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لمحلولاألسموزيالضغطيرفعاألمالحتركيززيادة•
علىالنباتقدرةعلىيؤثربدورهوالذيالتربة

.الجذورخاللمنالمياهامتصاص

تحملكتيوناتعنهينتجالتربةفياألمالحذوبان•
.سالبةشحنةتحملوأنيوناتموجبةشحنة

المغنيسيوم،الكالسيوم،:األساسيةالكتيونات•
.البوتاسيومالصوديوم،

ريد،الكلو،(الكبريتات)السلفات:األساسيةاألنيونات•
.والكربونات،والبايكربونات
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:تحدد نوعية أو جهد الري بعدة عوامل

pHدرجة الحموضة •

.التوصيل الكهربائي•

.نسبة ادمصاص الصوديوم•
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• pH  =  7     متعادلة

• pH  <  7  حامضية

• pH  >  7  قلوية

• pH  >  8.5 .تكون األمالح الذائبة مرتفعة في الماء
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يقاس التركيز الكلي لألمالح في مياه الري بدرجة •
.توصيل األيونات للتيار الكهربائي

• dS/m  =  mmhos/cm

• ppm   =  mg/L   =  Eq. weight x  meq/L

• Eq. weight  =  Molecular weight / 
Valence or charge per formula

• 1 gm/m3 =  1 mg/L  = ppm.
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عبرفيلألمالحاأليونيالتركيزأما.لتر/بالملغراماألمالحتركيزعنيعبر•
.لتر/مكافئبالمليعنه

بالمليأولتر/بالملغرام(TDS)المياهفيالذائبةالكليةاألمالحعنيعبر•
.لتر/مكافئ

• TDS (meq/L)  =  EC (dS/m) x 10

• TDS (mg/L)    =  EC (dS/m) x 640   ,   EC < 5 dS/m

• TDS (mg/L)    =  EC (dS/m) x 800   ,   EC > 5 dS/m
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:كيفية الحكم على صحة التحليل الكيماوي

TDS (meq/L)  = Total Anions (meq/L)  =  Total Cations (meq/L)

EC (dS/m)  x  10 = Total Anions (meq/L)  =  Total Cations (meq/L) 

فإن ذلك غالبا ما يكون مصاحبا لتركيز 8إذا كان رقم الحموضة أكبر أو يساوي •

.ملموس للبايكربونات
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الريمياهصالحيةتقديرفيمهمةالتحاليلجداول
المياههذهلستخداممشاكلوجودمدىعلىوالتعرف

:بالتنقيطالريفي

اتالبايكربونتركيززادإذانقاطاتانسدادمشاكلتوجد•
7,5عنالحموضةرقملتروزاد/مكافئملي2عن

.الكالسيومكربوناتترسيبفيذلكيتسبب

يتسببلتر/مكافئملي3-2عنالكالسيومتركيززادإذا•
.الفوسفاتيةاألسمدةحقنأثناءترسيباتفي
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 (SAR)نسبة ادمصاص الصوديوم 

. الصوديوم يفرق حبيبات التربة•

.الكالسيوم والمغنيسيوم يجمع حبيبات التربة•

لتر/يعبر عن األيونات بوحدات ملي مكافئ

2

MgCa

Na
SAR

+
=
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لكل تستخدم في ري كل المحاصيل

 .أنواع األراضي
250-100من   (C1)منخفضة

 .سم/ميكروموز

طةتستخدم مع نسبة غسيل بسي 750-250من   (C2)متوسطة

سم/ميكروموز

د تستخدم مع نسبة غسيل ووجو

صرف جيد

2250-750من   (C3)مرتفعة

سم/ميكروموز

مل تستخدم للمحاصيل التي تتح

 .الملوحة فقط
أعلى من  (C4)مرتفعة جدا

سم/ميكروموز2250

:المياهملوحةتقسيم
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:المياهصوديةتقسيم

تستخدم لري كل المحاصيل لكل

أنواع األراضي

10-من صفر (S1)منخفضة

ذات تستخدم في التربة الخفيفة

النفاذية العالية

18-10من   S2)متوسطة

يلزم الستخدامها وجود نظام صرف

خدام جيد ونسبة غسيل مرتفعة واست

. محسنات التربة مثل الجبس

26-18من ( S3)مرتفعة 

من الصعب استخدامها في أغراض

.الري

26أكبر من (  S4)مرتفعة جدا 


