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الدرس العملى الرابع عشرالدرس العملى الرابع عشر
    تقدیر صالحیة المیاه للرىتقدیر صالحیة المیاه للرى

n    نجاح مشاريع استصالح واسـتزراع األراضـى مرهـون
بالدرجة األولى بدرجة صالحية الميـاه للـرى فـى هـذة     

.المنطقة
nوتتحدد صالحية المياه للرى بعدة مقاييس أهمها:
.محتوى الماء من األمالح الكلية الذائبة -١
.المحتوى النسبى من الصوديوم فى هذة المياه -٢
محتواها من الكربونات والبيكربونات مقارنة بمحتواها من  -٣

.الكالسيوم والماغنسيوم
.محتوى هذا الماء من البورون -٤
.تركيز الكلوريد والكبريتات فى هذة المياه -٥
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 وال السابع الدرس فى الیھا االشارة سبق الذائبة الكلیة األمالح تقدیر
  تحت الماء بعینة التربة مستخلص استبدال فى اال التقدیر طریقة تختلف

االختبار
 :) 1Specific Conductiviry(P/) النوعي(التوصیل الخاص 

n وهو يعبر عن قدرة التوصيل الكهربي لمحلول ما محصور بين قطبين
سم على درجة حرارة معينة ١والمسافة بينهما  ٢سم١مساحة كل منها 

ولقلة درجات التوصيل في مستخلصات معظم األراضي نستخدم وحدات 
. موز٠.٠٠١= أصغر هي الملليموز 

nمن المعروف أن الماء الخالي من األمـالح   :الفكرة األساسية للتقدير
الذائبة عديم التوصيل الكهربي وزيادة نسبة ألمالح الذائبة فـي المـاء   

كمـا تتـأثر درجـة    . فإن درجة التوصيل الكهربي له تزيد تبعا لـذلك 
التوصيل الكهربي بدرجة الحرارة ولذا يجب أخذ ذلك في اإلعتبار عنـد  

.ضبط الجهاز
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  التوصیل قیاس طریق عن الذائبة الكلیة تقدیراألمالح یمكن
  سم/مللیموز =سم/الدیسمنز او ٣سم/بالمیكروموز (EC) الكھربى

:یلى كما الذائبة الكلیة لألمالح تبعا الرى میاه صالحیة وتقسم

درجة المیاه تركیز األمالح نوعیة المیاه

Low Salinity Water C1 > 250 dS.cm-1 میاه قلیلة الملوحة
Medium Salinity Water C2 250-750 dS.cm-1 میاه متوسطة الملوحة
High Salinity Water C3 750-2250 dS.cm-1 میاه عالیة الملوحة
Very high Salinity Water C4 < 2250 dS.cm-1 میاه عالیة جدا الملوحة
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Sodium Adsorption Ratio Sodium Adsorption Ratio SARSAR

n  من اهم طرق التعبير عن عن المحتوى النسبى للصـوديوم
 SARفى مياه الر هو حساب 

n  وهذا المقياس يعبر عن قدرة المياه المستخدمة فى الـرى
على تحويل التربة الى تربة قلوية ففى المياه التى لها قيم 
اعلى من حيث هذة النسبة نجد ان النشاط النسبى أليـون  
الصوديوم فيها اعلى وبالتـالى فهـو قـادر علـى طـرد      
الكاتيونات األخرى من مواقعها على معقد التبادل واالحالل 

.محلها
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n مراعاة ان القيم المستخدمة فى الحساب من تحليالت المياه هى كما
:يلى فى المعادالت اآلتية ويستخدم لحسابها جداول خاصة 

pHc = (pK2 – pKc) + p(Ca+ Mg) + p(Alk)
(pK2 – pKc) = Na + Ca + Mg meq./L
p(Ca + Mg ) = Ca + Mg meq./L
p(Alk) = CO3 + HCO3 meq./

 
meq/L 

meq/L SAR MgCa
Na
+=

( )[ ]c pH-8.41 meq/L 
meq/L SAR ++=

 
MgCa

NaAdj
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طریقة التقدیرطریقة التقدیر

n يشمل تحديد قيمة لهذا المقياس عدة تقديرات وهى:
باستخدام جهاز قياس . تقدير محتوى الماء من الصوديوم -١

Flame Photometerاللون فى اللهب 
تقدير محتوى ذات الماء من الكالسيوم والماغنسيوم ويتم  -٢

بالمعايرة بالفرسنات كما سبق شرحها فى دروس سابقة 
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Residues Sodium Carbonate Residues Sodium Carbonate RSCRSC
RSC = (Ca+++Mg++) - (CO3

--+HCO3
-) meq/L

n          وكربونات الص ودیوم المتبقی ة م ا ھ ى اال اح د المق اییس للم اء والت ى تعب ر
ع  ن وج  ود األم  الح القاعدی  ة الت  أثیر ف  ى المحل  ول األرض  ى نتیج  ة لتركی  زه  
بسبب امتصاص النبات للماء او لتبخیره من سطح التربة حیث یؤثر تواج د  

الترب  ة وم  ن ث  م ص  الحیة كثی  ر م  ن العناص  ر     pHھ  ذا المل  ح عل  ى رق  م ال  ـ  
.للنبات

n وتقسم صالحیة میاه الرى تبعاRSC  الى ثالث رتب كما یلى:
لتر/بالمللیمكافئ  RSCقیمة  نوعیة المیاه

<1.25 صالحة للرى 
1.25-2.5 متوسطة الصالحية

>2.5 غير صالحة
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طریقة التقدیرطریقة التقدیر
n يشمل تحديد قيمة لهذا المقياس عدة تقديرات وهى:
تقدیر محتوى الماء من الكربون ات والبیكربون ات بالمع ایرة     -١

 MOالفینولفیث الین و  phthف ى وج ود دلی ل     HCLبحمض 
.المیثیل اورانج 

تق دیر محت وى ذات الم اء م  ن الكالس یوم والماغنس یوم وی  تم       -٢
بالمعایرة بالفرسنات كما سبق شرحھا فى دروس سابقة 

ث م نوعی ة المی اه     RSCثم یتم استخدام المعادلة السابقة لتحدید 
باستخدام الجدول السابق
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تقدیر البورونتقدیر البورون
n         رغ  م ان الب  ورون اح  د العناص  ر الض  روریة لحی  اة النب  ات اال ان الم  دى

الضیق للحدود المثلى للنب ات من ھ ف ى الم اء ی ؤدى ال ى ظھ ور س میتھ عل ى          
ppmجزء فى الملیون  ٤-٢النبات اذا زاد تركیزه فى الماء عن 

:الفكرة األساسیة فى التقدیر
البورون یتفاعل مع صبغة الكركیرمین فى وج ود حم ض األكس الیك لتك وین     
معق  د احم  ر الل  ون وتركی  ز ھ  ذا المعق  د الل  ونى یتناس  ب طردی  ا م  ع تركی  ز        

وبمقارن  ة الكثاف  ة الض  وئیة للمعق  د الل  ونى الن  اتج م  ن   الب  ورون ف  ى الوس  ط
تفاعل محتوى الماء من البورون مع الكثافة الضوئیة للمعق د الل ونى الن اتج    
م  ن تفاع  ل الب  ورون ف  ى محالی  ل قیاس  یة یمك  ن معرف  ة تركی  ز الب  ورون ف  ى   

.الماء
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خطوات التقدیرخطوات التقدیر
مل مصنوع من  ٢٥٠مل من عينة مياه فى كأس سعة  ١خذ ١.

. زجاج خالى من البورون 
ملل من حمض الكركيـومين   ٤يضاف الى محتويات الكأس ٢.

.اكساليك ويخلط المحلولين بالرج الرحوى
.م ◦٥٥يتم تبخير الكأس على درجة حرارة ٣.
.ملل كحول ایثانول ٢٥تذاب المادة الملونة فى  ٤.
تق  در ق  درة المحل  ول المل  ون عل  ى امتص  اص األش  عة الض  وئیة    ٥.

.احادیة الموجة
تعامل المحالیل القیاسیة للب ورون ب نفس الطریق ة الت ى عومل ت      ٦.

.بھا العینة



الدرسالدرسالعملىالعملىالرابعالرابععشرعشر

النتائجالنتائج

nقراءة الجهاز للعينة..........=
nالتركيز المقابل لقراءة العينة.........=
nصالحية الماء للرى بناءاً على محتواه من البورون
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تقدیر الكلورید والكبریتاتتقدیر الكلورید والكبریتات
n   ترجع ملوحة میاه الرى عادة الى وجود كلوریدات وكبریتات ك ل

م  ن الص  ودیوم والبوتاس  یوم والماغنس  یوم والكالس  یوم لھ  ذا ف  ان     
تقدیر الكلوری دات والكبریت ات یعط ى فك رة ع ن درج ة ملحی ة می اه         
الرى باالضافة لذلك فان كل م ن الكلوری دات والكبریت ات لھ ا ت أثیر      

.نوعى ضار بالمحاصیل عند زیادة تركیزھا فى میاه الرى
n می    اه ال    رى الجی    دة یج    ب اال یزی    د محتواھ    ا م    ن الكلوری    د +
لتر/مللیمكافئ  ٥-٣لتر عن /الكبریتات بالمللیمكافئ½
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النتائجالنتائج
n لتر/بالملليمكافئ=.......... تركيزالكلوريد فى مياه الرى
nلتر/بالملليمكافئ=.......... تركيز الكبريتات فى ماء الرى
n       صالحية الماء للـرى بنـاءاً علـى محتـواه مـن الكلوريـد

والكبريتات
nالكبریت   ات ½+ الكلوری   د=ف   ى م   اء ال   رى جهـــد الملوحـــة

لتر /بالمللیمكافئ
)لتر/مللیمكافئ  ٥-٣میاه الرى الجیدة یجب اال یزید محتواھا عن (


