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qqإلىإلى  الزراعيالزراعي  التوسعالتوسع  حاجةحاجة  تدعواتدعوا  األحیاناألحیان  معظممعظم  فيفي  
    میاهمیاه  كانتكانت  سواءسواء  الموجودةالموجودة  المیاهالمیاه  مصادرمصادر  جمیعجمیع  استغاللاستغالل

    ..األنھاراألنھار  ومیاهومیاه  األمطاراألمطار  میاهمیاه  بجانببجانب  اآلباراآلبار  میاهمیاه  أوأو  المصارفالمصارف
    ترتبطترتبط  الريالري  ألغراضألغراض  المیاهالمیاه  ھذهھذه  استغاللاستغالل  إمكانیةإمكانیة  أنأن  علىعلى

  ::اآلتیةاآلتیة  والظروفوالظروف  بالعواملبالعوامل
  ..للمیاهللمیاه  الكیمائیةالكیمائیة  الصفاتالصفات••
    ..المحصولالمحصول  نوعنوع••
..التربةالتربة  ظروفظروف••
..المناخیھالمناخیھ  الظروفالظروف••
..الزراعیةالزراعیة  العملیاتالعملیات••



qq   یمكن حصر الصفات الكیمائیة التي تتعلق بصالحیة یمكن حصر الصفات الكیمائیة التي تتعلق بصالحیة
:  :  المیاه لري المحاصیل الزراعیة فيالمیاه لري المحاصیل الزراعیة في

    ..الذائبةالذائبة  األیوناتاألیونات  مجموعمجموع  أيأي  ::لألمالحلألمالح  الكليالكلي  التركیزالتركیز••
  إلىإلى  الصودیومالصودیوم  نسبةنسبة  أيأي  ::للصودیومللصودیوم  النسبيالنسبي  التركیزالتركیز••

  ..األخرىاألخرى  المعدنیةالمعدنیة  الكاتیوناتالكاتیونات
    الكالسیومالكالسیوم  تركیزتركیز  إلىإلى  النسبةالنسبة  ::البیكربوناتالبیكربونات  تركیزتركیز••

  ..والمغنسیوموالمغنسیوم
  ..للنباتللنبات  سامسام  بتركیزبتركیز  البورونالبورون  مثلمثل  ::النادرةالنادرة  العناصرالعناصر  وجودوجود••

  استعمالھااستعمالھا  المرادالمراد  المیاهالمیاه  فيفي  لألمالحلألمالح  الكليالكلي  والتركیزوالتركیز
  تتخذتتخذ  أنھأنھ  كماكما  وكمیتھوكمیتھ  المحصولالمحصول  نوعنوع  تقررتقرر  الريالري  ألغراضألغراض
    ..التربةالتربة  فيفي  األمالحاألمالح  وتراكموتراكم  نشأةنشأة  باحتمالباحتمال  یعرفیعرف  لمالما  مقیاسامقیاسا



  النباتالنبات  علىعلى  وأثرهوأثره  الريالري  میاهمیاه  فيفي  لألمالحلألمالح  الكليالكلي  التركیزالتركیز
    ::فیھافیھا  الناميالنامي  التربةالتربة  وعلىوعلى

qq  تأثیر الملوحة على النباتتأثیر الملوحة على النبات::
  الريالري  ماءماء  فيفي  الملوحةالملوحة  زیادةزیادة  

    بتحدیدبتحدید  المحصولالمحصول  علىعلى  تؤثرتؤثر
    وبتغیروبتغیر  غلتھغلتھ  وینقصوینقص  نوعھنوعھ
    ألسبابألسباب  ذلكذلك  ویرجعویرجع  صفاتھصفاتھ

  مقدرةمقدرة  نقصنقص  أھمھاأھمھا  فسیولوجیةفسیولوجیة
    علىعلى  المحصولالمحصول  فيفي  النباتالنبات
  لنموهلنموه  الالزمالالزم  الماءالماء  منمن  كفایتھكفایتھ



qq  تأثیر الملوحة على التربةتأثیر الملوحة على التربة
  بواسطةبواسطة  الريالري  عملیاتعملیات  تواليتوالي  إنإن••

  األمالحاألمالح  نسبةنسبة  بھابھا  ترتفعترتفع  میاهمیاه
  ممامما  التربةالتربة  فيفي  تراكمھاتراكمھا  إليإلي  یؤديیؤدي
  إليإلي  النھایةالنھایة  فيفي  تحویلھاتحویلھا  إليإلي  یؤديیؤدي
  تكونتكون  عنماعنما  خاصةخاصة  ملحیةملحیة  تربةتربة

  یتوفریتوفر  والوال  التربةالتربة  فيفي  سیئةسیئة  النفاذیةالنفاذیة
..جیدجید  صرفصرف  نظامنظام

  منمن  كمیةكمیة  إضافةإضافة  منمن  فالبدفالبد  لذلكلذلك••
  اإلحتیاجاتاإلحتیاجات  یطلقعلیھایطلقعلیھا  الريالري  میاهمیاه

  الكمیاتالكمیات  لغسیللغسیل  الغسیلیةالغسیلیة
األمالحاألمالح  منمن  المتراكمةالمتراكمة



محاصيل الخضرمحاصيل الخضر
سمسم//ملليموزملليموز  ٤٤سمسم//ملليموزملليموز  ١٠١٠سمسم//ملليموزملليموز  ١٢١٢

––فلفـل  فلفـل  ––كرنـب  كرنـب  ––طماطم طماطم سبانخسبانخ––إسبراجلس إسبراجلس   --بنجربنجر
––بطاطس بطاطس ––خس خس ––قرنبيط قرنبيط 

قرع قرع ––بسلة بسلة ––بصل بصل ––جزر جزر 
خيارخيار––

الفاصوليا الفاصوليا   --الكرفسالكرفس  --الفجلالفجل
الخضراءالخضراء

محاصيل الحقلمحاصيل الحقل
سمسم//ملليموزملليموز  ٤٤سمسم//ملليموزملليموز  ١٠١٠سمسم//ملليموزملليموز  ١٦١٦

––كتان كتان ––ذرة ذرة ––أرز أرز ––قمح قمح قطنقطن––بنجر سكر بنجر سكر ––شعير شعير 
خروعخروع  --عباد شمس عباد شمس 

فولفول

محاصيل فاكهةمحاصيل فاكهة
حساسة للملوحةحساسة للملوحةمتوسطة المقاومةمتوسطة المقاومةعالية المقاومةعالية المقاومة

––زيتـون  زيتـون  ––تـين  تـين  ––رمان رمان نخيلنخيل
عنبعنب

––برتقـال  برتقـال  ––تفاح تفاح ––كمثرى كمثرى 
––مشـمش  مشـمش  ––لوز لوز ––برقوق برقوق 
ليمونليمون––شليك شليك ––خوخ خوخ 

درجة التوصيل الكهربي محسوبة في المستخلص الشبع للتربةدرجة التوصيل الكهربي محسوبة في المستخلص الشبع للتربة



والتربةوالتربة  النباتالنباتتقسیم ملوحة المیاه على حسب تأثیرھا على تقسیم ملوحة المیاه على حسب تأثیرھا على 

  ::میاه منخفضة الملوحةمیاه منخفضة الملوحة١١..
سم أي سم أي //ملیموزملیموز  ٠.٢٥٠.٢٥وھي ما تقل درجة التوصیل الكھربائي بھا عن وھي ما تقل درجة التوصیل الكھربائي بھا عن         

وتعتبر ھذه المیاه جیدة ویمكن وتعتبر ھذه المیاه جیدة ویمكن . . جزء في الملیون تقریباجزء في الملیون تقریبا  ٦٠٦٠ما یقابل ما یقابل 
استعمالھا في ري جمیع المحاصیل في جمیع أنواع األراضي دون استعمالھا في ري جمیع المحاصیل في جمیع أنواع األراضي دون 

خشیة تجمع األمالح في التربة خشیة تجمع األمالح في التربة 
    ::میاه متوسطة الملوحةمیاه متوسطة الملوحة٢٢..
سم سم //ملیموزملیموز  ٠.٧٥٠.٧٥––٠.٢٥٠.٢٥تتراوح درجة التوصیل الكھربائي بھا یبن تتراوح درجة التوصیل الكھربائي بھا یبن       

وتعتبر ھذه المیاه وتعتبر ھذه المیاه . . جزء في الملیون تقریباجزء في الملیون تقریبا  ٥٠٠٥٠٠– – ١٦٠١٦٠أي ما یقابل أي ما یقابل 
أقل جودة من میاه القسم االول إذ أن المحاصیل الحساسة للملوحة أقل جودة من میاه القسم االول إذ أن المحاصیل الحساسة للملوحة 

سوف تتأثر باستعمال ھذه المیاهسوف تتأثر باستعمال ھذه المیاه



میاه عالیة الملوحةمیاه عالیة الملوحة٣٣..
  ٢٥٢٥..٢٢  – – ٧٥٧٥..٠٠بینبین  الكھربائيالكھربائي  التوصیلالتوصیل  درجةدرجة  فیھافیھا  تتراوحتتراوح      

  یتعزریتعزر  المیاهالمیاه  وھذهوھذه  ..تقریباتقریبا  ٣٣مم  ..فف  ..جـجـ  ٥٠٠٠٥٠٠٠  یقابلیقابل  ماما  أيأي  سمسم//مللیموزمللیموز
    عليعلي  استخدامھااستخدامھا  ویقتصرویقتصر  الصرفالصرف  المحدودةالمحدودة  األراضياألراضي  فيفي  استعمالھااستعمالھا

  التربةالتربة  تخیرتخیر  استعمالھااستعمالھا  یتطلبیتطلب  كماكما  للملوحةللملوحة  المقاومةالمقاومة  المحاصیلالمحاصیل  علىعلى
الغسیلیةالغسیلیة  اإلحتیاجاتاإلحتیاجات  ومراعاةومراعاة  المالئمةالمالئمة

میاه عالیة جدا في الملوحةمیاه عالیة جدا في الملوحة٤٤..
  أيأي  سمسم//مللیموزمللیموز  ٢٥٢٥..٢٢  عنعن  الكھربائيالكھربائي  التوصیلالتوصیل  درجةدرجة  فیھافیھا  تزیدتزید  وھيوھي        

  تحتتحت  لإلستعماللإلستعمال  تصلحتصلح  الال  المیاهالمیاه  وھذهوھذه  ٣٣مم  ..  جـجـ  ١٥٠٠١٥٠٠  عنعن  یزیدیزید  ماما
  معمع  الخاصةالخاصة  الظروفالظروف  بعضبعض  فيفي  تستعملتستعمل  وقدوقد  العادیةالعادیة  الظروفالظروف
  العالیةالعالیة  األراضياألراضي  فيفي  للملوحةللملوحة  مقاومتھامقاومتھا  فيفي  جداجدا  العالیةالعالیة  المحاصیلالمحاصیل
النفاذیةالنفاذیة



التركیز النسبي لألمالح في المیاه وإحتمال نشأة القلویةالتركیز النسبي لألمالح في المیاه وإحتمال نشأة القلویة

    عنعن  ناجمةناجمة  الريالري  منمن  الملحیةالملحیة  المیاهالمیاه  استعمالاستعمال  مشكلةمشكلة  لیستلیست••
    المحصولالمحصول  علىعلى  المباشرالمباشر  الضررالضرر  احتمالاحتمال  وو  المیاهالمیاه  تلكتلك  ملوحةملوحة

  وجھاوجھا  للمشكلةللمشكلة  ھناكھناك  ألنألن  بلبل  ..فقطفقط  التربةالتربة  فيفي  األمالحاألمالح  تراكمتراكم  وو
  مدىمدى  عنعن  النظرالنظر  فبصرففبصرف  تعقیدا،تعقیدا،  أكثرأكثر  یكنیكن  لملم  إنإن  یقلیقل  الال  آخرآخر

    تدریجيتدریجي  تحولتحول  الريالري  فيفي  استعمالھااستعمالھا  یتسببیتسبب  فقدفقد  المیاهالمیاه  ملوحةملوحة
    طریقطریق  عنعن  الجیدةالجیدة  للتربةللتربة  الكیماویةالكیماویة  وو  الطبیعیةالطبیعیة  الخواصالخواص  فيفي

  ھذهھذه  تزدادتزداد  وو  االمتصاصاالمتصاص  معقدمعقد  فيفي  الممتصالممتص  الصودیومالصودیوم  تزایدتزاید
    احتیاطياحتیاطي  منمن  خالیةخالیة  القوامالقوام  فيفي  ثقیلةثقیلة  التربةالتربة  كانتكانت  كلماكلما  الخطورةالخطورة
..الكالسیومالكالسیوم



    نسبةنسبة  زیادةزیادة  تأثیرتأثیر  تحتتحت  التربةالتربة  صفاتصفات  فيفي  الضررالضرر  ھذاھذا  ینتجینتج••
MgMg((  األخرىاألخرى  الكاتیوناتالكاتیونات  إلىإلى  الصودیومالصودیوم ++ CaCa((  ،،  تحتتحت  أوأو    

    فيفي  المغنسیومالمغنسیوم  أوأو  الكالسیومالكالسیوم  إلىإلى  البیكربوناتالبیكربونات  نسبةنسبة  زیادةزیادة  تأثیرتأثیر
..الريالري  ماءماء

    بالنسبةبالنسبة  یعرفیعرف  ماما  عليعلي  التعرفالتعرف  یتمیتم  أنأن  یجبیجب  فإنھفإنھ  لذلكلذلك••
    المتبقیةالمتبقیة  الصودیومالصودیوم  كربوناتكربونات  وكذلكوكذلك  للصودیومللصودیوم  االمتصاصیةاالمتصاصیة

عدمھعدمھ  منمن  للتربةللتربة  قلویةقلویة  حدوثحدوث  بإمكانیةبإمكانیة  للتنبؤللتنبؤ  الريالري  میاهمیاه  فيفي

RSC =RSC = (CO(CO3 3 + HCO+ HCO33) ) –– ((Ca +Ca + Mg)Mg)

2
)Mg  (Ca

NaRatio Adsorption Sodium (SAR)
++++

+

+
=



تقسیم میاه الري من ناحیة تأثیرھا المحتمل على نشأة تقسیم میاه الري من ناحیة تأثیرھا المحتمل على نشأة 
القلویة بالتربةالقلویة بالتربة

میاه ذات تركیز منخفض من الصودیوممیاه ذات تركیز منخفض من الصودیوم  ١١..
  قلیلقلیل  احتمالاحتمال  معمع  األراضياألراضي  أنواعأنواع  كلكل  فيفي  المیاهالمیاه  ھذهھذه  مثلمثل  استعمالاستعمال  ویمكنویمكن
  فيفي  تلفتلف  أيأي  تسببتسبب  الال  لدرجةلدرجة  التربةالتربة  فيفي  الممتصالممتص  الصودیومالصودیوم  لزیادةلزیادة  جداجدا

  الحدودالحدود  فيفي  استعمالھااستعمالھا  منمن  یخشىیخشى  قدقد  فإنھفإنھ  ذلكذلك  ومعومع  --الطبیعیةالطبیعیة  الخواصالخواص
للصودیومللصودیوم  جداجدا  الحساسةالحساسة  المحاصیلالمحاصیل  بعضبعض  علىعلى  التقسیمالتقسیم  ھذاھذا  منمن  العلیاالعلیا

::یاه ذات تركیز متوسط من الصودیومیاه ذات تركیز متوسط من الصودیوممم  ٢٢..
  وإضافةوإضافة  والغسیلوالغسیل  بالصرفبالصرف  الكافیةالكافیة  العنایةالعنایة  تراعىتراعى  المیاهالمیاه  ھذهھذه  استعمالاستعمال  عندعند

  احتاجاحتاج  منھامنھا  كلكل  منمن  خالیةخالیة  التربةالتربة  كانتكانت  إذاإذا  والجبسوالجبس  العضویةالعضویة  الموادالمواد
  فيفي  عالیةعالیة  الملوحةالملوحة  كانتكانت  إذاإذا  المیاهالمیاه  ھذهھذه  خطورةخطورة  وتزدادوتزداد  ذلكذلك  إلىإلى  األمراألمر
الوقتالوقت  نفسنفس



میاه ذات تركیز عالي من الصودیوممیاه ذات تركیز عالي من الصودیوم  ٣٣..
    نتیجةنتیجة  التربةالتربة  فيفي  الممتصالممتص  الصودیومالصودیوم  ارتفاعارتفاع  المؤكدالمؤكد  منمن      

    الكافیةالكافیة  العنایةالعنایة  تراعىتراعى  أنأن  یجبیجب  ثمثم  ومنومن  المیاهالمیاه  ھذهھذه  استعمالاستعمال
  إذاإذا  والجبسوالجبس  العضویةالعضویة  الموادالمواد  وإضافةوإضافة  والغسیلوالغسیل  بالصرفبالصرف

  وتزدادوتزداد  ذلكذلك  إلىإلى  األمراألمر  احتاجاحتاج  منھامنھا  كلكل  منمن  خالیةخالیة  التربةالتربة  كانتكانت
الوقتالوقت  نفسنفس  فيفي  عالیةعالیة  الملوحةالملوحة  كانتكانت  إذاإذا  المیاهالمیاه  ھذهھذه  خطورةخطورة

میاه ذات تركیز عالي جدا من الصودیوممیاه ذات تركیز عالي جدا من الصودیوم  ٤٤..
    كانتكانت  إذاإذا  عموماعموما  استعمالھااستعمالھا  فيفي  مرضیةمرضیة  غیرغیر  المیاهالمیاه  ھذهھذه  وتعتبروتعتبر      

    اإلحتیاطاتاإلحتیاطات  كافةكافة  مراعاةمراعاة  معمع  متوسطةمتوسطة  أوأو  منخفضةمنخفضة  الملوحةالملوحة
  ..المصلحاتالمصلحات  وإضافةوإضافة  بالصرفبالصرف  العنایةالعنایة  منمن  السابقةالسابقة



  الصودیومالصودیوم  كربوناتكربونات  لموقفلموقف  تبعاتبعا  المیاهالمیاه  تقسیمتقسیم  ناحیةناحیة  منمن
    ::ھيھي  أقسامأقسام  ثالثةثالثة  إلىإلى  EatonEaton  قسمھاقسمھا  فقدفقد  المتبقیةالمتبقیة

    فیھافیھا  زادتزادت  ماما  وھيوھي  ..الريالري  فيفي  لإلستعماللإلستعمال  صالحةصالحة  غیرغیر  میاهمیاه١١..
    ..لترلتر//مللیمكافئمللیمكافئ  ٥٥..٢٢  عنعن  المتبقیةالمتبقیة  الكربوناتالكربونات

    ماما  وھيوھي  اإلستعمالاإلستعمال  مشروعةمشروعة  أوأو  اإلستعمالاإلستعمال  محدودةمحدودة  میاهمیاه٢٢..
    ٥٥..٢٢  ––٥٥..١١بینبین  تتراوحتتراوح  فیھافیھا  المتبقیةالمتبقیة  الكربوناتالكربونات  كانتكانت

    ..لترلتر//مللیمكافئمللیمكافئ
    المتبقیةالمتبقیة  الكربوناتالكربونات  كانتكانت  ماما  وھيوھي  لإلستعماللإلستعمال  صالحةصالحة  میاهمیاه٣٣..

    ..لترلتر//مللیمكافئمللیمكافئ  ٥٥..١١  منمن  أقلأقل  فیھافیھا



العناصر السامة وتأثیرھا على صالحیة المیاهالعناصر السامة وتأثیرھا على صالحیة المیاه

    الملوحةالملوحة  عالیةعالیة  المیاهالمیاه  فيفي  خصوصاخصوصا  ––المیاهالمیاه  تحتويتحتوي  ماما  یرایراكثكث••
  عادةعادة  تؤثرتؤثر  الال  التيالتي  العناصرالعناصر  بعضبعض  منمن  تركیزاتتركیزات  علىعلى  نسبیانسبیا
    التركیزاتالتركیزات  ھذهھذه  حدودحدود  فيفي  ولكنھاولكنھا  الكلیةالكلیة  الملوحةالملوحة  رقمرقم  علىعلى
    عالقةعالقة  لھالھا  ولیسولیس  النباتاتالنباتات  لنمولنمو  محدودةمحدودة  أوأو  سامةسامة  تعتبرتعتبر

    ..التربةالتربة  بخواصبخواص
  ٤٤- - ٣٣  عنعن  منھمنھ  التركیزالتركیز  فزیادةفزیادة  العناصرالعناصر  ھذهھذه  أشھرأشھر  ھوھو  البورونالبورون••

  أيأي  إلنتاجإلنتاج  المیاهالمیاه  منمن  اإلستفادةاإلستفادة  دوندون  یحولیحول  الملیونالملیون  فيفي  جزءجزء
    بالنسبةبالنسبة  المیاهالمیاه  تحلیلتحلیل  الضروريالضروري  منمن  كانكان  ولذلكولذلك  محصولمحصول
    ..للبورونللبورون



  أنأن  إلىإلى  اإلشارةاإلشارة  ویجدرویجدر••
    میاهمیاه  فيفي  الكربوناتالكربونات  وجودوجود
    علىعلى  مباشرمباشر  تأثیرتأثیر  لھلھ  الريالري

..النباتاتالنباتات
    منمن  العالیةالعالیة  الكمیاتالكمیات  كذلككذلك  ••

    علىعلى  سامسام  تأثیرتأثیر  لھالھا  الكلوریدالكلورید
    منمن  الفاكھةالفاكھة  أشجارأشجار  بعضبعض

    الكمیاتالكمیات  وأیضاوأیضا  الحلویاتالحلویات
  لھالھا  المغنسیومالمغنسیوم  منمن  العالیةالعالیة
  بعضبعض  علىعلى  سامسام  تأثیرتأثیر

    ..عموماعموما  المحاصیلالمحاصیل



أما بقیة العوامل األخرى التي تؤثر على صالحیة المیاه أما بقیة العوامل األخرى التي تؤثر على صالحیة المیاه 
للري فھيللري فھي

qq  نوع المحصولنوع المحصول
  أوأو  معینمعین  محصولمحصول  تحملتحمل  أساسأساس  علىعلى  للريللري  المیاهالمیاه  تقسیمتقسیم  یكونیكون  أنأن  جبجبیی    

  یحددیحدد  معینمعین  أیونأیون  لتركیزلتركیز  أوأو  الكلیةالكلیة  لألمالحلألمالح  الدورةالدورة  فيفي  معینةمعینة  محاصیلمحاصیل
  یسببیسبب  الذيالذي  األرضياألرضي  المحلولالمحلول  تركیزتركیز  بأنھبأنھ  للملوحةللملوحة  المحصولالمحصول  تحملتحمل
    ..العادیةالعادیة  األرضاألرض  فيفي  بالمحصولبالمحصول  مقارنتھمقارنتھ  عندعند  المحصولالمحصول  فيفي  نقصنقص
qqالتربةالتربة

  منمن  ومحتواھاومحتواھا  والنفاذیةوالنفاذیة  الصرفالصرف  وظروفوظروف  األرضاألرض  وبناءوبناء  قوامقوام  یعتبریعتبر      
  pHpH  الـالـ  ورقمورقم  باألرضباألرض  المتبادلةالمتبادلة  الكالتیوناتالكالتیونات  ونسبونسب  وتركیبوتركیب  األمالحاألمالح
  بعضبعض  باألرضباألرض  للكالسیومللكالسیوم  أخرىأخرى  ومركباتومركبات  الكالسیومالكالسیوم  كربوناتكربونات  ووجودووجود
    الريالري  ماءماء  تأثیرتأثیر  تحددتحدد  التيالتي  الھامةالھامة  العواملالعوامل



qq  المناخالمناخ
    للمناخللمناخ  األساسییناألساسیین  العنصرینالعنصرین  والمطروالمطر  والتبخروالتبخر  النتحالنتح  عتبرعتبریی    

    الماءالماء  صالحیةصالحیة  تحدیدتحدید  عندعند  االعتباراالعتبار  فيفي  أخذھماأخذھما  یجبیجب  الذینالذین
    التيالتي  المالحالمالح  الماءالماء  كمیةكمیة  والتبخیروالتبخیر  النتحالنتح  معدلمعدل  یحددیحدد  إذإذ  للريللري

    كماكما  معینةمعینة  أرضأرض  وعلىوعلى  معینمعین  لنباتلنبات  النموالنمو  فترةفترة  خالفخالف  ستضافستضاف
    علىعلى  وبالتاليوبالتالي  الریاتالریات  بینبین  الفترةالفترة  علىعلى  یؤثریؤثر  المعدلالمعدل  ھذاھذا  أنأن

..األرضياألرضي  القطاعالقطاع  فيفي  لألمالحلألمالح  الموسمیةالموسمیة  التغیراتالتغیرات
qq  العملیات الزراعیةالعملیات الزراعیة
  الصرفالصرف  كفاءةكفاءة  ،،الريالري  طریقةطریقة  مثلمثل  المتبعةالمتبعة  الخدمةالخدمة  عملیاتعملیات  تؤثرتؤثر    

للريللري  المیاهالمیاه  صالحیةصالحیة  تحدیدتحدید  عليعلي  التربةالتربة  خدمةخدمة  عملیاتعملیات  المتبعةالمتبعة


