 345.0  3 

6الجامعة  262.7 122.4 10.4 452.8  4 

2الجامعة  160.3 114.8 11.9 400.6  5 

0محطة البستنة  176.7 118.0 14.6 386.3  6 

6محطة البستنة  360.0 120.0 17.7 329.3  7 

2محطة البستنة  276.0 214.4 11.5 497.5  8 

المهناويةناحية  193.4 65.6 10.6 224.1  9 

الشافعيةناحية  245.0 289.7 16.7 293.7  10 
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0الجامعة االسالمية  446.7 316.7 17.4 765.7  11 

6الجامعة االسالمية  257.3 115.6 11.4 328.7  12 

0 الحمزةقضاء  150.0 59.3 14.0 186.0  13 

6الحمزة قضاء  160.0 57.4 15.6 187.0  14 

0ناحية السدير  183.3 79.1 16.4 231.0  15 

6ناحية السدير  373.3 350.0 18.8 194.7  16 

0ناحية السنية  243.3 92.7 13.2 384.1  17 

6ناحية السنية  193.3 78.4 13.1 194.7  18 

2ناحية السنية 144.0 82.3 8.9 123.8  19 

 22 نهر الديوانية 141.7 30.7 8.7 99.1

 21 نهر الشامية 158.3 97.3 12.4 95.2

الدغارة نهر 155.0 59.3 8.5 93.5  22 

 

 والملوحة الكامنة ( معدل تراكيز االيونات الذائبة )البيكاربونات والكبريتات والكلوريدات(5جدول )

Cl الملوحة الكامنة
-1

 SO4
-2

 HCO3
-1

 
 اسم الموقع

 ت

meq.L-1 0-ملغم.لتر
 

0كلية الزراعة  183.0 821.76 733.79 29.23  1 

6الزراعة كلية  274.5 55.20 449.79 13.25  2 

0الجامعة  366.0 429.12 1235.40 39.27  3 

6الجامعة  286.7 203.04 880.40 26.92  4 

2الجامعة  250.1 103.20 269.80 8.68  5 

0محطة البستنة  262.3 400.32 359.62 14.30  6 

6محطة البستنة  286.7 302.40 184.60 8.35  7 

2محطة البستنة  244.0 575.52 388.02 16.93  8 

المهناويةناحية  280.6 170.88 463.99 14.85  9 

الشافعية ناحية 311.1 235.68 539.60 17.66  10 

0الجامعة االسالمية  396.5 548.16 1252.09 40.98  11 

6الجامعة االسالمية  390.4 292.32 306.37 11.68  12 

0الحمزة قضاء  244.0 92.64 53.25 2.47  13 

6الحمزة قضاء  237.9 162.24 67.45 3.59  14 

0ناحية السدير  427.0 155.04 1571.59 45.89  15 

6ناحية السدير  341.6 920.16 449.79 22.26  16 

0ناحية السنية  366.0 294.72 539.60 18.27  17 

6ناحية السنية  335.5 114.72 187.09 6.47  18 

2ناحية السنية 250.1 61.44 60.35 2.34  19 

 20 نهر الديوانية 195.2 22.56 94.79 2.91

 21 نهر الشامية 274.5 26.88 91.24 2.85

 22 نهر الدغارة 250.1 40.32 124.25 3.92
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تصنيف وتقييم نوعية مياه االبار المدروسة 
 لالستعماالت الزراعية :

لتصنٌف مٌاه الري هنالك عدة معاٌٌر 
لغرض الحصول على انواع  ومؤشرات تستعمل

معٌنة من مٌاه الري تختلف من ناحٌة النوعٌة 
التً تعكس مدى صالحٌة هذه المٌاه لالغراض 
الزراعٌة وقد اقترحت عده انظمة ومخططات 
لتصنٌف مٌاه الري تم استخدام اهمها فً هذا 

 المجال ومنها :
تصنيف مختبر الملوحة االمريكي  -1

USDA,1954  

معطٌات هذا التصنٌف على مٌاه عند تطبٌق 
% من  46( فأن 3االبار المدروسة جدول)

)مٌاه ذات  C4-S1االبار تقع ضمن صنف 

قلٌلة الصودٌة( ولذلك فان  –ملوحة عالٌة جدا 
هذه المٌاه من ناحٌة الملوحة تعتبر غٌر صالحة 
للري فً الظروف االعتٌادٌة ولكن ممكن 

لها استخدمها تحت ظروف خاصة جدا كأستعما
فً الترب جٌدة النفاذٌة والتً تحوي نظام بزل 

)الموسم فعال وفً درجات حرارة منخفظة 
الشتوي( اما من ناحٌة تأثٌر الصودٌوم فٌعتبر 

اي ذات نسبة امتزاز للصودٌوم   S1من صنف 

منخفضة اي من النوعٌة الممتازة بأستثناء بئر 
اي مٌاه   S2كان من صنف  9ناحٌة السدٌر 

متوسطة .اما بقٌة متزاز للصودٌوم ذات نسبة ا
والتً بلغت  C3-S1االبار فتقع ضمن صنف 

وال  % حٌت تكون ذات ملوحة عالٌة 90نسبتها 

تستخدم هذه المٌاه الري األ بوجود شبكة بزل 
فعالة ولمحاصٌل عالٌة التحمل للملوحة وتفادي 
زراعة محاصٌل حساسة للملوحة 

 ( .0656)الزبٌدي,

غذاء والزراعة الدولية تصنيف منظمة ال -2

FAO,1985  

% من مٌاه االبار 20طبقا لهذ التصنٌف فأن 

%  14المدروسة تقع تحت صنف مشكلة حادة و

من االبار تقع تحت صنف خفٌفة الى متوسطة 
اما مٌاه نهر الدٌوانٌة والشامٌة والدغارة كانت 

تحت صنف خفٌفة الى متوسطة .اما تصنٌف 
امتزاز الصودٌوم المٌاه اعتمادا على نسبة 

(SAR وتأثٌرها على نفاذٌة التربة فان جمٌع )

( 0مٌاه االبار المدروسة والمبٌنة فً الجدول )

ال توجد مشكلة فً النفاذٌة الى تقع تحت صنف 
 9متوسطة ماعدا بئر ناحٌة السدٌر  –خفٌفة 

فأنه ٌقع تحت صنف توجد مشكلة فً النفاذٌة 
مٌاه الجوفٌة قٌد .اما درجة التفاعل المٌاه فتقع ال

الدراسة ضمن المعدل المقترح والمعتمدة 
( وال توجد  501 -302بالتصنٌف والبالغة )

 مشكلة من ناحٌة درجة تفاعل المٌاه .
 
تصنيف منظمة الغذاء والزراعة الدولية   -3

FAO,1992  

وبئر  9تشٌر النتائج الى ان مٌاه بئر الجامعة   

تحت صنف قلٌل  0وبئر ناحٌة السنٌة  0الحمزة 

 0الملوحة ونوعٌتها مٌاه ري ,اما بئر الجامعة 
تحت صنف عالٌة الملوحة  0وبئر ناحٌة السدٌر

ونوعٌتها مٌاه بزل ثانوٌة ومٌاه جوفٌة , اما بقٌة 
االبار كانت تحت صنف متوسطة الملوحة 

وعٌتها مٌاه بزل اولٌة ومٌاه جوفٌة وتصلح ون
جٌدة النفاذٌة والتً  –للري بالترب متوسطة 

تحتوي نظام بزل كفؤء لمنع تراكم االمالح فً 
عالٌة التحمل  –التربة وللمحاصٌل متوسطة 

للملوحة .اما مٌاه نهر الدٌوانٌة والشامٌة 
والدغارة كانت تحت صنف قلٌل الملوحة 

ناسبة لجمٌع المحاصٌل ونوعٌتها مٌاه ري م
 الحقلٌة .

( 1997التصنيف المقترح من قبل غليم ) -4

 في العراق :
( الى ان 3وتشٌر النتائج الموضحة فً جدول )

% من مٌاه االبار المدروسة تقع تحت  93

% تحت صنف مٌاه  93صنف مٌاه ردٌئة و 

% من مٌاه االبارتقع تحت صنف 14مقبولة  و

ت مٌاه نهر الدٌوانٌة مٌاه متوسطة .فً حٌن كان
 والشامٌة والدغارة تحت صنف مٌاه جٌدة .
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 ( تصنيف مياه االبار المدروسة حسب التصانيف المعتمدة في الدراسة6جدول )

IRAQ,1997 FAO,1992 FAO,1985 USDA,1954 ت اسم الموقع 
 

1كلية الزراعة  C4-S1 مشكلة حادة متوسطة الملوحة مقبولة  1 

متوسطة-خفيفة متوسطة الملوحة متوسطة  C4-S1  2كلية الزراعة  2 

1الجامعة  C4-S1 مشكلة حادة عالية الملوحة رديئة  3 

متوسطة-خفيفة قليلة الملوحة متوسطة  C3-S1  2الجامعة  4 

3الجامعة  C4-S1 مشكلة حادة متوسطة الملوحة مقبولة  5 

متوسطة-خفيفة متوسطة الملوحة متوسطة  C4-S1  1محطة البستنة  6 

2محطة البستنة  C4-S1 مشكلة حادة متوسطة الملوحة رديئة  7 

3محطة البستنة  C4-S1 مشكلة حادة متوسطة الملوحة رديئة  8 

متوسطة-خفيفة متوسطة الملوحة متوسطة  C4-S1 9 ناحية المهناوية 

الشافعيةناحية  C4-S1 مشكلة حادة متوسطة الملوحة مقبولة  10 

1الجامعة االسالمية  C4-S1 مشكلة حادة متوسطة الملوحة رديئة  11 

2الجامعة االسالمية  C4-S1 مشكلة حادة متوسطة الملوحة مقبولة  12 

متوسطة-خفيفة قليلة الملوحة متوسطة  C3-S1  1قضاء الحمزة  13 

متوسطة-خفيفة قليلة الملوحة متوسطة  C3-S1  2قضاء الحمزة  14 

1ناحية السدير  C4-S1 مشكلة حادة عالية الملوحة رديئة  15 

متوسطة-خفيفة متوسطة الملوحة متوسطة  C4-S2  2ناحية السدير  16 

1ناحية السنية  C4-S1 مشكلة حادة متوسطة الملوحة مقبولة  17 

متوسطة-خفيفة متوسطة الملوحة متوسطة  C4-S1  2ناحية السنية  18 

متوسطة-خفيفة قليلة الملوحة متوسطة  C3-S1 3ناحية السنية  19 

متوسطة-خفيفة قليلة الملوحة جيدة  C3-S1 20 نهر الديوانية 

متوسطة-خفيفة قليلة الملوحة جيدة  C3-S1 21 نهر الشامية 

متوسطة-خفيفة قليلة الملوحة جيدة  C3-S1 22 نهر الدغارة 

 
نتائج الدراسة الى ان اغلب مٌاه االبار تشٌر 

)مٌاه عالٌة  C4- S1المدروسة تقع ضمن 

قلٌلة الصودٌة ( حسب تصنٌف  –الملوحة جدا 
مختبر الملوحة االمرٌكً . وعند تطبٌق تصنٌف 

تبٌن ان قسم من االبار  FAO,1985منظمة 

تحت صنف مشكلة حادة والقسم االخر تحت 
ما بالنسبة متوسطة .ا –صنف مشكلة خفٌفة 

فأن اغلب مٌاه  FAO,1992لتصنٌف منظمة 

االبار تحت صنف متوسطة الملوحة .اما 
( 0664بالنسبة للتصنٌف المقترح من قبل غلٌم )

% من مٌاه االبار المدروسة تقع تحت 40فأن 

صنف مقبولة الى متوسطة الملوحة . ومما تقدم 
ٌتبٌن انه ٌمكن استخدام مٌاه االبار تحت ادارة 

بحدود وذلك بأستخدام متطلبات غسل  خاصة

% وتوفٌر نظام بزل جٌد وفعال  91 – 02

وأنخفاض مستوى الماء االرضً كما ٌمكن 
استخدام المٌاه الجوفٌة العالٌة الملوحة بخلطها 
مع المٌاه العذبة عند توفرها او استخدام الري 
المتناوب مع المٌاه العذبة او استخدامها فً 

مقاومة للملوحة وأستخدام مراحل نمو النبات ال
 المٌاه العذبة عند مرحلتً االنبات والبزوغ .

 املصادر
الجبوري ,جسام سالم جاسم ومحمد علً جمال 
العبٌدي وزهٌر ٌونس الحافظ وخوشفً 

. دراسة نوعٌة 2112محمد عقراوي .
مٌاه االبار فً بعض مناطق محافظة 
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نٌنوى .مجلة العلوم الزراعٌة العراقٌة 
.27 (2 ):1-92 . 

جمٌل , عبد الستار عزٌزولؤي محمد فاضل 
. 9111وعبد العزٌز ٌونس طلٌع .

الخصائص النوعٌة لبعض      دراسة 
مصادر  المٌاه الجوفٌة فً محافظة 
كركوك ومدى صالحٌتها لألستخدامات 
المدنٌة والصناعٌة والري .وقائع 
الموتمر العلمً الثانً لمركز بحوث 

  17 -97صدام .الموصل: 
الحدٌثً ,عصام خضٌر وطارق حسن عمادي 

.صالحٌة مٌاه 2119.وجودت رمزي
بعض أبار حدٌثة للري .الموتمر العلمً 
القطري االول للتربة والموارد المائٌة 

 .99.جامعة بغداد .ع ص .الزراعة .كلٌة
.تقٌٌم المٌاه 2111الحٌانً , عبد الستار جبٌر .

الجوفٌة لبعض ابار قرٌة الخفاجٌة فً 
االنبار .مجلة جامعة       حافظة م

 – 992( :2) 2االنبار للعلوم الصرفة .
9.1 . 

. ملوحة التربة  9191الزبٌدي , احمد حٌدر .
االسس النظرٌة والتطبٌقٌة .جامعة بغداد 

 .219.بٌت الحكمة .ع ص .
شكري ,حسٌن محمود وأٌمان عبد المهدي 

. تقٌٌم 2112الجنابً ومنذر تاج الدٌن .
مٌاه الجوفٌة لمشروع دواجن نوعٌة ال

كربالء وصالحٌتها لالغراض الزراعٌة 
اذار  21 – 91. الموتمر العلمً الثالث 

.الجمعٌة العلمٌة العراقٌة للموارد  2112
 . .91 – 19المائٌة .ع.ص.

. دراسة التباٌن 2117شٌت ,باسل محمد .
الكٌمٌائً لبعض مٌاه االبار لمنطقة شرق 

حٌتها لألستخدام دجلة الجدٌدة وتقٌٌم صال
البشري والمدنً .مجلة العلوم الزراعٌة 

 . 9 – 9(:2) 29العراقٌة .
. تعٌٌن الخصائص 2111عباس ,ماجد خضٌر .

الهٌدروكٌمٌائٌة للمٌاه الجوفٌة ونوعٌتها 
ابو  –فً بعض ابار كلٌة الزراعة 

غرٌب .المجلة العراقٌة لعلوم التربة 
.1(9:)71-7. . 

صر واحمد عبد الوهاب العزاوي ,كاظم مكً نا
. دراسة 2192عبد الرضا العرازة .

الخصائص الكٌمٌائٌة لبعض مٌاه ابار 
جامعة بغداد وتقٌٌم  –كلٌة الزراعة 

صالحٌتها لألستخدامات الزراعٌة 
والمنزلٌة .مجلة العلوم الزراعٌة العراقٌة 

.72 (.:)91 – 11 . 
. الدلٌل المقترح لتقٌٌم 9111غلٌم , جلٌل ضمد .

ٌة مٌاه الري فً العراق .أطروحة نوع
دكتوراه .قسم التربة .كلٌة الزراعة 

 .جامعة البصرة .
.التغاٌر الكٌمٌائً 2112محمد حسن ,سعدٌة .

فً الخواص المٌاه الجوفٌة لمنطقة 
المسٌب ومدى صالحٌتها لألستخدام 

البحوث  –المنزلً والري .مجلة التقنً 
 .21 – 21: 912التقنٌة . 
. التقٌٌم النوعً للمٌاه 2119مد .هٌل ,سعاد مح

الجوفٌة فً منطقة مشروع المسٌب 
ومدى صالحٌتها ألغراض الري .مجلة 

 . 17 -..(:9) 29التقنً .
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Comparing Global Classifications of Water That Applied on Some 

of AL-Qadissiya Wells Water  
Jabbar Salal Abd Al-Hamza 

Coll. of Agri.\ Univ. of- Al-Qadisiya 
Abstract 

This study has been conducted to evaluate the quality of some of AL-
Qadisyah province wells water and classify them according to global 
classifications. Nineteen wells in different locations have been pointed and 
assessed during the period between September 2012 to August 2013. Results 
shows differences in water quality depending on the locations; Electrical 
conductivity ranges between 1.60 and 19.82 ds.m

-1
, and Sodium adsorption ratio 

ranges between 2.03 and 17.47. Four global classifications have been used. The 
US Salinity Laboratory classification of the year of 1954 categorized most of 
these wells in category of C4-S1, which is high-salinity and too low sodic water. 
According to FAO classification of the year of 1985, some of the wells 
categorized in category of high-salinity and some other mild to moderate 
salinity. The same classification of the year of 1992 puts most of the wells in 
moderate salinity category, and characterizes their water as water of puncture 
and initial groundwater. According to the suggested classification by Ghliam 
(1997), 73% takes place between accepted to moderated salinity. These 
classifications state the applicability of using wells water for agricultural 
purposes in this area considering; good management practices using washing 
requirements around 15-20%, using good drain system, reducing ground water 
level to maintain the balance of saline soil, and cultivating salinity tolerant 
crops. This study could be used as an index when underground water wanted to 
be used for agricultural territory of AL- Diwanyia . 

 
Key Words : Ground Water , Wells , Agricultural Uses  


