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 ــــــاهل الميـــــتحالي

(Water Analysis) 

 جمع عينات المياه: -1

، تقسم العينة الى قسمين تجمع عينات المياه في عبوات مصنوعة من مادة البولي اثيلين     

يضاف الى احدهما بضع قطرات من حامض النتريك المختبري المركز للجزء الذي سياخذ الى 

يلة، اما الجزء االخر و الذي سيتم تحليل محتواه من العناصر المختبر لغرض قياس العناصر الثق

 C ° 10الرئيسة فال يضاف له الحامض، بعد اخذ العينة يتم غلقها باحكام و حفظها بدرجة حرارة

(، التوصيلية الكهربائية pHبعد اجراء القياسات الحقلية و التي تشمل ) قياس الدالة الهيدروجينية)

(ECاالمالح الذائبة ،) ( الكليةTDS.)درجة الحرارة و البيكاربونيت ،) 

 

 القياسات الحقلية: -2

-A :الدالة الهيدروجينية 
تعرف الدالة الهيدروجينية انها اللوغاريتم السالب لفعالية ايون الهيدروجين وهو مقياس  

للحامضية والقاعدية تحت الظروف االعتيادية من ضغط ودرجة الحرارة، كما انها العامل 

صخر مثل التميؤ والبلمرة واالمتزاز وتكوين  -ماء -سيطر على معظم التفاعالت النظمة غازالم

. ذكر )البيداري والبصام، (Langmuir, 1997)المعقدات وتفاعالت االكسدة واالختزال 

( ان العوامل التي تؤثر في قيمة الدالة الهيدروجينية في المياه هي: درجة الحرارة، ووجود 1997

ونات، والكالسيوم، ووجود النباتات المائية، اذ ان عملية التركيب الضوئي تقلل كمية البيكارب

2CO  .ثم تعمل على زيادة الدالة الهيدروجينية 

 

-B  التوصيلية الكهربائية(E.C): 

تعرف التوصيلة الكهربائية على انها قابلية مادة معينة على توصيل التيار الكهربائي،  

( من الماء للتيار الكهربائي عند درجة حرارة 3سم 1انها قابلية توصيل ) كما يمكن تعريفها على

C˚25  وتقاس بوحدات مايكروموز/ سم او دايسيمنس/ م حسب نظام(Hem, 1989) ST. 

تعتمد التوصيلة على درجة حرارة الماء حيث بزيادة درجة الحرارة درجة مئوية واحدة  

 .(Hem, 1989) %2تسبب زيادة في التوصيلية 
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مما سبق نستنتج ان التوصيلية الكهربائية تتناسب طردياً مع تراكيز االيونات   

المذابة وهذه الحالة المثالية، وان تركيز االمالح المذابة بدورة يتناسب عكسياً مع معدالت 

 التصريف ومنسوب المياه.

 

 

 

   -C االمالح الذائبة الكلية(TDS): 

                  (ppm)وع البقايا الصلبة بوحدات الجزء بالمليون تمثل االمالح الذائبة الكلية مجم 

عندما يتم تبخير وتجفيف النموذج المائي وتمثل مجموع المكونات الذائبة كافة وتعرف ايضا 

بانها جميعها المواد  (Davis and Dewiest, 1966). كما عرفها (Drever, 1997)بالملوحة 

ءاً كانت متأينة ام غير متأينة وال تتضمن المواد العالقة والغروية                 الصلبة الذائبة في المحلول سوا

. تشكل االمالح الذائبة الكلية امالحاً غير (ppm)والغازات الذائبة وبوحدات الجزء بالمليون 

، Na)+1(، والصوديوم K)+1(، والبوتاسيوم Mg)+2(، والمغنيسيوم Ca)+2(عضوية الكالسيوم 

1-(بونات والبيكار
3[(HCO الكلوريد ،)-1(Cl الكبرتيات ،)-2

4(SO  مع كميات قليلة من المواد

في مياه الشرب من المصادر  (TDS)العضوية التي تذوب في المياه. تأتي االمالح الذائبة الكلية 

الطبيعية، مياه الصرف الصحي والمطروحات الصناعية. ان تركيز االمالح الذائبة في المياه 

ادن ــــــــعــعاً الختالف المناطق الجيولوجية وبسبب االختالفات في ذوبانية الميختلف تب

(WHO, 1993) كما اشار .(Collins, 1975)  الى ان هذه االختالفات ناتجة فضالً عن

)العامل السابق( من البعد عن المكاشف الصخرية وحركية العناصر الكيميائية المذابة والمواد في 
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(ج.م.م. 10-4في مياه االمطار بين ) (TDS)والعمليات التبادلية. تتراوح قيمة  الصخور المرافقة

 .(Langmuir, 1997) ( ج.م.م.120وللمياه السطحية )

تم تقدير االمالح الذائبة بطريقة التجفيف وكذلك عن طريق جمع االيونات وفي هذه ي 

تم حساب نسبة الخطأ يك . بعد ذل(Fetter, 1980)، (Total converted salts)الحالة تسمى 

 بين الطريقتين حسب المعادلة االتية:

100% x
T

TT
T

DSM

DSCDSM 
 

 T%     النسبة المئوية لالختبار = 

 DSMTمجموع االمالح الذائبة محسوبة بطريقة التجفيف = 

 DSCTمجموع االمالح الذائبة محسوبة بطريقة جمع االيونات = 

يمكن استخدام  %5-0ما بين  DSC(T(و  T)DSM(فاذا تراوحت الفروقات النسبية بين  

يمكن استخدامها بحذر واذا  %10-5النتائج في التفسيرات الجيوكيمائية، اما اذا تراوحت ما بين 

 .(Nordstrom et al., 1989)فال يمكن االعتماد على النتائج  %10زادت عن 

محسوبة من جمع االيونات وذلك يالحظ ان القيم المحسوبة من التبخر اعلى من تلك ال قد        

 (:1985لالسباب االتية )الهيتي، 

 عدم تحليل المواد العضوية وعدم اشتراك العناصر النزرة. -1

يحسب تركيز الكاربونيت والبيكاربونات بالطريقة الحسابية ولكن في اثناء التجفيف  -2

مما يؤثر في  3CaCOوترسيب  2COتتحول ايونات البيكاربونات مع انطالق 

 ركيز بطريقة التبخير.الت

 :(TDS)حساب االمالح الذائبة الكلية 

مل( نغسله بالماء المقطر ونضعه في الفرن لغرض التجفيف  100سعة )ناخذ بيكر  -1

 وبعد التجفيف نضعه جانباً حتى يبرد.

مل( من العينة المراد حساب االمالح الذائبة الكلية لها في البيكر  100نضع ) -2

 الفرن حتى جفاف العينة تماماً.المجفف ونضعه في 

بعد تبريد البيكر نقوم بوزن البيكر مع العينة الجافة والفرق في الوزن بين الوزن  -3

البيكر وهو فارغ والبيكر مع العينة الجافة هو وزن االمالح الذائبة الكلية بعد 

 ( لغرض تحويلها الى وحدات ملغم/ لتر.10000ضربها بالقيمة )
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 االيونات الرئيسة بالطرق التالية: كما يتم حساب 

 .(flame photometer)بوساطة  K+Na ,+تعيين ايوني   -1 

 2- 2+, Ca2+Mg  بوساطة التسحيح باستعمال محلول(EDTA). 

 3- -Cl .بوساطة التسحيح مع محلول نترات الفضة 

 4- -3HCO    بالتسحيح مع حامض الكبريتيك والدليل صبغة المثيل البرتقالية                 

 والفينونفتالين.                 

5- -2
4SO  باستخدام الطريقة الوزنية وذلك بترسيبه على شكل كبريتات الباريوم

 باستعمال كلوريد الباريوم.

 (TDS)تصنيف المياه حسب نسبة االمالح الذائبة الكلية 

Water class Gorrel, 1958 Atovisk, 1962 Drever, 1997 

Fresh water 0-1000 0-1000 <1000 

Slightly brakisk - 1000-3000 - 

Brakish water 1000-10000 10000-100000 - 

Saline water - - 35000 

Brine water >100000 >100000 >35000 

 

 االيونات الرئيسة:

 االيونات الموجبة:

 :K+1ايون البوتاسيوم  -1 

ه من الصوديوم ومصدره التجوية الكيميائية للمعادن يعد البوتاسيوم من الفلزات اقل وفر 

الحاوية على البوتاسيوم مثل معادن الفلدسبار )المايكروكالين واالورثوكليز(، وفي صخور 

 . (Hem, 1989)المتبخرات مثل معدن السلفايت ويوجد بنسب اقل من الصوديوم 

 . (Langmuir, 1997)ج.م.م. (2.3)يصل تركيز البوتاسيوم في المياه السطحية الى 

  

 :Mg+2نيسيوم غايون الم - 2      

المغنيسيوم من الفلزات القلوية االرضية، له حالة تأكسد واحدة في المياه                    

)2+(Hem, 1989), (Mg يوجد المغنيسيوم في معدن الدولومايت الذي يعد ثاني اهم المعادن .

ي الصخور النارية الفيرومغنيسية وفي معادن البايروكسين الكاربونايتية بعد الكالسايت ايضاً ف
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واالمفيبول واالوليفين، كما ان المعادن الطينية تعد مصدراً اخر اليون المغنيسيوم في المياه    

(Collins, 1975) يعد كلوريد وكبريتات المغنيسيوم من اكثر مركبات المغنيسيوم التي لها .

من الذوبانية العالية للمغنيسيوم يبقى وجوده بتراكيز اقل من  القابلية على الذوبان، وبالرغم

الكالسيوم في المياه الطبيعية، يعود ذلك الى بطئ ذوبان الدولومايت الحاوي على المغنيسيوم 

قياساً بوجود وفرة كبيرة للكالسيوم في القشرة االرضية، تحتوي المياه البحرية على تركيز من 

 .(Davis and Deviest, 1966)عاف تركيز الكالسيوم المغنيسيوم يعادل خمسة اض

 

 :Na+1ايون الصوديوم  -3 

يعد ايون الصوديوم من اكثر الفلزات القلوية وجوداً في الطبيعة وان الفلدسبار القلوي هو  

المصدر االساسي لهذا العنصر ويوجد ايضاً في معادن المتبخرات. للصوديوم امالح عديدة مثل: 

3NaHCO 3د اقل ذوباناً: وملح الذي يعCO2Na  الذي يتكون في الممالح، وملحNaCl  االكثر

. ان المعالجة الكيميائية للمياه باستخدام فلوريد الصوديوم او (Hem, 1989)انتشاراً في الطبيعة 

اه ــــــ(ج.م.م. في المي30بيكاربونات الصوديوم تؤدي الى زيادة تركيز الصوديوم الى )

(WHO, 2006) ان للفعاليات البشرية تاثير في زيادة الصوديوم في المياه مثل: استخدام . كما

االمالح في االحتياجات البيتية، واستعمال كبريتات الصوديوم في صناعة المنظفات، فضالً عن 

( الذي يرفع تركيز 2002في المنمي،  Appelo, 1999استخدام مياه الفضالت في الري )

ي . ان مصدر الصوديوم ف(Langmuir,1997)(ج.م.م. 6.3الى )الصوديوم في المياه السطحية 

كما تحتوي  (Plagioclase feldspars)بالجيوكليز فلدسبار  المياه الطبيعية ياتي من تجوية

(ج.م.م.على 5000-1000التي تتراوح ما بين ) (TDS)المياه ذات االمالح الذائبة الكلية  

 . (Davis and Dewiest, 1966)(ج.م.م.  100صوديوم اعلى من )

 

 :Ca+2ايون الكالسيوم  -4

يعد الكالسيوم من اكثر العناصر الفلزية القلوية االرضية شيوعاً وهو عنصر اساسي  

للنبات والحيوان وياتي ايون الكالسيوم من التجوية الكيميائية للصخور والمعادن الحاوية على 

ثل: االمفيبول والفلدسبار، والبايروكسين. ايون الكالسيوم والمتمثلة في معادن الصخور النارية م

لورايت ــــومعادن الصخور الرسوبية مثل: الكالسايت، والدولومايت، واالراغونايت، والف

(Hem, 1989)( ج.م.م.، كما تساهم الفعاليات 15. يصل تركيز الكالسيوم في مياه االنهار الى)

 .(Langmuir, 1997)البشرية في اطالق ايون الكالسيوم وزيادته 
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 االيونات السالبة:

-كاربونات يايون الب -1
3HCO: 

تعد البيكاربونات مصدراً للقلوية اضافة الى الكاربونات التي تسمى                 

(Carbonate Alkalinity)  وهي قابلية نموذج الماء للتفاعل مع ايونات+H  او قابلية المحلول

 (.2002ميمي، في الت Faure, 1998لتعادل محلول حامضي )

 ان المصادر االساسية اليوني الكاربونات والبيكاربونات هي:

الموجود في الجو الذي يذوب في المياه يعد من اهم مصادر الكاربونات  2COغاز  -1

اربونات كما ان عملية البناء الضوئي لها تأثير كبير في تكونهما ـــــــــوالبيك

(Hem, 1985). 

عندما تكون االذابة بحامض الكاربونيك تساهم في قلوية  اذابة المعادن الكاربوناتية -2

 .(Langmuir, 1997)المياه ضعف ما تكون عليه في تجوية المعادن السليكاتية 

تجوية المعادن السليكاتية والكاربوناتية بواسطة حامض الكاربونيك                    -3

(Langmuir, 1997). 

…(1)-
3+2HCO4SiO4+4H++2K4 )OH( 5O2Si2Al           3CO2+2H 8O32KAlSi 

K-Feldspar                               Kaolinite                      Silicic acid 

عملية اختزال النترات والنتريت بوساطة المواد العضوية بوجود البكتريا المختزلة  -4      

 للنترات وحسب المعادلة االتية:

O……….…..(2)2+ 3H 2+ CO -1
3+ 4HCO 22N            -

35HCHO + 4NO    

 كذلك من اختزال الكبريتات:   

………………………………....(3)-
3S + 2HCO2H           -2

4O + SO22CH 

يتأثر تركيز ايون البيكاربونات بتغيرر قيمرة الدالرة الهيدروجينيرة، حيرث ان لوغراريتم فعاليرة  -5   

3HCO هيدروجينيررة وحرردة واحرردة امررا بالنسرربة اليررون يررزداد مرررة واحرردة بزيررادة الدالررة ال

)-2
3(CO  فيزداد تركيزه مرتين بزيادة الدالة الهيدروجينية وحدة واحدة، من هذا نالحرظ ان

2-(، و pH<6.3حامض الكاربونيك شائع في 
3(CO  شائع فيpH<10.3  كما نجد ان فري

pH<8.3الدالرة الهيدروجينيرة  ، يكون ايون البيكاربونرات هرو الشرائع فري الميراه اذ ان قيمرة

وتحرت هرذه القيمرة يتحرول  3HCOالرى  3CO2Hهي النقطة التي يتحول فيها جميع  (8.3)

 (. 2002في المنمي،  Appelo, 1999، )3HCOالى  3COجميع 
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2-ايون الكبريتات  -2
4SO: 

يرراتي ايررون الكبريتررات مررن اذابررة صررخور المتبخرررات مثررل االنهيرردرايت والجبسررم 

ين المياه العذبة ومياه البحر والميراه الحامضرية ويراتي ايضراً مرن االسرمدة وعملية المزج ب

الكيميائيررة ومسرراحيق الغسرريل والدباغررة والمبيرردات الحشرررية ومررن ثرراني اوكسرريد الكبريررت 

)2(SO  الموجود في الجو(WHO, 2006) وممكن ان ياتي من البايرايت والتفاعل مع .

3CaCO 1997 ,كما في المعادلة االتية)(Drever : 

…(4)2+2CO-2
4+2SO2++2Ca3Fe(OH)        3O+2CaCO2+1.5H2+3.75O2FeS 

يعرررد ايرررون الكبريترررات اقرررل تررراثراً بالعمليرررات الكيميائيرررة ويرررزداد تركيرررزه عنرررد                        

. كمررا تعمررل زيررادة الكبريتررات فرري                  (Drever, 1997)تعرررض الميرراه لترسرريب حامضرري 

اه على تكوين كبريتيردات غيرر ذائبرة تسراعد علرى خفرض حركيرة العناصرر فري البيئرة المي

(Hesterberg et al., 1997). 

 :1Cl-ايون الكلوريد  -3 

المصرردر االساسرري اليررون الكلورايررد هررو صررخور المتبخرررات مثررل: السررلفايت، 

مثرل                   . وفي الصخور الناريرة (Davis and Dewiest, 1966)والهااليت، ومياه البحر، 

. يوجرررد ايضررراً فررري ميررراه الرررري (Hem, 1989)االباتايرررت والسرررودواليت فلدسرررباثويد 

والفضالت الصناعية، كما ان معالجة المياه بالكلورايد يمكرن ان ترؤدي الرى زيرادة تركيرز 

. يكرون الكلورايرد امالحراً سرهلة الرذوبان وال تمترز (WHO, 2006)الكلورايرد فري الميراه 

علررى المعررادن الطينيررة، ويعررد متحركرراً جررداً فرري الغررالف المررائي. وبسرربب ذوبانيررة  بسررهولة

امالح الكلورايد فال يمكن ازالته بسهولة من المحاليرل بعمليرة التجمرد والتبخيرر والترشريح 

. يسرررتخدم (Collins, 1975)العاليرررة وذلرررك عنررردما يترشرررح المررراء مرررن طبقرررات طينيرررة 

الكلورايد دليالً على التغيرات الكيميائية النه يبقى بشكل حر وال يميل الى تكوين االزواج 

االيونية في المحلول وهذا يعود الى ايون الكلرور نفسره اذ يمتراز بكونره ايونراً محافظراً مرن 

الصعب ان يشترك في التفاعالت الكيميائيرة التري مرن الممكرن ان تحرد  برين اي جسرمين 

يعد تركيز ايون الكلورايرد مؤشرراً  (.2000ئيين مختلفين في الخواص،  )المنصوري، ما

 لتركيز االمالح في االنهار.
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 االيونات الثانوية:

1-ايون النترات  -1 
3NO: 

تعررد النترررات احررد اشرركال دورة النتررروجين فرري الطبيعررة حيررث يعررد النتررروجين 

ويوجرررد فررري المررواد العضررروية فررري التربرررة عنصررراً مهمررراً فررري الرردورة البايوجيوكيميائيرررة 

فرري الجررو والنرراتج مررن عرروادم السرريارات واالسررمدة  2NOوالفضررالت الصررناعية، وغرراز 

. ان معدل (Drever, 1997)الكيمياوية اذ ان االخيرة تمثل المصدر الرئيس لهذا االيون 

صحية  (ج.م.م. وبزيادة تركيزها عن هذا الحد تسبب مشاكل50النترات في مياه الشرب )

 .(WHO, 2006)لالنسان 

 

3-ايون الفوسفات  -2 
4PO: 

وزنراً والجرزء                     %0.12يوجد الفوسفات في القشرة االرضية بشكل فسفور بنسربة 

االعظررم منررره يرردخل فررري تركيرررب مجموعررة معرررادن االباتايرررت، تحترروي صرررخور الحجرررر                              

(ج.م.م. علرررررى التررررروالي                     700، 400، 170لسرررررجيل علرررررى )الرملررررري والكاربونرررررات وا

(Collins,1975) يعد الفسفور ذو ذوبانية قليلة في معظم مركباته الالعضوية، ويكون  .

. يوجررد الفسررفور بشرركله الررذائب (Hem, 1985)عنصررراً غررذائياً مهمرراً للكائنررات الحيررة 

 ,Poly phosphate, organic phosphate)والعرررالق فررري المررراء علرررى شررركل 

orthophosphate)  ينتج االول بالدرجة االولى من طررح فضرالت المصرانع واالسرمدة

 polyومياه الرري التري وصرلت الرى الميراه السرطحية وميراه االمطرار. فري حرين ينرتج الرـ 

phosphate  من فضالت مساحيق الغسيل او من الفضالت المنزلية ويتحرول هرذا النروع

فينررتج مررن الفعاليررات الحيويررة  organic phosphate. امررا الررـ orthophosphateالررى 

الرررى مركبرررات  orthophosphateالرررى  planktonللنباترررات المائيرررة حيرررث يحرررول الرررـ 

 . (Hem, 1985)فوسفاتية عضوية 

 :(TH)العسرة الكلية 

تعرف العسرة الكلية انها الخاصية التي تبطل عمل الصابون في المياه وتعمل على  

وين التكلس في جدران االنابيب واالوعية المستخدمة في التسخين، وذلك الحتواء المياه على تك

تحسب العسرة الكلية من  (Hamil and Bell, 1986)تراكيز عالية من الكالسيوم والمغنيسيوم 

وحسب المعادلة االتية  (ppm)تراكيز ايونات الكالسيوم والمغنيسيوم وبوحدات الجزء بالمليون 

(Todd, 1980): 
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  TH= 2.497 Ca + 4.115 Mg 

الدرجة المقبولة لعسرة المياه قد تختلف من مجتمع الخر اعتماداً على الظروف المحلية  

(ج.م.م. وايون المغنيسيوم اقل من ذلك. 100-300على ان تكون نسبة ايون الكالسيوم ما بين )

ينية، كما ان المياه ذات العسرة االعلى واعتماداً على تداخل العوامل االخرى مثل الدالة الهيدروج

(ج.م.م. تسبب زيادة في استهالك الصابون ومن ثم صعوبة في عمل الرغوة، كما ان 200من )

(ج.م.م. من المحتمل ان تؤدي الى تأكل انابيب المياه. ال 100المياه العذبة ذات العسرة االقل من )

ن خاللها قياس التاثيرات الصحية الناجمة عن توجد قيمة محددة للعسرة الكلية في المياه يمكن م

( اقترحت حداً 2006. لكن منظمة الصحة العالمية في عام )(WHO, 1993)زيادة قيمة العسرة 

 (ج.م.م. 500اعلى للعسرة في المياه وهو )

 

 :(SAR)نسبة امتزاز الصوديوم 

 عادلرةحسرب الم (Sodium Adsorbtion Ratio)تم حسراب نسربة امترزاز الصروديوم ي 

 :(Todd, 1980)االتية 

 
2/)( MgCa

Na
SAR


 

  SAR   Water Class 

  <10   Excellent 

  10-18   Good 

  18-26   Fair 

  >26   poor 

لتررر / مررن تراكيررز ايونررات المغنيسرريوم والكالسرريوم والصرروديوم وبوحرردات )الملرري مكررافئ 

(epm) ،)البصرة الغراض السقي. ذلك لمعرفة مدى صالحية مياه انهار مدينةو 

 

 الصيغ الهيدروكيميائية: 

( يتم حساب تركيز االيونرات ppmبعدالحصول على النتائج )تركيز االيونات الرئيسة( بوحدات )

( لغرض اجراء الحسابات الالحقرة، لحسراب تركيرز % epm( و من ثم بوحدات )epmبوحدات )

 ( نطبق المعادلة التالية:epmااليونات بوحدات )

epm  =ppmالوزن المكافئ = الوزن الجزيئي/ التكافؤ                  / الوزن المكافئ 

 االوزان المكافئة لاليونات الرئيسة كالتالي:
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Equivalent Weight Ions No. 

23.00 )1+Sodium (Na 1 

39.10 )1+Potassium (K 2 

20.04 )2+Calcium (Ca 3 

12.16 )2+Magnesium (Mg 4 

30.00 )-2arbonate (CO3C 5 

61.01 )-1Bicarbonate (HCO3 6 

48.03 )-2Sulfate (SO4 7 

35.46 )-1Chloride (Cl 8 

 

فرررري             (Korolove, 1955)باالعتمرررراد علررررى معادلررررة تم تحديررررد الصرررريغة الهيدروكيميائيررررة يرررر

(Ivanov et al., 1968) وحردات الملري ل، يعبرر عرن الصريل الهيدروكيميائيرة بالنسربة المئويرة

(، والملوحررة %15لاليونررات الموجبررة والسررالبة الترري تزيررد نسرربتها عررن ) (epm%)مكررافئ/ لتررر 

 والسالبة . غم/لتر. والدالة الهيدروجينية وحسب نتائج تحليل االيونات الرئيسة الموجبةملبوحدات 

 (:1الرباط ) -1 

 )9.7(

39.077.1019.196.69

6.19276.50
)1/2800(

22

3
2
4

pHmgTDS
KNaCaMg

HCOSOCl





 

 Chloride-4SO - 3HCO -Mg -Ca* نوعية المياه هي:  

 

 االمالح االفتراضية:

تم اعتمرراد االسررلوب المتبررع فرري                 يررلتحديررد انررواع االمررالح االفتراضررية فرري عينررات الميرراه  

(Collins, 1975)  والقاضي بارتباط االيونات الرئيسة مرع بعضرها علرى وفرق التترابع الترسريبي

 . (%epm)لالمالح بوحدات 

 كما يلي:  (Collins, 1975)ب ان تكون االمالح حس

), NaCl, KCl4SO2, Na2, MgCl4, MgSO3, MgCO4, CaSO, CaHCO33CaCO(.  و تكونها

و ترسيبها بهذا الشكل اعتمادا على نظرية فويكوف في االرتباط االفتراضي و التي تنص على ان 

اذ تكررون مركبررات الملررح االقررل ذوبانررا يترسررب اوال و الملررح االكثررر ذوبانررا يترسررب فرري النهايررة 

الكالسيوم اقل ذوبانا لذلك تترسب في البداية و امالح البوتاسيوم و الكلوريردات تكرون اكثرر ذوبانرا 
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 الكاربونيرت ايونراتذلرك لعردم توفر (3CaCO)لرن يتكرون الملرح االول  لذلك تترسب فري النهايرة.

)-2
3(CO  ،  نسبة الملح)3(CaHCO  هي نسربة ايرون البيكاربونرات)3(HCO طرحره مرن  مرع

، نسرربة Ca)+2(تمثرل بقيررة االيونرات  CaSO)4(، امررا نسربة الملررح Ca)+2(نسربة ايررون الكالسريوم 

2-(يمثررل نسرربة ايررون الكاربونيررت  MgCO)3(الملررح 
3(CO تركيررز ال يوجررد فرري بعررض االحيرران 

او يوجررد بنسررب ضررئيلة فيضرراف الررى ايررون البيكاربونررات، ومررن ثررم سرروف لررن يررون الكاربونيررت ال

. ان عرردم تكرون ايررون الكاربونيررت يعررود الرى قيمررة الدالررة الهيدروجينيررة MgCO)3(ملررح يتكرون ال

للدالة الهيدروجينية اما تحت هذه  (8.3)لعينات المياه حيث يبدأ تكون ايون الكاربونيت بعد القيمة 

2-(القيمة فيتحول كل 
3(CO  الى)-3(HCO (Appelo, 1999  ،2002في المنمي) بعرد الملرح .

)3(MgCO تكرون الملررح ي)4(MgSO  والررذي يمثررل بقيرة(Mg)  اذا كانررت اقررل مررن)-2
4(SO  او

والررذي يمثررل بقيررة  MgCl)2(بعررد ذلررك سرريتكون الملررح  .Mg)+2(اذا كانررت اقررل مررن  SO)4(بقيررة 

)2+(Mg. 

2-(والررذي يمثررل بقيررة  Na)4SO2(بعررد ذلررك يتكررون الملررح  
4(SO  وبمررا ان قيمررة)-2

4(SO 

ثم يتكرون  .4SO4(Na(كون الملح تاذن لن ي .MgSO)4(ين الملح استنفذت من المحلول عند تكو

بعرد تكرون الملرح  Cl)-(مرع مرا تبقرى مرن ايرون الكلوريرد  (Na)والذي يمثل نسبة  (NaCl)الملح 

)2(MgCl ثم الملح ،(KCL)  الذي يمثل قيمة)+(K  في المياه مع بقية)-(Cl. 

 

 صالحية مياه االنهار المدروسة لشرب االنسان: 

م اعتمراد مواصرفات منظمرة الصرحة العالميرة يم صالحية المياه الغرراض الشررب، يرتوقلت 

(WHO,2006)  مع النتائج المستحصلة.وقياسها 

 

بوحدات الجزء  (WHO, 2006)حدود تراكيز االيونات الموجبة والسالبة لمياه الشرب حسب 

 (ppm)بالمليون 

- Na 1+K 2+Mg 2+Ca+1 االيونات
3HCO -2

4SO -1Cl 1
3NO

- 

pH TDS 

 

WHO, 2006 

 

200-250 

 

12-10 

 

100 

 

75 

 

350-125 

 

250 

 

45-250 

 

50 

 

6.5-

9.5 

 

1000 
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 صالحية مياه االنهار لشرب الحيوانات:

نتائج التحاليرل تم موازنة لغرض معرفة صالحية مياه االنهار الغراض تربية الحيوانات  

 .العامة في الواليات المتحدة االمريكية للمياه مع المواصفات القياسية للخدمات البيطرية

 

 

تصنيف المياه حسب الملوحة لشرب الحيوانات حسب المواصفات القياسية البيطرية في 

 (2002في )التميمي،  (Crist and Lowery, 1972)الواليات المتحدة 

 الحيوانات النوعية (ppm)الملوحة 

 2860الدواجن/ الى حد  جيدة 1000اقل من 

 مقبولة 1000-3000

 7150الخيول/ الى حد  ضعيفة 3000-5000

 ضعيفة جداً  5000-7000

 10000االبقار/ الى حد  غير مقبولة 7000اكثر من 

 12900االغنام/ الى حد 
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 صالحية مياه االنهار الغراض الري: 

)التميمري، فري  (Ayers and Westcot, 1985)اعتمردت المواصرفات القياسرية للميراه  

 ( في اختبار صالحية المياه الستخدامها الغراض الري. 2002

  (Ayers and Westcot, 1985)المواصفات القياسية لمياه الري 

 (2002في )التميمي، 

 المدى االعتيادي الوحدة المتغير المجاميع

 Salinity E.C. ds/m 0-3الملوحة 

TDS ppm 0-500 

االيونات الموجبة 

Cations 

Mg epm 0-20 

Ca epm 0-40 

Na epm 0-0.01 

االيونات السالبة 

anions 

3CO epm 0-10 

3HCO epm 0-20 

4SO epm 0-30 

Cl epm 0-2 

المغذيات 

Nutrients 

K epm 0-2 

P-4PO ppm 0-5 

N-4NH ppm 0-5 

N-3NO ppm 0-10 

المؤثرات االخرى 

Miscellaneous 

B ppm 0-2 

PH 1-14 6.0-8.5 

SAR - 0-15 
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