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دراسة نوعية المياه الجوفية ألبار مختارة من محافظة األنبار ومدى صالحيتها لألغراض 
 الزراعية

 رغد باتع ذنون العسافي                حديثي    ياس خضير حمزة ال
 جامعة األنبار-كلية الزراعة   

 الخالصة
 جامعة-الزراعة كلية \في قسم التربة والموارد المائية 2015خالل الموسم الخريفي لعام  دراسةال أجريت

استغاللها لألغراض  إمكانيهومعرفه مدى  األنبارالمياه الجوفية ألبار مختارة من محافظه  لدراسة نوعيةاألنبار 
 زراعيةال لالستخدامات صالحيتها مدى بيانو  المياه تلكل ةوالكيميائي الفيزيائية أجراء التحاليل خالل الزراعية من

ان جميع مياه اآلبار المدروسة تعد صالحه ألغراض الري من حيث قيمه األس نتائج الدراسة وتبين من 
ذات نوعيه يمكن  14%و C1من مجموع اآلبار المدروسة ذات نوعيه مياه قليله الملوحة9% ان و  ،الهيدروجيني

ذات نوعيه مياه يمكن استخدامها لري  29%وما نسبته  C2استخدامها لري المحاصيل متوسطة التحمل 
من مجموع اآلبار المدروسة يمكن استخدامها لري المحاصيل  %48وان  C3المحاصيل العالية التحمل للملوحة 

لذلك تعد  S1وصنفت جميع مياه اآلبار المدروسة بانها تقع ضمن مياه قليلة الصوديوم ، C4العالية التحمل جدا 
ري معظم المحاصيل من ناحيه الصوديوم، وان قيمة كاربونات الصوديوم المتبقية مياه هذه اآلبار مالئمة ل

R.S.C للري من جهة صالحة كانت سالبه لجميع ابأر الدراسة وهذا يعني ان جميع عينات اآلبار عدتR.S.C. 

Study Wells water quality and its suitability for Agricultural use in Al-Anbar 

Governorate 

Yass   K.  AL Hadeth                 Raghad  B. ALAsafee 
College of Agri.-Univ. of Anbar 

Abstract 

The study of selected well's water, quality and suitability for agricultural 

purposes  in Al-Anbar governorate, has been conducted in Soil Science and Water 

Resources Department - College of  Agriculture\ Al-Anbar University. After physical, 

chemical and biological analysis, the results shows according to pH value that the 

entire well's water studied were suitable for irrigation. 9% of total studied water were 

slight salinity (C1) 14% within class (C2) were suitable for moderately tolerance crops 

29% within class (C3) were suitable for highly tolerance crops while 48% within class 

(C4) were suitable for very highly tolerance crops to salinity. All well's water 

classified as slightly sodium (S1) suitable for most crops and Remained Sodium 

Carbonate RSC were negative for all wells. Accordingly, all wells water studied was 

suitable for irrigation. 

 المقدمة

ه التي حباها الله لإلنسان ومن خالل يمثل الماء أهم العناصر األساسية للحياة وهو من النعم العظيمة
يعاني العراق ، حي( ءشي)وجعلنا من الماء كل  29 ةتعالى في سورة األنبياء أي هدبت الحياة. وذلك تحقيقًا لقول

 ،عجزًا في موارد المياه العذبة نتيجة لموقعة الجغرافي ضمن المنطقة الجافة وشبة الجافة وقلة سقوط األمطار
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باإلضافة إلى الزيادة المستمرة في النمو  ،اإلداريةخارج حدوده نهري دجلة والفرات تقع فضال عن إن منابع 
لذا أصبح من الضروري العمل على توفير بدائل للمياه العذبة مما  زراعيا،السكاني والسعي الستغالل األرض 

واحدا  نالعذبة. أديل للمياه حدا بالكثير من المعنيين في هذا المجال للتوجه إلى استعمال مياه اآلبار كمصدر ب
، ل والمياه الجوفية )مياه اآلبار(من الحلول المقترحة لتنمية وترشيد استهالك المياه العذبة هو استخدام مياه البز 

كمورد مائي بديل لتحقيق إنتاجية ذات جدوى اقتصادية وتستخدم مياهها لألغراض الزراعية والمنزلية والصناعية 
اق اخذ كثير من الناس االتجاه إلى حفر اآلبار من اجل الزراعة وتربية الحيوان أو ونالحظ في العر . (4)

( 12ألغراض الشرب كما هو الحال في المزارع المنتشرة في الصحراء الغربية حيث تسود زراعة الخضراوات )
مكعب  رار متملي 2.4 بحدود األخرى وتقدر كمية المياه الجوفية المستخدمة في مجاالت الري واالستخدامات 

 .(3سنويا )

بدأ االهتمام بتحديد مدى صالحية هذه المياه للري منذ أن لجأ اإلنسان إلى استخدام مصادر جديدة للري         
يعتمد تقييم نوعية مياه الري على ثالثة عوامل  (.7) مثل المياه الجوفية ومياه البزل ومياه الصرف الصحي

حيائية حيث تختلف مياه الري من حيث محتواها الملحي وتركيبها األيوني بصورة رئيسية كيميائية وفيزيائية  وا 
كبيرة وينتج عن ذلك تباين في نوعيتها حيث تعتمد على نوع وكمية األمالح الذائبة والناتجة من أذابه أو تجوية 

ان مياه عيون كبيسة  ،(8وقد وجد )، 15)ي )بدورها مع مياه الر  لالصخور مثل إذابة الجبس و الكلس والتي تنتق
الكبريتات والصوديوم وان مياه هذه العيون تحتوي على مقدار عالي من  أيوناتتحتوي على تركيزات عالية من 

لمقاومة بكتريا القولون وعلية فهي ال تصلح لالستخدام البشري قبل معالجتها وتصلح لري بعض المحاصيل ا
خواص الفيزيائية والكيميائية لمياه اآلبار والعيون في مدينتي هيت لدراسة ال ،(6وفي دراسة قام بها )، للملوحة

مرتفعة في جميع العينات المدروسة كانت  الكهربائية  اإليصاليةوالرمادي ومدى صالحيتها للري توصل إلى أن 
لح هي ال تصبالتالي كانت عالية في مياه عيون هيت و  SAR. أما قيم المياه للري هذه عدم صالحية بالتالي و 

الكبريتات فقد تجاوز تركيز  أيون في جميع العينات أما  بهللري وكانت قيم الكالسيوم مرتفعة عن الحد المسموح 
ة عدم صالحية مياه العيون للري في جميع منكما بينت نتائج الملوحة الكا ،القيم المسموح بها في جميع العينات

فة نوعية المياه الجوفية في مناطق متفرقة من محافظة هذه الدراسة هي معر  أجراءان الهدف من  أنواع الترب.
 الزراعية. لألغراضوصالحيتها  األنبار

 المــواد وطــرائق العمـــل

لدراسة  2015لعام خالل الفصل الخريفي  األنبار جامعة-في مختبرات كليه الزراعة أجريت الدراسة         
إلى  أضافة ،األنبار لزراعي في مناطق مختارة من محافظةنوعيه المياه الجوفية ومدى صالحيتها لالستغالل ا

المياه في  دراسة محتوى هذه المياه من العناصر الثقيلة ومدى تأثيرها في االستغالل الزراعي وتقييم وتصنيف هذه
 األنبارونواحي محافظة  أقضيةمن  ةمناطق مختلف ةشملت الدراسمختلفة ومختارة.  ضوء نضم تصانيف عالمية

. وتم تحديد مواقع اخذ العينات على خارطة محافظة الفلوجة بعامريةوالقائم وانتهاء  الرطبةء من قضاء ابتدا
لكون درجات  2015عام شملت خطه البحث اخذ العينات في شهر نيسان من  .1 ةفي خارط ةالموضح األنبار

 محكمة بالستيكيةجمعت عينات المياه من مواقع اآلبار في عبوات  .الدراسةالحرارة معتدلة في جميع مواقع 
الغلق ملئت إلى حافة العبوه لتجنب التعرض إلى التهوية ونقلت إلى المختبر ووضعت في الثالجة عند درجه 
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ليها إ، وقد استخدمت األساليب المتبعة في جمع العينات والمشار المختبرية( م لغرض أجراء الفحوصات 4حرارة )
 . 10)من قبل )

 الرقم على الخريطة  الموقع الرقم على الخريطة الموقع الرقم على الخريطة الموقع
 15 الصوفية 8 1حديثة  1 1ة الرطب

 16 األنبار\كلية الزراعة 9 2حديثة  2 2الرطبة 
 17 شرقيةالحصيبه  10 35 كيلو 3 3الرطبة 

 18 الصقالوية 11 زنكورة 4 160 كيلو
 19 ةالصقالوي 12 يابذ البو 5 الوفاء ناحية
 20 عامرية الفلوجة 13 فراج البو 6 1 القائم

 21 عامرية الفلوجة 14 عيثه البو 7 2 القائم

 

 مواقع االبار المدروسة 1خريطه

( باستخدام ECالكهربائية للتربة ) اإليصالية تم تقدير إذ (23بعض التحاليل كما جاء في ) وأجريت
(. pH-meterباستخدام جهاز ) (pHتفاعل التربة ) ه(. ودرجEC-meterالكهربائية ) اإليصاليةجهاز قياس 

(. بينما الكالسيوم FIame photometerأما الصوديوم والبوتاسيوم قدرا باستخدام جهاز مطياف اللهب )
كبريتات فقدرت عياري بينما ال Na2_EDTA) )01.0والمغنيسيوم تم تقديرهما بطريقه التسحيح مع الفرنسيت 
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( ووفق Spectro photometerالباريوم باستخدام جهاز المطياف الضوئي ) بإضافة كلوريدبطريقه العكارة 
عياري باستعمال دليل كرومات  0.005والكلوريد تم تقديره بالتسحيح مع نترات الفضة  (.22الطريقة الواردة في )

في  تما وردعياري وفق  0.01التسحيح مع حامض الكبريتيك الكاربونات والبيكاربونات فقدرت ب أماالبوتاسيوم 
نسبه امتزاز الصوديوم فقد تم حسابها اعتمادا على تركيز كل من الصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم  أما(. 20)

 من المعادلة التالية:

2

MgCa

Na
SAR




         

 FIameوتم تقدير عنصر الباريوم الذائب في الماء باستخدام جهاز قياس العناصر باللهب )           

photometerحساب العسرة الكلية للمياه بدالله كربونات الكالسيوم وباستخدام المعادلة التالية: م(. ت 

المكافئ لكربونات الكالسيوم الوزن  × 1-لتر ( ملغمMgأو  Ca) األيون = تركيز  1-لتر ملغم األيون  عسرة 
 لأليون مقسوما على الوزن المكافئ 

. وتم (13في   ( حسب ما وردTotaI Dissolved Solidsوتم قياس المواد الصلبة الذائبة الكلية )
وحسب  Atomic Absorption Spectrophetemetryتقدير العناصر باستخدام جهاز االمتصاص الذري 

من  مل( 250) تقدير العناصر الثقيلة في عينات مياه اآلبار المدروسة وذلك بأخذوتم  .(23في ) ةالطريقة الوارد
فيها باستخدام  ةومن ثم قدرت العناصر الثقيل مره 25 أي تركزت مل10 وتبخيرها إلى أن يصل حجمها إلى العينة

 . 19))ي الواردة فوحسب الطريقة  Atomic Absorption Spectrophetemetry جهاز االمتصاص الذري 

 النتائــج والمنــاقشة

 (EC) الكهربائية اإليصالية

 1حسب ما مبين في الجدول مع اختالف مواقع أبار منطقه الدراسة  الكهربائية اإليصاليةقيم  راوحتت
 زدسي سيمن 9.40 وبلغتة عيث وسجلت أعلى القيم في بئر البو 1-م سيمنز دسي 9.40-0.19وقد تراوحت بين 

التكوينات الجيولوجية في تلك المنطقة  قيم التوصيل الكهربائي إلى طبيعةوقد يعود السبب في ارتفاع  1-م
 وبصوره عامه فقد. 1-م سيمنز دسي 0.19 بلغت 1والحاوية على الصخور بينما سجلت اقل قيمه في بئر الرطبة

دسي  2.25 الكهربائية اإليصاليةمن مجموع اآلبار المدروسة قد تجاوزت فيها قيم  48% النتائج أن أوضحت
تبين أن  1 وعند مقارنه نتائج الدراسة في الجدول .(23) وحسب تصنيف مختبر الملوحة األمريكي 1-م زسيمن

، 35كيلو في المناطق اآلبارقليل الملوحة أما  1Cتقع ضمن الصنف ، 142 وكيل، 2الرطبة اآلبار في المناطق
، ناحيه الوفاء، 1الرطبة وان اآلبار في المناطق الملوحة، متوسطة C2، تقع ضمن الصنف3الرطبة، 2حديثه
، 1ةحديثفي المناطق  الملوحة واآلبارعالي  C3تقع ضمن الصنف  فراج، ذياب، البو ، البو2م، القائ1القائم

، 1ةالفلوجعامريه  ،2، الصقالوية1، الصقالويةالشرقية ة، حصيباألنبار-الزراعة ، كليةالصوفية، زنكورة، البو عيثة
 .4Cالملوحة جدا  تقع ضمن الصنف عالي ،2ةالفلوج عامرية

خشيه في تجمع  أوالمحاصيل دون ضرر  ألغلبيمكن استخدامها في الري  C1إن مواصفات الصنف
 الملوحةيمكن استخدامها في ري المحاصيل التي تتحمل  C2 الملوحةمواصفات الصنف متوسط  أما، األمالح
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 الملوحة، وان مواصفات الصنف عالي  األمالحزياده من ماء الري لمنع تراكم  إعطاءعى كما يرا  متوسطةبدرجه 
 C3 ويجب ان يكون الغسل منتظما لمنع تراكم  النفاذية الجيدة أو المتوسطةتستعمل فقط في حاله الترب 

وهي غير صالحه للري  النفاذية الجيدةتستخدم فقط في حاله الترب  C4جدا  الملوحةالصنف عالي  أما، األمالح
 إضافةويمكن استخدامها تحت ظروف خاصه جدا وتستخدم لمحاصيل متحمله جدا مع  االعتياديةفي الظروف 

من مجموع  9% هما نسبتان  الدراسةكميه فائضه من ماء الري لغرض الغسل )متطلبات الغسل(، ويتضح من 
 14% وان ،مها لري المحاصيل قليله التحمل للملوحةاآلبار المدروسة ذات نوعيه من المياه التي  يمكن استخدا

 التحمل للملوحة، متوسطةمن مجموع اآلبار المدروسة  ذات نوعيه من المياه يمكن استخدامها لري المحاصيل 
من مجموع اآلبار المدروسة ذات نوعيه من المياه يمكن استخدامها لري المحاصيل العالية  %29 وما نسبته

لتحمل جدا ا العاليةمن مجموع اآلبار المدروسة يمكن  استخدامها لري المحاصيل  %48 نالتحمل للملوحة وا
في  ةفي تقييم نوعيه المياه لبعض أبار قرية الخفاجي، (2وجاءت نتائج الدراسة مقاربه مع دراسة ) .للملوحة
 وصل إليه وجاءت النتائج مقاربه مع مات .1-م سيمنز دسي 7.6-3.9 بين تراوحت القيم ما إذ األنبارمحافظه 

 ةلمناطق تابعه لمدينه الفلوج )الشرب والسقي( في دراستهما لصالحية المياه الجوفية لالستخدامات المدنية ،(11)
  .1-م سيمنز دسي 1-15 بين تراوحت قيم الكالسيوم في دراستهما ما إذ

 (pHدرجه تفاعل المياه )

وتعد مقياسا  .( النشطH+الهيدروجين ) أيون على أنها اللوغاريتم السالب لتركيز  المياهدرجة تفاعل  تعرف       
تذبذبا في قيم 1 تبين من الجدول .الظروف االعتيادية من درجه حرارة وضغط تحت لولالمحأو قاعدية  لحامضية

في بئر  وجينيس الهيدر وقد سجلت أعلى قيمه لال 7.23-7.90 نما بيالهيدروجيني والتي تراوحت  األس
تقييم صالحية المياه  ةأما عند محاول. 7.23 وبلغت 2في بئر الرطبة ةكانت أدنى قيمو  7.90وبلغت  2 ةالصقالوي

ألغراض الري فقد بينت النتائج أن جميع مياه اآلبار المدروسة تعد صالحه ألغراض الري ألنها لم تتجاوز 
يمكن تفسير  أخرى من ناحية  16)) حسب تصنيف 8.4الحدود العليا المطلوبة لتقيم نوعيه مياه الري والبالغة 

ر المدروسة إلى التغير المكاني لآلبار وكذلك إلى التغير في حمل لعينات مياه اآلبا (pHسبب التغاير في قيم )
المواد لهذه اآلبار وطبيعة المواد الذائبة كاألمالح والكربونات واألحماض والقواعد الناتجة عن مختلف المصادر 

بونات و وجود الكر (، وهو أن سبب ميل درجه التفاعل إلى القاعدية ه9)ه ذكر  ان هذا التفسير ينطبق مع ماو 
الهيدروجيني  األسوان االنخفاض واالرتفاع في 1أو ربما احتواء هذه اآلبار على أمالح قاعديه والبيكربونات،

مياه ضمن المنطقة نفسها يحدث بشكل طبيعي، بسبب حركه المياه الجوفية واختالطها مع نوعيات مختلفة من ال
 (.24المختلفة ) ومرورها عبر الطبقات الصخرية

 adj SAR المعدلةونسبه امتزاز الصوديوم   SARالصوديوم زمتزانسبه ا

أعلى قيمه في وكانت   المدروسة اآلبارلعينات مياه  SARقيم نسبة امتزاز الصوديوم 1 يبين الجدول
وبغض النظر عن مواقع اآلبار المدروسة فقد  0.20بلغت  إذ 1واقل قيمه في بئر القائم 1.2 بلغت إذ1 الرطبةبئر 

 ( بأنها 23)في  الواردة USDA صنفت جميع مياه اآلبار المدروسة حسب تصنيف  مختبر الملوحة األمريكي
تلك اآلبار مالئمة لري معظم المحاصيل عدا المحاصيل  مياه لذلك تعد S1 الصوديومضمن مياه قليلة تقع 

إلى االختالف في قيم  SARويعزى التفاوت في قيم دون ضرر أنواع الترب  وتستخدم لكلالحساسة للصوديوم 
  ة( في دراسته لمياه بعض آبار حديث1الصوديوم  والكالسيوم والمغنيسيوم  وجاءت النتائج اقل مع ما توصل أليه )
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الصوديوم متزاز ا ةونسب، SARالصوديوم  متزازوعند مقارنه قيم كل من نسبه ا .4.40-8.66 نما بيتراوحت  إذ
 ةالصوديوم المعدلة عن قيم نسب متزازوالفرق بينهما يتضح أن هنالك زيادة في قيم نسبه ا (adj SAR) المعدلة

الصوديوم وهذا يعني أن المياه لها القدرة على ترسيب معادن كربونات الكالسيوم في التربة ويتفق هذا مع  متزازا
 .للتريه مع زيادة ملوحة ماء الري  الصوديوم متزازيمه نسبه االلذين وجدوا زيادة في ق ،(21) بينه ما

 TDS)) المواد الصلبة الكلية

مؤشرا على تراكيز األمالح الذائبة وملوثات والتي تعد  الكلية الصلبةالى قيم المواد  1يشير الجدول 
سالبه وموجبه أو مواد  أيوناتالمياه الجوفية والتي تتواجد بشكل مواد ومركبات ذائبة في الماء أو على هيئه 

بعض الصفات  الذائبة الكلية( وتعكس المواد الصلبة 25) وقواعد ذائبة في الماء أمالح وأحماضعضويه أو 
النتائج أن أعلى تراكيز المواد الصلبة الذائبة كانت  تالمياه. أظهر الفيزيائية والكيميائية للمياه مثل الملوحة ونوعيه 

   .1-لتر ملغم 0620ة عيث في بئر البو

 المدروسة اآلبارلمياه  النوعيةالخصائص  1جدول 
                    الصفة         

 الموقع                                                                             
EC 

dS m-1 

pH SAR    Adj SAR                    TDS 

Mg L-1 

 250 1.08 0.68 7.33 0.19 1 الرطبة

 400  1.2 7.23 0.61 2 الرطبة

 165 1.35 0.52 7.45 0.21 3 الرطبة

 1130 1.75 0.53 7.21 1.41 160كيلو 

 975 2.1 0.57 7.41 1.30 ناجية الوفاء

 292 0.44 0.2 7.65 0.44 1 القائم

 440 2.38 0.7 7.43 0.67 2 القائم

 950 0.75 0.22 7.43 1.33 1حديثة

 1610 2.33 0.63 7.6 2.27 2حديثة

 1050 2.24 0.64 7.7.3 1.52 35 كيلو

 6255 1.97 0.41 7.41 9.28 زنكورة

 5600 1.01 0.29 7.52 8.51 ذياب البو

 2190 1.47 0.32 7.38 3.10 فراج البو

 6200 2.56 0.57 7.63 9.41 عيثه البو

 2622 2.68 0.61 7.45 3.98 الصوفية

 3641 1.28 0.39 7.38 5.57 األنبار\الزراعة كلية

 2635 1.57 0.38 7.34 3.91 الشرقيةحصيبه 

 1785 2.59 0.72 7.8 2.61  1ةالصقالوي

 1216 2.51 0.68 7.9 1.65 2ة الصقالوي

 1500 1.73 0.51 7.81 2.10  1الفلوجةعامرية 

 2312 2.18 0.72 7.67 3.31 2 الفلوجةعامرية 



 ISSN: 1992-7479                                                      2142، 2العدد  41لد مجلة األنبار للعلوم الزراعية مج

411 

 

ما ان  وقد تبين. 1-لتر ملغم 165 3الرطبة بئر الذائبة فيتراكيز المواد الصلبة  أقلبينما سجلت النتائج 
   من مجموع اآلبار المدروسة قد تجاوزت الحدود العليا المطلوبة لتقييم نوعيه مياه الري والبالغة 38% هنسبت

 (. 16) حسب تصنيف1-لتر ملغم 2000

 1-لتر ملمول. واأليوناتتركيز الكاتيونات  2جدول 

 ومختارة مختلفةتقييم وتصنيف المياه في ضوء نظم وتصانيف عالميه 

  األمريكي الملوحةتصنيف مختبر 

، بينما كل من C1-S1صنفت ضمن الصنف 3 الرطبة ،1الرطبةان كل من  3 الجدولتبين من 
، 35، كيلو1حديثه الوفاء، ، ناحيه160كيلو أما، C2-S1وقعت ضمن الصنف  2، القائم1، القائم2الرطبة

فراج،  ذياب، البو ، البو، زنكورة2وكل من حديثه ،C3-S1فصنفت ضمن الصنف  1الفلوجةامرية ع ،2ةالصقالوي
-C4ضمن الصنف  2الفلوجة ة، عامري1 الصقالوية، الشرقية حصيبة ،األنبار-الزراعة ، كليةالصوفيةعيثه،  البو

S1األمريكي. الملوحةما جاء في مخطط تصنيف مياه الري لمختبر  ب، حس 

 

                             الصفة            
 الموقع

Soluble Cations  mmol L-1 1-LSoluble Anaions mmol  

Ca++ Mg++ Ca\Mg +Na +K
 

CO3 HCO3 SO4 CL- 

 0.66 0.71 0.84 0 0.013 0.6 0.48 0.35 0.44 1 الرطبة

 0.4 3.05 2.7 0 0.025 0.98 0.70 1.88 1.6 2 الرطبة

 0.56 0.93 0.78 0 0.077 0.91 0.20 0.23 0.68 3 الرطبة

 4.46 4.29 2.55 0 0.45 1.38 0.43 2.80 3.92 160كيلو 

 2.72 3.93 4.29 0 0.63 1.42 0.27 1.93 4.27 ناحية الوفاء

 0.6 3.93 4.2 0 0.025 0.34 0.43 1 1.4 1 القائم

 0.58 3.43 4.8 0 0.038 1.30 0.62 1.88 1.8 2 القائم

 4.25 3.81 3.35 0 0.57 1.53 0.52 3.20 3.63 1حديثة

 5.51 7.45 3.82 0 0.81 2.11 0.43 4.75 6.59 2حديثة

 5.84 3.19 4.62 0 0.50 1.72 0.35 2.62 4.49 35 كيلو

 21.3 26.7 19.80 0 0.29 2.59 0.40 17.6 26.2 زنكورة

 17.4 26.5 16.52 0 0.23 1.94 0.29 13.9 28.76 البوذياب

 6.27 9.76 8.48 0 0.76 1.75 0.36 5.79 9.78 البوفراج

 12.3 35.1 9.70 0 0.93 3.9 0.45 19.5 25.8 البوعيثة

 9.80 11.9 7.55 0 0.68 2.54 0.77 9.78 7.65 الصوفية

 12.6 15.6 9.71 0 0.87 1.98 0.36 9.51 15.81 األنبار\الزراعة كلية

 9.72 11.8 7.62 0 0.95 1.69 0.51 8.98 10.52 الشرقيةحصيبه 

 6.35 8.90 4.63 0 0.75 2.41 0.53 5.25 5.95 1ة الصقالوي

 3.19 4.84 5.29 0 0.82 1.85 0.28 2.17 4.61 2ة الصقالوي

 4.61 7.55 2.91 0 0.32 1.66 1.53 7.49 2.93 1الفلوجةعامرية 

 7.25 10.3 6.73 0 0.68 2.85 0.46 6.78 8.80 2الفلوجةعامرية 
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 (:Ayers،1977تصنيف المياه حسب نظام )

كانت قيم  1الصقالوية، الصوفية، 1، ناحيه الوفاء، القائم1الرطبةان كل من  3تبين من الجدول  
خدم بدون مشاكل على التوالي فتصنف بانها مياه تست  0.33، 0.67،0.59، 0.60، 0.54البورون في مياهها 
كانت  2الصقالوية، الشرقية، حصيبه جالبو فرا، 35، كيلو1، حديثه160، كيلو2طبةالر ، بينما من ناحية البورون 

صنفت بانها مياه ذات  إذعلى التوالي،   1.06،1.34،  0.89،0.83، 1.78، 1.55،1.45قيم البورون في مياها 
 ةعامري ،األنبار-الزراعة ة، كليةعيث ذياب، البو ، البو، زنكورة2، حديثه2، القائم3الرطبة أمامشاكل متزايدة، 

 2.40 ،2.13 ، 2.40،2.19، 3.10،  2.89، 3.12،2.56فكان تركيز البورون فيها 2 الفلوجة،عامريه 1الفلوجة
 .(14نظام )على التوالي وصنفت مياهها بانها مياه ذات مشاكل شديده. حسب ما ورده في   2.49،

 Eaton ،(1950تصنيف المياه حسب نظام )

من  ناحية محتواهانوعيه مياه الري من  لتقييم  R.S.Cالمتبقيةيمكن استعمال كربونات الصوديوم  
ه أن قيم كربونات الصوديوم المتبقية لجميع ميا 3تشير النتائج المبينة في الجدول  .(5الكربونات والبيكاربونات )

السيوم والمغنيسيوم  كانا أعلى من تركيز الك أيونيويدل ذلك على أن تركيز  اآلبار المدروسة ذات قيم سالبة
وهذا يدل على  1.25من  أقللجميع مياه اآلبار المدروسة  R.S.Cإذ كانت قيمه  الكربونات والبيكاربونات، أيوني

حيث صنفت بانها من ، المتبقيةصالحه للري من حيث قيمه كاربونات الصوديوم  اآلباران جميع عينات مياه 
 أليوناتصالحه للري وبالتالي تقليل التأثير الضار  لك تعتبر جميع عينات مياه اآلبارلذ، المياه أنواع أجود

 .(1به ) ءما جا(. وجاءت نتائجنا متفقه مع 18في نظام ) دما ور الصوديوم، حسب 

 (Doneen،1964تصنيف المياه حسب نظام )

 أيوناتمن ان  وبالرغم. بريتاتالكلوريد والك يال يونالمشترك  األيون إلى  P.Sالكامنة. الملوحةتشير 
سلبي معين على الصفات  تأثيرالكلوريدات لم تدخل كمؤشر في معظم طرق التصنيف لمياه الري الن ليس لها 

سميا لبعض المحاصيل  تأثيرافي مياه الري ربما يسبب  األيون ان وجود كميات كبيره من هذا  إال. للتربة الفيزيائية
حيث سجلت  1.37-54.8تراوحت ما بين  الكامنة الملوحةقيم  ان3  الجدولوالكروم. وتبين من  الفاكهة كأشجار

 إذ نما سجلت اعلى قيمه في بئر زنكورة، بي1.37فيها  الكامنة الملوحةبلغت قيمه  إذ 1الرطبةاقل قيمه في بئر 
-1.37 فيها .P.S الكامنة لملوحةاالتي كانت قيم  3الرطبة ،1الرطبةفي كل من  اآلبار.  تصنف مياه 54.8بلغت 

العينات فال يمكن ان تستعمل  بقية أما، قليلة نفاذيةعلى التوالي بانها مياه يمكن ان تستعمل في ترب ذات 1.49
 .17)وحسب ما ورد في نظام ) العالية النفاذيةفي ترب ذات  إال
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 األمريكي الملوحةصالحيه مياه الري حسب نظام مختبر  3جدول 

 الصفة           

 الموقع

EC صنف 

 الماء

SAR صنف 

 الماء

صنف  R.S.C الصنف

 الماء

P.S 

أنواع  أجود C1 0.68 S1 C1-S1 -0.74 190 1 الرطبة

 المياه

1.37 

 C2 1.2 S1 C2-S1 -2.38  3.45 610 2 الرطبة

 C1 0.52 S1 C1-S1 -1.04  1.49 210  3الرطبة

 C3 0.53 S1 C3-S1 -10.9  7.9 1410 160 كيلو

 C3 0.57 S1 C3-S1 -8.1  6.4 1300 الوفاء ناحية

 C2 0.2 S1 C2-S1 -0.6  4.53 440 1 القائم

 C2 0.7 S1 C2-S1 -2.56  4.03 670 2 القائم

 C3 0.22 S1 C3-S1 -10.3  6.1 1330 1حديثة 

 C4 0.63 S1 C4-S1 -18.9  6.2 2270 2حديثة 

 C3 0.64 S1 C3-S1 -9.6  7.35 1520 35 كيلو

 C4 0.41 S1 C4-S1 -67.8  54.8 9280 زنكورة

 C4 0.29 S1 C4-S1 -41  43.05 8510 ذياب البو

 C4 0.32 S1 C4-S1 -22.7  19.6 3100 فراج البو

 C4 0.57 S1 C4-S1 -80.9  53.1 9410 عيثة البو

 C4 0.61 S1 C4-S1 -27.3  21 3980 الصوفية

كليه 

 األنبار/الزراعة

5570 C4 0.39 S1 C4-S1 -41.1  32.8 

 C4 0.38 S1 C4-S1 -31.7  22.07 3910 الشرقيةحصيبه 

 C4 0.72 S1 C4-S1 -17.8  11.4 2610 1الصقالوية 

 C3 0.68 S1 C3-S1 -9.4  11.55 1650 2الصقالوية 

 C3 0.51 S1 C3-S1 -17.9  9.85 2100 1 الفلوجةعامريه 

 C4 0.72 S1 C4-S1 -24.4  16.75 3310 2 الفلوجةعامريه 
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