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٣/١٠/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ٨/٢/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

البحث :ملخص 
ضاء حدیثة التابع لمحافظة ُدرست نوعیة المیاه الجوفیة لقریة الخفاجیة الواقعة جنوب ق

) كیلو متر غربي العاصمة بغداد، إذ تعاني القریة من قلة المیاه 280االنبار تبعد هذه القریة(

) ابار منتشرة  في القریة 8والمتوفر منها فان مصدره میاه ابار ذات نوعیة ردیئة، وقد حددت(

)+Ca2+،Mg2+،Na+،Kالموجبة (لجمع العینات واجراء التحالیل الكیمیائیة بما فیها االیونات

SO4واالیونات السالبة (
2-،Cl-،HCO3

-،CO3
)TH) فضال عن قیاس العسـرة الكلیة (-2

)) ودرجة الحموضة(TDSواالمالح الذائبة الكلیة( pH) والتوصیل الكهربائيEC. (

اشارت نتائج الدراسة الى ان هذه المیاه التصلح الغراض الري والشرب حسب 

ت العالمیة المعتمدة ، وذلك الحتوائها على تراكیز عالیة من الكبریتات واالمالح الذائبة المواصفا

على  ١-لتر.) ملغم8273.23–6249.76( ) و4800-2688الكلیة اذ  وصلت الى مابین(

التوالي .

The validity of using some Al-Kafajia village well's water
within standard international regulations

Assist. Lecture Abdul- Sattar Jubeir Al-Hayani
College of Environmental - University of Mosul

Abstract:
The quality of groundwater of Al-Kafajia village is located south of

Haditha city in Anbar governorate and 280km West of Baghdad

governorate. The village suffers a lack of water and the available water

resources come from wells with low quality. Eight wells were identified

in the village to collect samples and conducting chemical tests upon it

including positive ions (Ca2+, Mg2+,Na+, K+) , and negative ions (SO4
2-,

Cl-, HCO3
- , CO3

2-), besides, measuring total hardness (TH) and total
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dissolved salts (TDS) and degree of acidity (pH) and electrical

conductivity (EC).

The study results referred that these waters are not suitable for

irrigation and drinking purposes according to standard international

regulations because it contains high concentrations of sulphate and total

dissolved salts were they reached (2688 - 4800) and (6249.76 – 8273.23)

mg.Liter1- successively.

المقدمة : 
، الموارد هذه شحةوفي ضوء العالم في للزراعة بالغةأهمیةذات  المائیةالمواردتعدُّ 

التي كافة والجوانبالقضایا في والبحثوالدراسةللتحلیل ةالمناسبالعنایةتوجیه الى االمریدعو

نوعیةمن ةممكنمستویاتأقصىوتحقیق، وصیانتهاالمواردتلكتنمیة في تسهم أن شأنهامن

، المیاهاستهالك في الزیادة الى تأد السكانيالنمومعدل في فالزیادة.االستعمال وكفایته 

انخفاضنتیجة العذب الماءكفایة عدم منمحذرةوهناكهنااألصواتمنكثیروترتفع

یاهالم وهي العذبةللمیاهبدائلاستعمال الى باإلنسانحدامما.[3]منهالعالميالمخزون

تنمیةلتحقیقملحةضرورةأصبح،إذوالصناعيالصحيالصرفومیاهالبزلمیاهومنهاالردیئة

]زراعیة 2, بأمكانیةالعربیةوالمنطقة العالم في والبحوثالدراساتمجمل أكدت وقد. [1

یدةج إدارة توفریجب ولكن مبازل مأ آبارمیاهأكانتسواء الزراعة في المالحةالمیاهاستعمال

 الري أو الخلطب أو% 40-10بینماتتراوحغسلمتطلباتباستعماللتربةلري مثل هذه ا

,19]ملحيتراكم الى یؤديسوفالمبرمجغیراالستخداموٕان،المتناوب 18,3].

ومعدل ، سنة /ملم150معدل سقوط أمطار بحدود بأما فیما یخص العراق الذي یتصف 

،إن الموارد المتجددة في المناطق الصحراویة قلیلة. ف]4[ ةسن/ملم2400تبخر یزید عن 

اآلبار متباین من منطقة الى أخرى وبنوعیات متباینة تتراوح من میاه بوالمخزون المائي المستثمر 

,20]غالبیة المیاه الجوفیة ذات نوعیات ردیئة، فضال عن إّن عذبة الى مالحة جداً 

11, على  اً ) سد21تقوم اآلن بإنشاء (فانها في تركیا تقع الموارد السطحیة ولكون منابع[6

نهري دجلة والفرات لخزن المیاه ومنع العراق من الحصول على كفایته من المیاه لتطویر الزراعة

ملیار 8.45بحدود ومقدارهاتصله سابقًا كانتالعراق بحدود ثلث الكمیة التي الى یصلإذ  ،[7]

% من أدنى احتیاج مائي مطلوب تأمینه للمشاریع األروائیة القائمة 40یشكل سنة وهذا/3م

 ىوعل ،لذلك فان العراق یعاني عجزًا مائیًا كبیرًا لألغراض الزراعیة لالستهالك البشري، حالیًا 

استعمالتوجهت االهتمامات نحو ولتحقیق التوسع افقیا ، وتوفیر االمن الغذائي ،هذا األساس

ویتمثل ذلك باستعمال وذات النوعیة الردیئة،المائیة البدیلة عن المیاه السطحیة العذبةالموارد 

مالئمة لالستعمال االقتصادي لهذه المیاه . لذا ووفقا لهذا  ةالمیاه المالحة بهدف وضع ستراتیجی
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ي السیاق فالهدف من هذا البحث تحلیل میاه عدد من االبار الجوفیة وبیان مدى صالحیتها للر 

والشرب في ضوء المواصفات العالمیة والعراقیة ومن ثم االعتماد على عدد من الوسائل المناسبة 

لتقلیل ملوحة هذه المیاه لالستفادة منها في الري والشرب .

:العملوطرائقالمواد
)280(القریة هذه وتبعداألنبارحدیثة بمحافظةقضاءجنوبالخفاجیةقریةتقع

موقعتوضحالتي)1( رقم الخارطة في موضع هو وكمابغدادالعراقیةلعاصمةا غربيكیلومتراً 

حدیثاً ُحفرتالقریة هذه في موجودةبئرأً )35(أصلمنآبار)8(فقد اختیرت،الدراسة

بأنهاالقریة هذه تربوتمتازالزراعیة . لالغراض هذه االبارمیاهالقریة هذه أهالي ویستعمل

.[24]الصرفسریعةكلسیةالخشونةمتوسطةنسبة ذات (Aridisol)جافةصحراویة

حدیثة ، مدینة في القادسیةسدمشروعمختبر في االبار هذه لمیاهالكیمیائیةالتحالیلوأجریت

)الموجبةوتقدیر االیــونات(EC)الكهربائيوالتوصیل(pH)درجة الحموضةقیاسوشملت

K+ ,Na+ ,Mg2+ , Ca2+ CO3)السالبة تواالیونا(
2-, HCO3

- , Cl- , SO4
نسبةایجاد.(-2

وهي مدونة )TDSالكلیة ( الذائبةواالمالح(TH)الكلیةوالعسرة(SAR)الصودیومامتزاز

-وعلى النحو االتي :

pH(جهـازقیسـت بأسـتعمال):Ec(الكهربـائيوالتوصـیل(pH)درجـة الحموضـة .1 meter(

EC(وجهاز meter ([27]في المصدر الواردة الطریقةوبحسبلتواليا على.

وكـذلك  ]28[فـي المصـدر الواردة بالطریقةالمغنیسیوم و قدر الكالسیوم:الموجبةاالیونات.2

.والبوتاسیومالصودیوم قدر

فـي  مـاوردوبحسـبالبـاریومكبریتـاتترسـیببطریقـة قــدرت التي: الكبریتاتالسالبةاالیونات.3

 و امـــــا الكاربونـــــات]29[فـــــي المصـــــدرمـــــاوردبحســـــبالكلوریـــــد وقـــــدر ]29[المصـــــدر

.]28[المصدرفي  ماوردبحسبقدرتا فقد البیكاربونات

:SAR(الصودیومامتزازنسبة.4 :االتیة العالقة بحسبُأوجدت)
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:االتیة العالقة بحسب دتُأوج):TH(الكلیةالعسرة.5

TH=2.497Ca2++4.116 Mg2+ [16]كما ورد في

ـــاتالســـالبةاالیونـــاتمجمـــوعحســـابمـــنُأوجـــدت):TDS(الكلیـــةالذائبـــةاالمـــالح.6 واالیون

.الموجبة



عبد الستار جبیر 

٥١١

N

) تمثل موقع الدراسة1خارطة (ال
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:والمناقشةالنتائج
مختلف القریة هذه آبارمیاه ان بعامةاالبارلنماذجالكیمیائیةالقیاساتاظهر عدد من 

ابارلمیاهتقییمأجري ولذلك) 1( رقم الجدول في موضح هو وكماالقیم في بعضعن  بعضها

:یأتيوكما الزراعي ولالستعمالالبشريلالستهالكصالحیتهالتحدیدالدراسة

:للمیاهالكیمیائیةالتحالیل

:(pH)درجة الحموضة.1

7.40)بیناالبار مالمیاهالحامضیة الدالة قیمتراوحت – اثر له المعیار وهذا (6.05

 في إذ نجد حین عرض النتائج الموضحةللمیاه وقاعدیته،التفاعلوسطحموضةتحدید في مهم

8.4)بینالمدىحددالمعتمد انهالتصنیف على) 1( رقم الجدول – لالستعمالالصالح(6.5

 لهذه الحامضیة الدالة موازنةناحیةإما منالري،مجال في لةمشك أي التوجدالزراعي ، وأنه

,22]قبلمنالمعتمدةبالتصانیفاالبار 21, للشربصالحةالمیاه هذه أن كذلك فیلحظ[12

8.5)بینpHمدىحددت إذ –  أكده مامعیتفق وهذا. الشربلمیاهبهاالمسموحللحدود(6.5

.[3]المصدر

:(TDS)الكلیةالذائبةواالمالح(EC)ئيالكهرباالتوصیل.2

 واوطأ) 5( رقم البئر في المستعملة هواالبارلمیاهكهربائيتوصیل أعلى أن یلحظ

3930)ما بینأقل الى أعلى قیمةمنتراوحت اذ) 7( رقم البئر في هو توصیل – 7100)

 رقم البئر في االرتفاع عدا كلیةال الذائبةاالمالحكمیةمعتتناسبالقیم وهذه ،-1سم.مایكروسیمنز

ذوبانمنالقادمةوبخاصةالكبریتاتایوناتارتفاع الى (TDS) في االرتفاع هذا ویأتي)2(

الكهربائيللتوصیلبالنسبة)1( رقم الجدول في الموضحةاذ تبین حین موازنة النتائجالجبس،

 الغذاء منظمةقبلمنوالمقترحوالدواجنللماشیةالمیاهاستخدامدلیل على الكلیةالذائبةواالمالح

ترفض أو اسهاالً وتسببللماشیةمناسبةتعداالبار هذه میاهتبین أنالمستعملةلالبار والزراعة

غیر، وتعدالمیاه هذه على مثلالمعتادةالغیرللحیواناتبخاصةالبدایة في الحیواناتقبلمن

[14]الروميالدجاجوبخاصةنموهامنوتقللمائیاً زاً لها ابراتسبب ان ویمكنللدواجن ،جیدة

حین استعمالهامتزایدةخطورة ذات المستعملةالمیاهكانت فقد للري صالحیتهاحیثمنإما

]أجراها كل من التيالدراساتمعیتفق وهذا [17] 10, 6].
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:(TH)الكلیةالعسرة.3

الكالسیومونتراتوكلوریداتوكبریتاتبوناتوبیكار لكاربوناتالكلیةاالمالحمجموع هي

)3653.32 و 2402.62(وقد تراوحت العسرة الكلیة لمیاه ابار الدراسة مابین.والمغنیسیوم

بحسب )-1لتر.ملغم500( وهو اقصىكحدبهاالمسموحالحدودتجاوزت قد بذلك وهي -1لتر.ملغم

,22]المواصفات العراقیة والعالمیة لمیاه الشرب وهي للشربالمیاهصالحیةفي تحدید[12

أوكسیدثنائي غاز لتفاعل أو [13]المیاه  في التربةمكوناتتعود الى ذوبانالزیادة وهذه

الرئیسةالمركباتتؤثر اذ ،[13]المیاه  هذه في البیكاربوناتلتكوین الكلس حجرمعالكاربون

الصابون.ولهباستعمالالتنظیفملیةلع كفوء غیروتجعلهالمیاه طعم على العسرةتسببالتي

الموادمنوالمغنیسیومالكالسیومآیونا،ویعدالمائیةالبیئةوحمایةالطحالبنمو في رئیسياثر

الطحالبنمو في تؤثركونهافضال عنالثقیلةالعناصرلعدد منالسميللتأثیرالمختزلةغیر

 هذه آبارمیاهتصنفالتغذیة، ولذلك في الهماالحتیاطیةالسمكیةالثروةعلیهاتعتمدالتي

.بهاالمسموحالحدودتجاوزتالنهاجداً العسرةالمیاهبانها منالدراسة

:السالبةاالیونات.4

-CO32)القاعدیة + HCO3
-):

منهایتولدالتيالدولومایتوصخورالجیریةالصخور هو للقاعدیةالطبیعيالمصدر

 او العام الشكلالبیكاربوناتوتمثلوالمغنیسیوموالكالسیومللصودیوم توالبیكاربوناالكاربونات

عنهتنتج الذي الجیریةالصخورمعالماءتفاعلایضاحویمكنالقاعدیةللمركبات الغالب

:االتیةبالمعادلةالبیكاربونات

CaCO3 + H2O + CO2 Ca(HCO3)2 -------------- (2)

وهي  )8( رقم البئر في المنطقة هذه آبارالبیكاربونات لمیاهأعلى نتائجكانت

HCO3ملغم (302.56)
(136.64) وهي )7( رقم البئر في كانتالنتائج وأوطأ -1لتر.-

CaCO3ملغم (9.60)كان  تركیز الكاربونات أن) 3( رقم البئر في ولوحظ،-1لتر.ملغم
-1لتر.-2

الدولمایتصخورذوبانیة الى یعزى وهذا للكاربوناتتراكیزتظهر فیها  لم اآلباربقیة ان إال. 

 في كبیراً تأثیراً القاعدیة في وال تؤثرالزیادة.وتكوینها البیكاربونات [13]الجیریة  والصخور

(pH) ةدرجة الحموضتنظم، النهاالعذبةالمیاهأنظمة في المائیةاالحیاء او االنسانصحة

عملیةخاللمنالكاربوناوكسیدثنائي غاز لطرحهنتیجةالنباتيبالنشاط عادة یتأثر والذي

المواصفاتبحسب هذه االبارمیاه أن ویلحظ.[13]العضویة للــموادالهوائيوالتحللالتنفس

[22, 21,  كوكذل بهاالمسموحالقصوىالحدودتتجاوز لم أنهاالشربمیاهلصالحیة[12

.[17]صالحیتها لمیاه الري فانها لم تتجاوز الحدود المسموح بها 
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SO4)الكبریتات
2-):

الصخورمنیشتق الذي الكبریتیدأكسدةناتجة عنالتربة في الكبریتاتمصادر

بواسطةالكبریتاتاختزالومنالكبریتیدیةالعضویةالموادتكسرمن)البایرسیت(الطبیعیة

ویلحظ.[13]الطبیعیة الجوفیةالمیاهللكبریتات هياالخرىالمصادرومنة،الالهوائیالبكتریا

,22]الشربمیاهصالحیةبمواصفاتالدراسةآبارمیاهتراكیزموازنةمن 21,  هذه أن [12

-1لتر.ملغم)2688( وهو [6] رقم البئرلمیاهتركیز أوطأ منتراوحت اذ للشربالتصلحالمیاه

الكبریتات تركیزعلما ان-1لتر.ملغم)4800( وهو) 2و1( رقم البئرینلمیاهتركیز أعلى الى

.[13]للمواشي والموتالضعفمما یسببالشربمیاه في -1لتر.ملغم)2000( كان

:Cl-(الكلورید (

تعد الكمیات المناسبة من االمالح من العناصر الحیویة الكائنات الحیة جمیعًا . اذ

معالخارجةكمیتهاوتكون والغذاء السوائلمعلالنسانالهضميالجهازالكلوریداتتدخل

 في المتواجدةالمائیةواالحیاءالنباتویؤثر فيیوم،/شخص/غم)6(حوالي واالفرازات الفضالت

الضغط في كذلك ویؤثرحدودهُ تجاوز إذا مستساغغیرالمیاه طعم ویجعلالمائيالمصدرمیاه

نتیجةالطبیعیة الظروف تحتالمائیةالمصادرمعظم في الكلوریدویوجدالحي،للكائناالزموزي

میاه أن یلحظالمعتمدةالمواصفاتوبحسب[13].الماء في والناریةالرسوبیةالصخورلذوبان

,22]والشرب الري لمیاهبهاالمسموحللحدودمتجاوزةكانتالدراسةآبار 21, یتفق وهذا [12

.[3]مع

,+K)الموجبة تاالیونا.5 Na+, Mg2+, Ca2+):

صخور في عادة ویتواجدانللتربةالمكونةالعناصرمنوالمغنسیومالكالسیومیعد

میاهوتحتويالكلسیة ،واالراضيالجوفیةفي المیاهمصادرهمافضًال عنوالجبسالدولمایت

المیاهتحتويفي حینسیوم ،المغنیمننسبیاً عالیةتراكیز على البحرومیاهالمعدنیةالینابیع

المغنیسیوم معآیونتأثیرتفاعلیشابه الى حد كبیرالمغنیسیوممنأقلنسب على الطبیعیة

ایضا التأثیر نفسه في،ولهالعسرةیسببعالیةبتراكیزالمیاه في فتواجدهالكالسیومآیون

یصل وقد الكالسیوممنبمحتواهاغنیةالكلسیةالترب،وتعدللتربةوالكیمیائیةالفیزیائیةالخواص

[ووجد.[15]%20-10مابین الى محتواها الرسوبیةالصخورمنالمشتقةالترب أن 23]

)Sedimentary Limestone(أن أیضاً ولوحظ الكلي المغنیسیوممنمحتواها في فقیرةتكون 

منویلحظ).الغرین+الطین( وأ الطیننسبةبزیادةیزدادالترب في والمتبادلالذائبالمغنیسیوم

)7( رقم البئر في وكان للكالسیومتركیز أعلى بینتراوحتالدراسةآبارمیاه أن) 1( رقم الجدول
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(1( رقم البئر في للكالسیومتركیزاقل كان في حین،-1لتر.ملغم)960( وهو -1لتر.ملغم)300)

تركیز .كان اوطأ -1لتر.ملغم)427( وهو) 1( رقم البئر كان في تركیز أعلى ان ویلحظ ایضا.

الكالسیوملعنصريبالنسبةالتراكیز .وهذه -1لتر.ملغم)244(وهو ) 5( رقم البئر في للمغنیسیوم

أما.والشرب للري المیاهلصالحیةالمحددةالحدودتجاوزتاالبار جمیعالمیاهوالمغنیسیوم

ویكونالقلویة،المعادن وفي الفلدسبار ادنمع في یتواجدانفإنهماوالصودیومالبوتاسیومعنصرا

والصودیومالكالسیومتركیزمنبكثیروأقلالعذبة،المیاه في اعتیادیاً البوتاسیومتواجد

المیاهنوعیةتحدید في المستعملةالعوامل أهم منتركیزهقیاسفیعدأما الصودیوموالمغنیسیوم .

العذبةالمیاه أغلب عالیة ،وتحتويالتراكیزكانت إذا بخاصةالبایلوجیة لالغراض وصالحیتها

عالیةتراكیز على البحارمیاه، في حین تحتويالصودیومعنصرمنمحسوسةتراكیز على

دخولهحینالموجبةاالیوناتمنكغیرهالصودیومویترسب.[5]-1لتر.ملغم)1000( الى تصل

التربة في الموجودةالطبیعیةالمعادنمع دلةالمتباالتفاعالتبواسطة الري میاهمنالتربة الى

 في السائداالیون هو الصودیومایون كان إذا خاصةبهامرغوبغیرفیزیائیةظروفاً بذلكمسبباً 

المیاه اضافة لذلك یؤدي تواجد الصودیوم بتراكیز عالیة الى تفرقة وتشتت دقائق التربة مما یؤدي 

منویلحظ.[5]یة التربة وغیض الماء الى داخل التربةالى سد المسامات البینیة وتقلیل تهو 

المسموحالحدودقد تجاوزتالدراسةآبارلمیاهوالبوتاسیومالصودیومتراكیز أن) 1( رقم الجدول

,22]المواصفاتبحسبالــــزراعیة واالغراض للشربالتصلحإنـها أي بها 21, 12].

:(SAR)الصودیومامتزازنسبة.6

تعـد إذ [3].للـري  المیـاهصـالحیةلتحدیـدالمهمـةاالمورمنالصودیومامتزازنسبةتعد

اذ  تربـة، أي وفـي اسـتعمالها الي غـرضویمكـنالصـودیومقلیلـةمیاهـاَ جمیعهـاالدراسـةآبارمیاه

مــنالمســتعملة خالیــةالمیــاه هــذه أن [17]التصــنیفمــعالدراســةآبــارمیــاهقــیمنجــد حــین موازنــة

الدراســات فــي اكدتــهمــامــعیتفــق وهــذا الصــودیومأمتــزاز الــى بالنســبةحــین اســتعمالها تالمشــكال

,9]المصادر  8, 3].

2المالحـق (وبحسـبالدراسـةآبـارلمیـاهالكیمیائیـة جمیعـاالتحالیـلوعكسـت , لمیـاه)1

,22,21,17]مواصفاتوحسبوالشرب للري صالحیتهاحیثمنالدراسةآبار عكسـت أن[12

المیــاهأنــواعمــن هــذه الدراســةآبــاروتعــد میــاهالزراعیــة، واالغــراض للشــربالتصــلحالمیــاه ذههــ

ــــ الملوحـــة أطـــوار فـــي مـــا هـــو مبـــینبحســـبالكبریتیـــة الملوحـــةمختبـــرتصـــنیفوبحســـب[25] ل

S1)المیــاهصــنفتحــت واقعــة المیــاه هــذه تعــداالمریكــي C4) عالیــةملوحــة ذات میــاهانهــا أي

للكالســیوموأزاحتــهالتبــادلمعقــدمــنللصــودیومأمتــزاز شــدیدحصــولیلحــظ اذ یوم،الصــودوقلیلــة

كاربونــــاتبشــــكلوالكاربونــــاتالبیكاربونــــاتالیونــــاتترســــیبیجــــري لــــذلك ونتیجــــةوالمغنیســــیوم
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الدراسـةآبارمیاهوتتمیزقلیالَ  ولو أیضاً راسببشكلبالتراكمالجبسویبدأوالمغنیسیومالكالسیوم

االتیــةبالمعادلــةمبــینمــاهووبحســبالصــودیومبكاربونــاتموازنــةوالكلوریــداتالكبریتــاتبســیادة

-:[25]الموصوفة من قبل 

< 1 -------------- (2)

واعتمادا على ما تقدم نوصي باستعمال :

متطلبــاتواضــافةامكــن ان العذبــةمــع)االبــارمیــاه(المالحــةللمیــاهالخلــطبعملیــةنوصــي1.

.[3]الملحيالتراكمتمنعالتيالحدودضمنغسل

ومنمنهاالستراتیجیةسیما وال الصحراویةاالراضي في للملوحةمقاومةمحاصیلاستعمال.2

ومن)والعنبوالزیتونوالتینوالرمانالنخیل( الفاكهة ألشجاربالنسبةالمحاصیل هذه

السكري والبنجرالشعیر( زراعة الزراعیةالمحاصیلمن و) والسبانغ اللفت( الخضراوات

جداولبحسبومرتبةللملوحةالتحملعالیةجمیعهاالمحاصیل وهذه) والقطن والعصفر

المحاصیلتحملمقاومةلزیادةاستعمالهایمكناسالیبوهناك)26(قبلوصفت من

:ومنها[14]وردت في المصدر للملوحةالزراعیة

A.والوراثةالتربیةاجراءات.

B.او النمــومحفــزات علــى تحتــويبمحالیــلرشــها او الزراعــة قبــلملحیــةبمحالیــلالبــذورتنقیــع 

.الملحیةالترب في البذور زراعة ثم)الجبریلیكوحامضسایكوسیل(مثلالهرمونات

لجعل)واالصطناعیةالطبیعیةالزیوالیت(كیمیاویةمواد او التسخینعملیةاستعمال

الماء على اصطناعيضغطبتسلیط وذلك العكسيالتنافذ او التقطیراستعمال او یسراالماء

 وذي ناضحنصفغشاءخالل العذب الماء الى المالحالماءحركة الى یؤديبحیث.المالح

یوناتاال دون سواه مناالیوناتعدد محدود منمعبالمرورللماءیسمح اي، معینةانتقائیة

 الوقت في استعماالاالغشیةواكثرمختلفةموادمناالغشیة هذه وتصّنعاالخرىواالمالح

 ذات المیاهمنكبیرةكمیات على الحصولیمكن اذ السلیلوزخالتمنالمصنوعة هي الحاضر

اسهلالعكسيالتنافذوطریقةوالزراعیةالمدنیة لالغراض باستعمالهتسمحونوعیةمواصفات

طریقةوبخاصةالمالحةالمیاهتحلیة في بهاالمعمولالتقلیدیة الطرق مناقتصادیةواكثریقاً تطب

.التقطیر

)1(الملحق

الشربمیاهصالحیةلتحدیدواالمریكیةوالعراقیةالعالمیةالمواصفات

حمایةوكالةمواصفاتلقیاسیةاالمواصفاتمنظمةمواصفاتالمعامل

CO3 + HCO3

SO4 + Cl
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Parameterالعالمیةالصحة

1996،WHO

)-1لتر.ملغم(

IQS,1996العراقیة

)-1لتر.ملغم(

االمریكیةالبیئة

USEPA,1975

)-1لتر.ملغم(

TDS10001000500

pH9.5–6.58.5–6.5-

500500-(TH)الكلیةالعسرة

K+--20

Na+200200200

Mg2+5050125

Ca2+200150200

Cl-250250250

S04
2-250250250

HCO3
---500

N035050-
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)2(الملحق

  الري میاهصالحیةلتحدید)FAO،1989(واالغذیة الزراعة منظمةمواصفات

المشكلةطبیعةت
االستعمالمناالدنىالحدقیمة

شدیدمتوسطة–قلیلةالتوجد

1
فيds.m-1(EC)الملوحة

25م
>0.70.7–3.0<3

450450–2000<2000(ppm)الذائبةاالمالحجموعم2

ECالكهربائيالتوصیلقیمةالصودیومامتزازنسبة

0–3<0.70.7–0.2>0.2

3–6>1.21.2–0.3>0.3

6–12<1.91.9–0.5>0.5

12–20<2.92.9–1.3>1.3

20–40<55–2.9>2.9

لالیوناتالجانبیةالتأثیرات3

الري(meq.L-1)الصودیوم

السطحي
>33–9<9

الري(meq.L-1)الكلوراید

السطحي
>44–10<10

االخرىالعرضیةالتأثیرات4

NO3النترات – N(meq.L-1)>0.55–30<30

1.51.5–8.5<8.5<(meq.L-1)البیكاربونات

--pH6.5–8.4درجة الحموضة 
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