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لغـرض تقييـم وتصنيـف ميـاه نيـر الفرات فـي بـابـل وميـاه بـزل حقلي وميــاه بـــر وميــاه المصــع ال ــام تــم 
 ,EC, TSSوقـ  حللـت النمــا م مشتبــرياق لتقـ ير 2212جــلع نمــا م مـاـيــث بـمكر متـررات شــكل بيــر ببــا  
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-
ومـن مـم تقيـيم وتصـنيف الميـاه المـ تور  اثـكه حيـر     

 . Richards, 1954حسع  C3S1تبين بان تصنيف مياه النير والبزل تانت  ضمن الصنف 
بـوملي  –باسـتمنا  موقـا ن مانيـو  C4S2 اما بالنسـبث لميـاه البــر و المصـع ال ـام فتقـا ضـمن الصـنف 

 . C4S3فتان ضمن الصنف 
ــ   Ayers and Westcot, 1985امــا حســع تصــنيف  ــث ال فتتــون ىــ ه الميــاه ضــمن الصــنف قليل

 متوس ث الملوحث والتوج  مبتلث في الصنف في حين تقا مياه المصع ال ام ضمن الب ي   الملوحث.
فـان الميـاه الم روسـث تتـون ضـمن ميـاه مبـازل اوليـو  Rhoades et al., 1992وثنـ  اثتمـا  تصـنيف 

 وارضيو متوس ث الملوحث.
فـان صـنف الميـاه يتـراون بـين الصـنف المالـر  Zhang, 2009ا  التصـنيف االحـ ر وحسـع وثنـ  اثتمـ

Fair  والصنف الشامسvery poor .لمياه النير ومياه المصع ال ام وثل  التوالي 
Abstract 

In order to evaluate and classified the water of Euphrates river , field drainage, 

Well water and Main out fall in Babylon covernorate- A triplicate water samples were 

taken from each kind on Feb.2010 and analyzed for EC, TSS, pH, Ca
+2

 , Mg
+2

 , Na
+
 , 

SO4
-2

 , Cl
-
 , HCO3 

- 
. 

The results indicated that samples represented river water and drainage 

classified as within a class C3S1 , while the rest samples classified as in C4S2 and C4S3 

According to Richards ,1954 .  

According to Ayers and Westcott , 1985 all kinds of water are classified 

within slight to moderate saline water and do not cause any problems. 

At the same time all samples consider as moderate saline water (Rhoades et 

al., 1992) . 

According to Zhang, 2009 river water classified as in class 3 (fair) while other 

kinds in class 5 (very poor).    

 المقدمة 
فــي الــ ول المتبــا ـو ومــا يصــاحبيا مــن تــر ة فــي ان نقــم ميــاه الــرة نتيجــث التوســا فــي اســتش اماتيا 

نوثيتيا ان تس سلباق ثل  مباريا الرة وبي ف زيا   تفـا   اسـتش ام ميـاه الـرة اتجيـت ال  يـ  مـن ال راسـات نحـو 
تح يــ  مواصــفاتيا النوثيـــث ومـــ ه صكحيتـــيا للــرة لمــا ليــا مــن تــامير تبيــر فــي نوثيــث وتميــث االنتــام فضــكق ثــن 

 .مير ثل  شصاـم التربث التيمياـيث والفيزياـيث ورىا في التا
Abed, 2009,Abed and Abood 2008, Abed, 1999). ) 
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ه البــزل والميــاه الجوفيــث والتــي تقــا ضــمن اوفــي ال ــراق تتــوفر تميــات تبيــر  مــن ميــاه المصــع ال ــام وميــ
وميقـث بـين ملوحـث ميـاه الـرة وملوحـث المياه المتوس ث الملوحث والمالحث . وأبارت ال  ي  من البحور ال  ال كقث ال

 . ECe=ECiw x 1.5ال كقث بينيما بـ  Ayers and Westcot, 1985التربث حير اقترن 
ان ايجـا  نوثيـث ميـاه جيـ   او اشتيـار االسـتراتيجيث المناســبث السـت مال الميـاه المالحـث للـرة والتـي ت تمــ  

ــي لمبــتلث تبيــر  ثلــ  نوثيــث الميــاه ونــو  التربــث والمحصــول يمتــن ان يشلــ ق قاثــ   ميمــث للمســاىمث فــي حــل جـز
اضـافث  Abed, 1999وتـ لك الـرة المتنـاوع او الشلـ   Oster , 1999و لك من شكل اضافث مت لبات الغسل 

ال  است مال المياه المالحث في مراحل النمو االقل حساسيث لكمكن. ومن اىم ال وامل المح    لنوثيـث الميـاه ىـي 
ـــات او ال ناصـــر الســـامث باالضـــافث الـــ  مشـــا ر  مشـــا ر الملوحـــث والصـــو يوم والتاربونـــات والبيتاربونـــات والملوم

 التلوراي  والتبريتات.
لق  جرت ث   محاوالت لتصنيف مياه الرة تب اق لترتيز االمـكن التليـث ال اـبـث ومـن بـين ىـ ه التصـانيف 

Richards , 1954  وتصـنيف منممـث الغـ ا  والزراثـث ال وليـث(Ayers and Westcot , 1985)  امـا بالنسـبث
 .           FAOلتصنيف المياه المالحث في   تصنيف منممث الغ ا  والزراثث ال وليث  

(Rhoades et al., 1992)   االتمر مكـمث بينماMcfarland et al , 1998  فق  حـ   القـيم الحرجـث
ــب ض المحاصــيل الـريســو فــي ــاه الــرة مــن االمــكن ل ثلــ  تميــث  Phocaides, 2001حــين اثتمــ   لمحتــوه مي

 االمكن ال اـبث التليث في تصنيفو.

ـــ  التوصـــيل  Zhang,2009امـــا تصـــنيف   ـــ  ســـتث اصـــناف اثتمـــا اق ثل ـــرة فصـــنف الميـــاه ال ـــاه ال لمي
 التيرباـي ونسبث الصو يوم. 

   -:المواد وطرق العمل
تـم جلـع نمـا م ماـيـث بمــكر متــررات للنمـو م الواحـ  ميـاه نيـر ه مصـ ره ارصـلي نيـر الفـرات( وميـاه 

االســتن ريث وجســر الصــوير   –بــزل حقلــي وميــاه بـــر فــي بابــل  وميــاه المصــع ال ــام هفــي منــا ق التقــا  الل يفيــث 
 2212( و لــك فـــي بيـــر ببـــا  1م هبـومـــلي( وتمــا موضــر بــتل رقــ –ومن قــث المملـــر اضــافث لجســر الن مانيــث 

EC, TSS, pH, Caووض ـت فـي اوثيث بكستيتيث محتمث الجرا  الفحوصات المشتبريث والتي بملت 
+2

 , Mg 

, Na
+
 , SO4

-2
 , Cl , HCO3   وتما ىو مبار اليو فيAPHA,AWWA and WPCF, 1985 . 

ــيم الميمــث التصــانيف منيــا  ــم حســاع ب ــض الق ال كقــات الرياضــيث  وب ــض  Adj RNa, SARت
 واالحصاـيث 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 النتائج والمناقشة 

 تقيم نوعية المياه المدروسة

 

 بابم ( –( يىاقع  عينات انًياه انًدروسة )يديزية انًصب انعاو 1شكم )
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ــين نيــر الفــرات 1النتــاـا الموضــحث فــي جــ ول ه ( تبــين وجــو  اشتكفــات تبيــر  فــي الترتيــع التيميــاـي ب
ومياه البزل الحقلي ومياه المصع ال ـام فـي المواقـا قيـ  ال راسـث حيـر يكحـم بـان قـيم المكبـرات  التيمياـيـث لميـاه 

البــزل الحقلــي مــم ميــاه المصــع ال ــام  حيــر النيــر تانــت اقــل مــن القــيم لجميــا نوثيــات الميــاه االشــره تلييــا ميــاه 
تجـ ر االبــاره الـ  ان ىــ ه القـيم تـــز ا  ببتــل ثـــام باتجـاه الجنـــوع مــا مجـــره الميـاه حيــر تراوحـت قــيم التوصــيل 

dS.m 5.57-7.11التيرباـي بين 
وقـ  تجـاوزت  1-ملغـم. لتـر 4280-5420بـين  TSSواالمكن ال اـبث التليـث  1-

( وق  ي ـزه ىـ ا الـ  زيـا   ملوحـث التربـث تلمـا تقـ منا Sharpley , 2001ه  1-ملغم . لتر 522القيم المسمون بيا 
( فضــكق ثــن تمــر  ثــ   المبــازل الـريســو والمجم ــو التــي تصــع فــي Abed, 2009نحــو الجنــوع وىــ ا مــا اتــ ه ه

 Abed, 1999 ل ىــ ه ال راســث وال راســات الســابقث المصــع ال ــام ولقــ  تــم اســتنتام ثكقــث ميمــث جــ اق مــن شــك
( ال  ال كقث  ات الم نويـث ال اليـث  2( وبتل رقم ه 2حير يبير ج ول ه    Abed, 2009و  Abed, 2002و

وم امــل  rقــيم م امــل االرتبــا   حيــر ان   TSSو تميــث االمــكن ال اـبــث التليــث  ECبــين التوصــيل التيربــاـي 
الـ  ان قيمـث  Richards, 1954ش ي تشتلف ثن ال كقات والمفاىيم السابقث حير ابـار واالنح ار ال Rالتح ي  
بينمــا  تــر  TSSنحصــل ثلــ  تميــث االمــكن ال اـبــث التليــث  ECمضــروباق بقــيم التوصــيل التيربــاـي  642المابــت 

McFarlend et al., 1998  وZhang, 2009  يـث وتمـا اال ان فـي مـروف ااميـاه ال راق 662بـنن قـيم المابـت
مما ي تس نو  االمكن وترتيزىا ت لك تم اسـتنتام ال كقـث التاليـث بـين  785حصلنا ثليو فان قيم المابت تصل ال 

 ومجمو  االيونات الموجبث او السالبث وتما ياتي  ECالتوصيل التيرباـي 
 

 يزيـ  ثـن مـا  تـره  11,8وقيمـث المابـت  EC*11.8(=  1-مجمو  االيونات الموجبـث او السـالبث همليمتـافي .لتر 

Richards,1954 وىــ ا قــ  ي ــزه الــ  زيــا   ملوحــث الميــاه المســتش مث فضــك ثــن تــون ال كقــث بــين قــيم التوصــيل
التيرباـي والترتيز ت تم  ثل  نو  الملر وان قيم المابت من الناحيـث النمريـث تشتلـف بـاشتكف نـو  االمـكن وثليـو 

تـ قيق ثنــ  اسـتش ام الموابــت فــي المصـا ر االجنبيــث .وبالنسـبث لمكبــر نســبث يت لـع مزيــ  مـن التنمــل والمراج ــث وال
 Ayers and Westcotولغرض االفا   منيا في تح ي  مبتلث غيض الما  في التربـث ه SARامتزاز الصو يوم 

( ا  تــز ا  ىــ ه النســبث باتجــاه مجــره المصــع 1( فقــ  تانــت تتبــاين حســع نــو  ال ينــث وموق يــا ه جــ ول 1985 ,
ل ام وق  ي زه ى ا ال  زيا   ايونات الصو يوم في ثينات المياه ما اتجاه مجـره المصـع تمـا ويكحـم بـان ىـ ه ا

القيم تتوافق ما قيم التوصيل التيرباـي واالمكن التليث .ان االستش ام االممل للمياه المالحث يضـمن حرتـث مناسـبث 
ع التـامير االلتتروليتـي للميـاه المالحـث وتـ لك تزويـ  محلـول للمياه في مق  التربث و لك من شكل تجميا  قاـقيا بسـ

البــحنث وممــا يزيــ  مــن ســرثث ازاحــث  –التربــث بايونــات التالســيوم والمغنيســيوم اضــافث الــ  اســتش ام مبــ ا التشفيــف 
بانـو يفضـل  (Ayers and Westcot, 1985)الصو يوم تشفيف ىـ ه الميـاه بميـاه  ات نوثيـث جيـ   . وقـ  ابـار 

بوصفو مكبراق في تح ي  مبتلث النفا يث والت بيـر ثـن الضـرر  Adj RNaام نسبث امتزاز الصو يوم الم  لث استش 
لل ينــات الم روســث ويكحــم بــان ىــ ه القــيم تاشــ  االتجــاه نفســو لقــيم   Adj RNaالصــو ة وثليــو فقــ  تــم حســاع 

SAR يا قيم فيما يشم تباينيا لل ينات المشتلفث وت لك تج ر االبار  ال  ان جمAdj RNa  ى ه اثلـ  مـن قـيم
SAR  وى ا ي زه ال  ترسيع التالسيوم من المياه ببتل تاربونات التالسيوم(Suarez, 1981) 
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 تصنيف نوثيث المياه الم روسث 
لقــ  حاولنــا تصــنيف نوثيــث الميــاه وفــق التصــانيف االتمــر مكـمــث لنوثيــث الميــاه ال راقيــث وحســع النتــاـا 

( وببـتل Richards , 1954ه C3 S1( فتـان تصـنيف ميـاه النيـر والبـزل ضـمن الصـنف 1المبينـث فـي الجـ ول ه
. امـا  LRثام فنن جما ى ه المياه تحتام ال  تربث  ات نفا يث وبزل تفكين اضافث ال  استش ام مت لبـات الغسـل 

 C4S2فتقـا ضـمن  الل يفيـث وجسـر الصـوير  والمملـر –بالنسبث لمياه البــر والمصـع ال ـام فـي مواقـا االسـتن ريث 
وممل ى ه الميـاه تحتـام الـ  اسـتراتيجيات شاصـث فـي ا ار   C4S3بوملي ضمن  –في حين موقا جسر الن مانيث 

 التربث والمياه وتما  ترنا سابقاق . 
 

وحسـع مكبـرة الملوحـث والغـيض فـان  Ayers and Westcat, 1985امـا ثنـ  تصـنيف الميـاه وفـق 
حـول  Phocaides, 2001والتوج  مبتلث الغـيض . وىـ ا يتوافـق مـا مـا  تـره مبتلث الملوحث قليلث ال  متوس ث 

ملغـم/ لتــر  2222-522بــين   والتـي تتــراون TSSقـيم مبـتلث الملوحــث م بـراق ثنيـا بتميــث االمـكن ال اـبــث التليـث 
 حير انيا تقا ضمن المياه  ات الملوحث القليلث . 

البـ ي   وىـ ا مـا يكتـ  ضـرور  اتشـا  اجـرا ات  في حين ان ثينات مياه المصع ال ام تقا ضمن صنف
 ا ار  جي   لممل ى ه النوثيث. 

 
والـ ة ي تمـ  ثلـ  الترتيـز التلـي لكمـكن بوصـفو  Rhoades et al ., 1992امـا بالنسـبث لتصـنيف 

ملوحـث امـا ثامل النوثيث االتمر تح ي اق رستش ام المياه المالحث فنن مياه النير والبزل تتون ضمن مياه رة قليلـث ال
 2229Zhangبقيث المياه فتتون ممن مياه مبـازل اوليـث وارضـيث متوسـ ث الملوحـث. وثنـ  تصـنيف الميـاه حسـع  

ويمتن استش اميا بنجان في رة م مـم المحاصـيل ثنـ  اتشـا   3(Fair)فان مياه النير والبزل تقا ضمن الصنف 
الل يفيــث  -ا ار  تربـث وميــاه جيـ   تمنــا تجمـا االمــكن والصـو يوم بينمــا ميـاه المصــع ال ـام فــي موقـا االســتن ريث 

 واستش اماتيا مح و   ج اق في الترع الرمليث الجي   البزل والتقل فييـا تميـث 5(very poor)فيتون ضمن الصنف 
وىـي غيـر صـالحث وال يوصـ  بيــا  6انـا . امـا بقيـث ميـاه المصـع ال ــام فتتـون ضـمن الصـنف  32االم ـار ثـن 

للــرة مــا لــم تتبــا فييــا االســتراتيجيات الشاصــث باســتش ام الميــاه المالحــث ممــل التشفيــف مــا الميــاه ال  بــث واســتش ام 
والميـــاه الجيـــ  وانتقـــا  المحاصـــيل المتحملـــث والـــرة المتنـــاوع واســـتش ام اســـلوع ا ار  التربـــث  LRمت لبــات الغســـل 

  للملوحث وفي المراحل غير الحساسث من النمو.
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 الخصائص الكيميائية لممياه المدروسة( : 1جدول )
 

 

 

 

 TSSوكًية االيالح انذائبة انكهية  EC( انعالقات االحصائية بين انتىصيم انكهزبائي  2جدول رقى ) 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .987a .974 .973 198.37695 

a. Predictors: (Constant), EC 

b. Dependent Variable: TSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EC نوع المياه 
ds.m

-

1
 

TSS 
Mg.L

-1
 

pH Ca
+2

 Mg
+2 

 

Na
+

 SO4
-2

 HCO3
- 

 

CL
-

 SAR AdjR 

Na 

mM.

L
-1

 

mM.L
-1

 mM.

L
-1

 

mM.

L
-1

 

mM.L
-1

 mM.L
-1

 

مياه  1
 نهر

1331 877 7375 332 133 334 432 231 335 1361 1381 

مياه  2
 بزل

231 1412 7386 732 331 636 9311 235 4382 2316 232 

 6.8 6.1 13.5 4.2 16.5 27.1 6.8 7.1  8.00 3375 4.5 مياه بئر 3

مياه  4
مصب 

 اسكندرية

5357 4451 7351 731 1231 28 18 239 24 6343 732 

مياه  5
مصب 
 الصويرة

5372 4511 7351 538 1131 3231 1838 234 2135 7381 839 

مياه  6
مصب 
 المثمث

631 4611 7361 738 1136 3832 1539 234 3133 839 9375 

مياه  7
مصب 

 النعمانية

7311 5421 7351 731 1137 4735 1931 239 3831 11314 11388 
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ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio

n 

6.277E7 1 6.277E7 1594.918 .000a 

Residual 1692196.78

0 

43 39353.413 
  

Total 6.446E7 44    

a. Predictors: (Constant), EC 

b. Dependent Variable: TSS 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant

) 

-75.014- 121.861 
 

-.616- .541 

EC 785.476 19.668 .987 39.936 .000 

a. Dependent Variable: TSS 

 

Correlations 

  TSS ES 

TSS Pearson 

Correlation 

1 .987** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 45 45 

ES Pearson 

Correlation 

.987** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 45 45 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 
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