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 المستخمص :

اجريت  ذت ا اجرجر تم جفةرمتم ف تنار ا متجمل فةتمفل  رتويتل اجرورتيل اجلىر تمس  اجتئ اج متم اجفسويتم جنفتن  مت  رترم ج تتوم    

تيتتي يمتترانل اجفةمفتتل ادول جفتتنيم   0600و  060.4واجتت ي  ر لتتم  يفريىفتتم  7594عتتمل  USDAاجةتتراا اجف رتترتي  فتت    تتل 

 9ل ويمتترانل   اجفةمفتتل اج تتم   جفتتنيم  اجرورتتيل اجلىر تتمس  اجرتت  ر يتتن عتت  نيمتت  متتيف      9اجرورتتيل اجلىر تتمس  اد تتل فتت  

نيمتت  متتيف     ل ل و جتتي  رتاتتير فتمجيتتل فلتيتتم فارلبتتم اجرراليتت   ممتترانال  ن تتم ا تتوا  فتت  ادفتتن  رتتل جفةىتتم فتت  رتترم 

انال لفيتم  فرمتمويم فت  فرفلتم اف  فتممظتم     تمر ق  لةتم متلر ل اجرمتمع  واج(تارا ة ااتممم اجتئ فلتر را ت  تاتر  ممتر

ذتت ا ادفتتن  اج ن تتم  رمتتف  اجةن تتم   تتي  اجرورتتيل اجلىر تتمس  واج متتم اجفسويتتم جنفتتن  وا ررتتت   تتني فةتتمند  دمتترارا  

نيم  متيف    20 – 70نيم  ميف     ل ة ل ق  70اج مم اجفسويم جنفن  ج ن م فنيم  جلروريل اجلىر مس  ذ  ق ا ل ف  

نيمتت  متتيف     ل ة ل لتت جي رتتل ا رتترا   ن تتم فةتتمفن  جرتويتتل اجرورتتيل اجلىر تتمس  اجتتئ اج متتم اجفسويتتم  90 – 20  ل ة و ق 

جلفتنيم  اجفلتيتم اجف(تمر اجيىتتم علتئ اجرتواج    رورت  اجنرامتم  اترورا امتترانال  060.02و  060990ل  060925جنفتن  ذت  

 متتتم اجفسويتتتم جنفتتتن  متتت  اجفتمجيتتتل اجفتاتتترا واجةتتت و  عتتت  اجفةتتتمند  وفةتتتمفن  اجرتويتتتل اجف ررتتتتم جراتتتم ا  رمسجىتتتم فتتت  اج

امرانال اجفةتمفلي  اجمتم  ي  اجفمترانفي  تمجيتم لو ىفتم يةايتم   رتمس  فاتللم و ةيتنا عت  اج تيل اجت ي يتم جتمجتم اجفلوتتم مت  رترم 

 فتممظم     مر  

 

Abstract  : 

     This experiment was conducted to realize the suitability of the conversion coefficients that by 

them  the electrical conductivity can be converted  to the salt percentage for southern Iraqi soils . 

The first coefficient equals to 0.064 and it is used when the electrical conductivity of soil is less 
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than 5 ds. m
-1

 , the second is used when the conductivity of soil is more than 5 ds.m
-1

 and its 

value is 0.08 .   

     Three types of salts were collected from saline soils of Qalaat Seker , Rifai and Shatra which 

belong to Thi –Qar governorate and made of these salts number of solutions with different  

concentrations with known salt percentage. The conductivity of these solutions was determined 

and the relationships between the conductivity and salt percentage were drawn . From these 

relations three statistic formulas were derived  in addition to three coefficients , their values were 

0.0529 , 0.0558 and 0.0602 and they are suitable for three ranges of electrical conductivity : less 

than 10 , 10 – 20 and 20 - 50 ds.m
-1

 . This study recommended to use these coefficients and 

formulas instead of previous coefficients ( 0.064 and 0.08 ) because of the suggested coefficients 

and mathematical equations results are very near to actual percentage of salts and they are more 

suitable for soil under the study . 

   

 

 المقدمة :

يةتن اجرورتيل اجلىر تمس  ف يممتم ج م ليتم اجفتمجيتل علتئ ايرتتمل اجلىر مسيتم ويةرفتن علتئ ررليت  اديو تم  مت  اجفتلتول ونرجتتم      

ترارا اجفتلول وا يةم اديو م  اجفوجونا ميت  ا  ا  ااترن  اجبةمجيتم اديو يتم جىت ا اديو تم  يت ن  اجتئ رقتمير مت   تيل اجرورتيل 

اجتئ ا  اجةن تم  تي  لفيتم ادفتن  ( Thirumalini and Kurian 2009 ) وا(تمرا ( UNEP 1989  ) . اجلىر مس  جلفتمجيل  

اجلليم اج اس تم مت  اجفتلتول وف تنار اجرورتيل اجلىر تمس  جت  ع تمرا عت  ناجتم ج تو  وا يةتم اديو تم  اجفلو تم جىت ا ادفتن  ل وجىت ا 

  جنيو م  اجفوجونا م  اجفتلول واجر  رارل  م  مةمجيرىم اديو يم   اجلىر مس  ية ر ع  فجفو  اجروريل اجلىر مس مم  اجروريل 

وية ر ع  اجررلي  اجللت  جنفتن  مت  اجرر تم  رةتم ير فارلبتم لتمجرة ير ع ت   ف تنار اجرورتيل اجلىر تمس  جفمترال  اجةجي تم      

اجف(تت ةم جلرر تتم او جفةل مرىتتم ل لتت جي ية تتر ع تت   فجفتتو  فلو تتم  ادفتتن  اج اس تتم ااتتممم اجتتئ اج متت م اجفسويتتم جنفتتن  و يرذتتم   

جتئ امتىل اجاترا وان ىتم ا ا رتومر  ادجىت ا اجفالو تم جت جي   ي تم  اجرورتيل اجلىر تمس   مجمتيف   او ورةر تر اري تم اجرة يتر ادو 

ر متتيفمر  اداتتر  لمجنيميمتتيف   او اجفليمتتيف   و مج تتم فتتم ية تتر  وتتتنا اجنيمتت  متتيف     فرتتر واجرتت  رمتتمو  متت   يفرىتتم وتتتنا 

ة ل ا  ا   يتم  اجرورتيل اجلىر تمس  مت  نرجتم  تترارا  7557نرجتم فسويتم ق ام تم وعتن م   29اجفليفتو    متل مت  نرجتم تترارا 

فارلبتتتم يترتتتم  اجتتتئ اتتت ا  يفتتت  علتتتئ نرجتتتم تتتترارا  يممتتتيم لتتت  يلتتتو  اجرة يتتتر ع تتت  فبىوفتتتم جرتتتم ر رلتتتي اج تتتيل  تتتنرجم  تتتترارا 

الرتتم  او اجفمرالرتتم  او اجفتمجيتتل اد ا  ذتت ا اجةن تتم جتتل رلتت  عن تتم اتتا فمتتر يل  متت م اجفتتنيم  اجوامتتةم جفلو تتم  اجفمر
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اياتم ا  اجةن تم جتل رلت  ( Hayashi  2004 )  اجفيتتما اجا يةيتم ااتممم اجتئ اجر تمي  اجوامت  مت  فمترويم  فلوترىتم ل و تن وجتن 

ة ذتت   oل29نرجتتم فسويتم ل و تن ارتالر ا  رلتتو  نرجتم اجتترارا ق  00اايتم جتنرجم  اجتترارا اجفترتتورا  تي  اجرتبر اجفستو  و 

وع تتن  060750و  060719وج تت  ل تيتتي ا  فةمفتتل اجررتتتير ع تتن ذتت ا اجنرجتتم يرتتراو   تتي  ادمتتم  اجتت   يروجتتم اج يتتم   ف

% عت   يفرت  ع تن نرجتم 2رارل    م م  oل29مم   يفم اجروريل اجلىر مس  جفتلول فةي  ع ن  060701اعرفمن فةنل اج يفري  

 ة لنرجم ترارا  يمميم   oل 29ج جي روجم ر  ي  اجنرجم ق  oل 70

   

بين فت   تيل اجرورتيل اجلىر تمس  مت  امترارا  ررليتت  اجلمريو تم  مت  فمترال  اجةجي تم اجف(ت ةم جلرر تم ولت جي ررليتت  و تن امتر   

 اد يو م  ااممم اجئ ف نار اجاقا ادو فو   ووما فميل 

اجرتتيقم يرتتلر  ل وا رتتر  ا  امترانال ذتت ا x 70ررلي اجلمريو تم  او اد يو تتم  ق فليفلتتممت   جرتتر ة ا  يفتم اجرورتتيل اجلىر تتمس  

 نيم  ميف     ل 9و  067ع نفم ررراو   يفم اجروريل اجلىر مس   ي  

 0ومتفر  ممترانافىم ج تيل اجرورتيل اجلىر تمس  اجفترتورا  تي   .x  060اجاقا ادو فو   ق جو ة ا  يفم اجروريل اجلىر مس  

 تند فت   7269اجتئ امترانال اج م ت  ة  7557  مت  تتي  ا(تمرا ق ام تم وعتن م   ( USDA 1954 )نيمت  متيف     ل  00و 

دمتترارا  ررليتتت  اديو تتم  اجفوج تتتم واجمتتمج م ل و لتتترا اياتتتم اجةن تتم  اجرمجيتتتم دمتترارا  ررليتتت  اديو تتم  اجفوج تتتم واجمتتتمج م  70

 واعر ر  اجةن م  ي  ذ ا اجررالي  وف نار اجروريل اجلىر مس  عن م اا فمر يل   

 x 776002 – 06042  جرر ة ا  يفم اجروريل اجلىر مس   ررلي اديو م  اجفوج م ق فليفلممت

 x 726000 – 06255ررلي  اديو م  اجممج م ق فليفلممت   جرر ة ا  يفم اجروريل اجلىر مس  

    

تيتتي ا(تمر اجتئ ا  اجةن تتم  تي  اجرراليت  اديو يتتم اجلليتم واججىتتن ( Mclntyre 1980 ) وأ(تمر اجتئ  ا  اجةن تتم   تل  جتي   

 Simon et al )   وف نار اجروريل اجلىر مس  جفمترال  اجةجي تم اجف(ت ةم عن تم ا تتنار اات    متتت  تتي    وجتن ادو فو  

ع تن ر تنير اجرورتتيل اجلىر تمس  وادفتن  اجلليتم اج اس تم مت  فمرالرتتم  اجرر تم اجف(ت ةم ا  اجةن تم  ي ىفتم  يتر اايتتم ( 1994

نيمتت  متتيف     ل ل افتتم متت  تتتمد  اجرابيتت  واعر تتمر ا   770و  260ي  جلةي تتم  اجرتت  رراوتتت   يفتتم رورتتيلىم اجلىر تتمس   تت

اجرورتتيل اجلىر تتمس  فمتتمو جلرورتتيل اجلىر تتمس  جلفمتترال  اجفابتت  فاروتتتم ف تت  اجرورتتيل اجلىر تتمس  جلفتتم  اجف اتتر واتترم 

اجتئ ( Reluy et al 2004 )   وي(تير اج مر   فةمفتتل اجرابيتت  مم  اج رمس  م  ذت ا اجتمجتم رفيتتتل  ةن رىتتتم جرلتو  ال تتتتر اايتتم 
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اج رتتمس   ارىتتم تيتتي  تتي  ا  اجةن تتم  تتي  اجرورتتيل اجلىر تتمس  واجررليتت  اديتتو   ذتت  عن تتم اتتا فمتتر يل ع تتنفم يرتتراو  اجررليتت  

اجتت    تتي  ا  اجةن تتم اجرتت  رتلتتل اجفجفتتو  اجللتت  جنفتتن  اج اس تتم (Das etal 2006) اجفلتتت   تتي  اجتتواات واجفرومتتا والتتن 

ا  رراليت  ادفتن  اجلليتم  ا  رتلم   يفتم Univ. )   ( Wilkesرورتيل اجلىر تمس  ذت  عن تم اتا فمتر يل   مت  تتي   تي واج

اجرورتتيل اجلىر تتمس  اد ا  ذتت ا اجةن تتم جتتل رلتت   م رتتم ويفلتت  اعر مرذتتم ناجتتم ج تتو  وا يةتتم اديو تتم  اجفوج تتم واجمتتمج م اج اس تتم متت  

اياتم ا  اجةن تم  تي  ادفتن  اجلليتم اج اس تم وف تنار اجرورتيل  ( Thirumalini and Kurian 2009 ) اجفتلتول ل و تن  ي تم

اجلىر تتمس  ذتت  ع تتمرا عتت  ناجتتم ج تتو  وا يةتتم اديو تتم  اج اس تتم وا  اجةن تتم  تتي  ذتت ي  اجفرقيتتري  جتتل رلتت  عن تتم اايتتم  متت م 

رورتتيل اجلىر تتمس  جفمرالرتتم  عجي تتم اجرر تتم اداتترن  متت   م ليتتم رورتتيل اديو تتم  اجفارلبتتم   ويفلتت  ادمتتربمنا فتت   تتيل اج

اجف( ةم او فةل مرىم م  فةرمم اج م م اجفسويم جنفن  او اجفجفو  اجلل  جنفن  م  اجرر م او مت  ذت ا اجفمرالرتم  تيتي ا  

: 

 x 060.4اج م م اجفسويم جنفن  م  اجفمرال  ا  يفم اجروريل اجلىر مس  

 USDA ) فاترو م مت  اج مت م اجفستتويم جن(ت م   x 060.4ا  يفتم اجروريتتل اجلىر مستت   اج مت م اجفسويتم جنفتن  مت  اجرر تم

أ  ع تتنفم يتتران فةرمتتم لفيتتم  ادفتتن  لجتت    تتمجفليو  متتم  اجةمفتتل اجتت   يروجتتم اتترم  يفتتم اجرورتتيل اجلىر تتمس   تت  ( 1954

ا ا لم ت  فلوتتم اجرر تم  40. مجفةمفتل  اجتئ ا ت  يترل اترم  يفتم اجرورتيل اجلىر تمس ( Scianna 2002 ) ل و ن ا(تمر  40.ذو

 97.م ن  ي  ا  اجفةمفل اجت   يروجتم امتراناف  ذتو  ( Texas W.R.I ) ا ا لم   اجفلوتتتتتم عمجيم افم  000 ليلم ويارم  ت 

 )ا ا ا لم   فلوتم اجرر م ال تر ف   جي ل م  تي  تنن 000نيم  ميف     ل  و  9ا ا لم   فلوتم اجرر م ا ل ف   40.او 

Thirumalini and Kurian 2009 )    وم تم جفتم جتم   00.ل او ا  رلتو   يفرت   100و 990فتن  جىت ا اجفةمفتل رتراو   تي

 100و 900ا  ذت ا اجفةمفتل فترتور  تي  ( Walton 1989 ) مت  تتي   تي  ( Anderson and Cumming 1999 ) مت  

وتتنن ا  اج تيل اجةليتم جىت ا اج م ت   500و 990فتن  وامتةم جىت ا اجفةمفتل رراوتت   يفرت   تي     ( UNEP 1989 ) ي فتم وات 

رمتترانل متت  اجفتمجيتتل  ا  اجفترتتو  اجةتتمج  فتت  ايتتو  اجللورايتتن متت  تتتي  ا   يفتت  اجوااستتم رمتترانل متت  اجفتمجيتتتتتتل  ا  اجفترتتتو  

 ي تم ا  اجةن تم ذت  عن تم اتا فمتر يل وا   يفتم فةمفتل م تن  ( Read and  Cameron 1979 ) اجةمج  ف  اجل ريرتم  ل افتم 

 ممرانال اجفةمنجم ادميم : ادفن  اج اس تم اجلليتم ا  ( Chang et al 1983 ) ل و ن اورئ  500و  70.اجرتويل ررراو   ي  

1.967 x  دمرارا  ادفن  اجلليم   76001اجروريل اجلىر مس  فرموعم جل وا 
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م اجرتتونيول اجففتتن  و متت م اجرتتونيول اجفر تتمنل ونرجتتم ربمعتتل اجرر تتم فتت  فةرمتتم ف تتنار رورتتيلىم ويفلتت  رتنيتتن لتتل فتت   متت 

ل لت جي يفلتت  ادمترندل علتتئ ف تنار اجرورتيل اجلىر تتمس  جرا(تر اجةجي تتتتم  ( Robbins and Meyer 1990 ) اجلىر تمس 

 9: 7او جفةلتا اجرر تم    ( Slavich and Petterson 1990 )اجف(ت ةم  فةرمتم ف تتتنار اجروريتتتتل اجلىر مستتت  جلةجي تتتتم  بمتىم 

     ا  اجرقير مت  راو تم ( Slavich and Petterson 1993 ) و جي  ارم  يفم اجروريل اجلىر مس  جلفةلا  ةمفل رجري   

ا تم ااتممم اجتئ اجررم ي  ر م   يل اجروريل اجلىر تمس  جفتلتول اجرر تم و جتي  مت م اداترن  مت  لفيتم  اجفرل تم  اديو يتم اجف 

  و مت م ارربتم  فةتند  اجفلوتتم واجرقتمير ( Nadler 1997 ) ادارن  م  فةمفل اجبةمجيتم اديو يتتتم جنفتن  اجفوجتونا ميىتم  

ا  اجاترا ( Konukcu et al 2003 )  اجل يتر مت  اجفترتو  اجراتو   جلرترم اجوا ةتم مت  اجف تماا اججممتم و(ت   اججممتم يةر تر 

فلوتم فتنونا  جر  اجةمنا م  فةرمم اج م م اجفسويم جنفتن  مت  فمترال  اجةجي تم اجف(ت ةم او فمرالرتم  اجفرومرا ج يم  اج

وجفتم لم ت   يفتم اجرورتيل اجلىر تمس  ررقيتر  060.4اجفةل م  م  ا  يرل ارم ف نار اجروريل اجلىر مس  جلفمترال   مجفةمفتل 

مر  ذتت ا اج تتتي جفةرمتتم فتتن  رتتتم ا ا تتما ذتت ا اجفةمفتتل علتتئ اجرتترم  رقيتتر فةمفتتل مةمجيتتم اديو تتم  ولفيتتم ادفتتن  اجف ا تتم يتت

اجفنرومم اجفرفي ا  مرربم  فةند  روريلىم اجلىر مس  وفمذ  فنيم  اجروريل اجلىر مس  اجرت  يمترانل ميىتم ذت ا اجفةمفتل او أ  

 م  اجرر م اايم ال  ير  جي  ف رر  اار وذل ا  اجةن م اجر  رتلل اجروريل اجلىر مس   لفيم ادفن  اجفوجونا فةمفل 

 

 : المواد وطريقة العمل

رل جف  ادفن  ف  اجا  تم اجمتاتيم جرترم فرربةتم اجفلوتتم مت   ن تم فوا ت  فر معتنا عت   ةاتىم فت  فتممظتم     -7

 اتتم  اجرمتتمع  و اتتم  اج(تتارا ة   و تتن رتتل جفتت  اج فتتم   متت  اجبرتترا اجفترتتورا  تتي   – تتتمر ذتت  ق  متيتتم  لةتتم متتلر 

   2070 4 25وجقميم  2070 4 71

أ ي   ذ ا ادفن  لتل علتئ تتنا مت  اجفتم  فت  فراعتما ا ا تم لمفتل اجلفيتم اجفارتمرا وفت   تل ر(تت  وجببت  دعتمنا  -2

ررمتي ىم وجتتر  ذتت ا اجااتوا جلتترال  فتت  لممتم اج(تتواسم اجةمج تتم  تمدفن     تتل ات تت   وامتام ذتتمو  ا متت  وجتتر  

م  اجفالو تتتم ف ىتتتم جرتاتتتير فتمجيتتتل ادار تتتمر و جتتتي د  ادفتتتن  ر ةيفىتتتم اجتتتئ اجتتتتن اجتتت   ياتتتف  ن تتتم و   اجلفيتتت

اجفررمت م رلتو  علتئ ذيستم لرتل د رمتفر  مات  اجتو   اجفالتوم جرتاتير اجفتمجيتل اجفلتيتم  مج متم اجفسويتم اجفالو تتم 

 م  اجرجر م  
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ل   069ل  064ل  0 0ل  062ل  067تار  فتمجيل فلتيم ف  ادفن  اجف(مر اجيىم و فم ي ررم ف  اج متم اجفسويتم  -0

% جلتل فلتر  و تن رتل رتاتير فلتر را ت  فت  التا لفيتتم  0و  269ل  2ل  769ل   7ل  065ل   060ل   061ل  .06

فرمتتمويم فتتت  افتتتن  اجفوا تتت  اج ن تتتم وتاتتتر  ف تتت  فتمجيتتل  ا   بتتت  اج متتتم اجف(تتتمر اجيىتتتم تيتتتي تاتتتر  جفيتتت  

ة لفيتتتتم  ادفتتتتن   7ااتتت  ل وي تتتتي  اججتتتتنول ق متتتتل فلةتتتتم و جتتتي جلر ليتتتتل فتتتت  اترفمجيتتتتم اج 7000اجفتمجيتتتل  تجتتتتل 

 اجفمرانفم جرتاير ذ ا اجفتمجيل  

 رل  يم  اجروريل اجلىر مس  جلفتمجيل   ن تم أجى ا تني م ف  أجى ا  يم  اجروريل اجلىر مس  -4

 جل رمرانل ف    ل رل ا اىم وامرانافىتتم وامرارج  فةند   را ارىتتم و ن امرانف  ذ ا   

 اج ن م جرلو  اج رمس  فف لم جلوا    م رم فم يفل  ع ن اج يم      جىم  ف  اجى ا  يم  ادجى ا   

 -1  اجرورتتيل اجلىر تتمس  دمتترارا  اج متتم اجفسويتتم جنفتتن  متت  اجفتمجيتتل او متت  اجرر تتم وذتت ا ادجىتت ا ذتت            

JENWAY 4510   2- WTW ino Lab Cond. 720    3- MARTINI  Mi 306         
 رمف  اجةن تتم  ي  اج مم اجفسويم جنفن  وفةند  اجروريتل اجلىر مس  جلفتمجيل اجفتاترا  -9  

 وامرارج  اجفةمند  اجر  رتلل ذ ا اجةن م  ممرانال  ظمل ادلمل         

 

 : النتائج والمناقشة

اجفلتيتم اجفتاترا للفتتم ا نان  اج متم اجفسويتم جنفتتن   ي ت  اج رتمس  ا  ذ تتمي ر ايتنا مت   تتيل اجرورتيل اجلىر تمس  جلفتمجيتتل      

ميىتتم وذتتو افتتر ا يةتت  دعرفتتمن اجرورتتيل اجلىر تتمس  علتتئ ررليتت  اديو تتم  متت  اجفتلتتول واجبةمجيتتم اديو يتتم جىتتم ا  ا تت  ية تتر عتت  

 Thirumalini and  ة و ق UNEP 1989فجفتو  اجرورتيل اجلىر تمس  جنيو تم  و مجرتتمج  للفتم  ان ررلي ذتم ا نان   يفت  ق 

Kurian 2009  ة   وجل ر ررر ذ ا اج رمس  علتئ جىتم   يتم  جلرورتيل اجلىر تمس  نو  ااتر  تل ا  جفيت  ادجىت ا ا(تمر  اجتئ

رلي اجت ي م ف  اارن  ابي  م   يل اجروريل اجلىر مس  و ن يرج  م م ادارن  م  ذ ا اج يل اجئ فمترو  اجن تم اجررت يةيم 

 ة   7ول جنجى ا اجفمرانفم ق جن
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فرنر ادفن  
 اجفمرانفم

و   اجفلر 
 اجفمرانل
  ل

 را ا اججىم  ادول  اجررلي  اجفلت %
 7-نيم  ميف   ل

 را ا اججىم  اج م   
 7-نيم  ميف   ل

 را ا اججىم  اج مجي 
 7-نيم  ميف   ل

فةنل اج را ا  
 7-نيم  ميف   ل

 

 

 

فلر ف ا م  لةم 
 ملر

767909 0677909 2600 2675 2674 2620 

260019 0620019 4624 0605 0600 0650 

060954 0600954 .602 96.7 969. 9610 

467..7 0647..7   0670 1640 1694 1610 

967.54 0697.54 70609 5627 5600 5694 

.60220 06.0220 77697 706.7 70610 70654 

160024 0610024 70621 72625 72647 726.9 

165501 0615501 79602 70657 74674 74609 

560702 0650702 7.6.1 79640 796.5 79654 

7060025 7600025 70642 71672 71629 71695 

7460457 7640457 2.600 24610 24612 29640 

7561007 7651007 04600 02620 02695 00675 

2461290 2641290 42610 056.0 05690 406.0 

25694.9 26594.9 90600 4.640 4.620 41690 

 

 

 

 
 

فلر ف ا م 
 اج(ارا

76007 067007 2671 2605 2609 2670 

26012 062012 4672 0657 0609 065. 

06720 060720 9655 9610 96.5 9600 

4600. 06400. 1607 1640 1645 1691 

96710 069710 5610 5671 5604 5640 

.6014 06.014 77640 70614 70600 77600 

160.9 0610.9 7060. 72600 72649 72610 

06795 060795 79620 7467. 74651 74600 

7060.. 7600.. 70647 71602 71605 71610 

796057 769057 21690 29670 29670 29650 

206727 260727 09600 02600 00620 006.. 

296272 269272 40620 05600 05671 40612 

006.20 060.20 97640 41600 41600 45600 

 

 

 

 
 

فلر ف ا م 
 اجرممع 

76740 067740 2604 2675 2674 2622 

26052 062052 4620 065. 0605 4602 

06055 060055 .672 9612 96.0 9604 

4670. 06470. 0670 1690 1691 1612 

96005 069005 70607 5670 5600 5640 

.6050 06.050 776.7 70601 70651 77679 

06740 060740 79609 74620 74641 74690 

706747 760747 70614 71692 716.. 71651 

796790 769790 216.0 29640 29642 2.674 

206700 260700 09690 02600 00620 00600 

296224 269224 44670 40640 40600 476.0 

 
 
 

 ف ي  ادفن 

767.9 0677.9 2640 2620 2605 2600 

2620. 06220. 4642 4600 4607 4671 

06797 060797 .67. 9610 96.. 960. 

46710 064710 067. 1692 16.0 161. 

96200 069200 5650 5629 5600 5640 

.6752 06.752 776.5 70650 77600 77620 

 16700 061700 70644 72695 726.9 72605 

0674. 06074. 79670 74672 74620 74690 

56700 065700 7.650 7961. 79604 7.675 

706747 760747 70641 71620 7164. 71617 

796740 769740 21600 24650 29670 296.1 

206200 260200 09600 02690 02690 00690 

006750 060750 92600 41600 4.600 40610 

 اجروريل اجلىر مس ة ي ي  لفيم  ادفن  اجفمرانفم جرتاير اجفتمجيل اجفلتيم و را ا   7اججنول ق 
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وع ن رمتل اجةن تم  تي  اج متم اجفسويتم جنفتن  وف تمنير رورتيلىم اجلىر تمس  وجلتل فلتر فت  ادفتن  اجفمترانفم ير تي  ا        

R(لل اجةن م جل رل  اايم رفمفم د   يفم 
اد ا ىتم عمجيتم د توا  ادفتن  ادر ةتم اجفمترانفم تيتي لم ت   7لم   ا ل فت   2

  ة   4ة و ق  0ة ل ق  2ة ل ق  7و ى ا مم ىم ر رترم جنا ف  اجةن م اجاايتتم (لل ق  0655ال ر ف  

 

 

 

 

 

 

 

 ( يبين العالقة بين التوصيل الكهربائي والتركيز الممحي لممح قمعة سكر 1شكل ) 

 
 ( يبين العالقة بين التوصيل الكهربائي والتركيز الممحي لممح الشطرة 2شكل ) 

y = 0.0625x - 0.0722
R² = 0.9989
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(  3شكل )  

 يبين العالقة بين التوصيل الكهربائي والتركيز الممحي لممح الرفاعي

 

 
 ( يبين العالقة بين التوصيل الكهربائي والتركيز الممحي لمممح المزيج 4شكل ) 

ا   تي  ا  اجةن تم  تي  اجرورتيل اجلىر تمس  جفمرالرتم  اجةجي تم Simon et al 1994 ) و تن رورتل اجتئ اج رتمس   ارىتم  ق     

نيمت  متيف      770و  260اجف( ةم واجررلي  اجلل  جنفن  جل رل  اايم جلةي م  اجر  رراوت   تيل رورتيلىم اجلىر تمس   تي  

اجتئ ا  رلتي اجةن تم ذت  ع تمرا عت  ناجتم ج تو  وا يةتم  ل وا ىم أ  اجةن م رفيل جرلو  ال ر اايم م  اجفتمجيل اجفاببم ل وا(ير

ادفتتن  وجتتتل رلتتت  اايتتتم  متتت م اداتترن  متتت   م ليتتتم اجرورتتتيل اجلىر تتتمس  جنيو تتم  اجفارلبتتتم اجفرواجتتتنا متتت  اجفتلتتتول   وع تتتن 

 تم  ي ىفتم مم ىتم وفةند  اج مم اجفسويم جلررلي  اجفلتت  جلتل ادفتن  فجرفةتم ورمتل اجةن امرارا  فةند  اجروريل اجلىر مس 

 ة  9جل ررقير ل يرا عفم ذو اجتمل م  اجفةمند  اجر  رر ا رلي اجةن م جنفن  لل علئ ا بران ق (لل 
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 ( يبين العالقة بين معدالت التوصيل الكهربائي لالمالح ومعدالت النسب المئوية لمتركيز الممحي 5شكل ) 

ة  9ي  اجرورتتتيل اجلىر تتتمس  واج متتت م اجفسويتتتم جنفتتتن  واجتتتوارنا متتت  اج(تتتلل ق وع تتتن را يتتتا اجفةمنجتتتم اجرتتت  رتلتتتل اجةن تتتم  تتت     

ميىم وف مر م اج رمس  فت  اج متم اجفسويتم جنفتن  ير تي  ا   رتمس  اجفةمنجتم رمترفر  مدرربتم  اجتئ ا  رراتم ا ذت ا  Xورةويض  يل 

متت  متتيف     ل أ  ا   رتتمس  اجفةمنجتتم ق اج متت م ني 5640اج رتتمس  فتت  اج متت م اجفسويتتم جنفتتن  اجرتت  ر م تتل اجرورتتيل اجلىر تتمس  

نيمت   5640اجفسويم جنفن  اجفتمو م ة رلو  ا ل ف  اج م م اجفسويم جلررليت  اجفلتت  جلممتم  تيل اجرورتيل اجلىر تمس  اد تل فت  

اج تيل اجوا ةيتم ل  رلتو  اعلتئ فت  5640ميف     ل ل افم اج مم اجفسويم اجفتمو م جنفن  ج يل اجرورتيل اجلىر تمس  ادل تر فت  

ة جرف تتل اجتتتن ادعلتتئ ج تتيل اجرورتتيل اجلىر تتمس  وجر(تتلل ذتت  وفتتم نو ىتتم فتت   تتيل اجرورتتيل  5640جتت جي رتتل ااريتتمر ذتت ا اج  اتتم ق 

ة ل  ل اا   اج  تما اجفر  يتم ورمتف  جىتم  .اجلىر مس  اجفن  ادول جلروريل وامرارج  ج يل ذ ا اجفن  فةمنجم جنينا اج(لل ق 

نيمتت  متتيف     ل ورمتتف   71614ووجتتن ا  اج رتتمس  رام  تت  ع تتن اج  اتتم اجرتت  يلتتو  اجرورتتيل اجلىر تتمس  ميىتتم  اجةن تتم اياتتم

نيمت  متيف     ل وامترارج  اجفةمنجتم اجرت  رف تل  71614و  77601اجةن م اجر  رر ا  يل اجروريل اجلىر مس  اجفترورا  ي  

نيمتتت   29611ة ل افتتم اجفتتن  اج مجتتتي جلرورتتيل م تتن  تتتنأ فتت   1ل ق ذتت ا اجةن تتم جرف تتتل اجفتتن  اج تتم   جلرورتتتيل اجلىر تتمس  (تتتل

ميف     ل وذ  اج  ام اجر  رل  اجتن ادعلئ جلفن  اج م   وامرارج  اجفةمنجم اجر  رر ا اجروريل اجلىر تمس   مج متم اجفسويتم 

تمتمم اج مت م اجفسويتم جنفتن  ور تي  فت  اتنل اجرا يتا ا  ذت ا اجفةتمند  ف ممت م ج ة   0جنفتن  جىت ا اجفتن  اياتم (تلل ق 

ة وجىت ا متن  تم  فت  امترانال  06009د  اجبرا م   رتمس  را ي ىتم فت  اج متم اجت ي يتم رلتو  ابيبتم جتنا ود يرجتمو  فةتنجىم ق 

 ذ ا اجفةمند  وتمم فنيم  اجروريل اجلىر مس  اجف ي م ا بم دمرارا  اج مم اجفسويم جنفن   
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 بين التوصيل الكهربائي والنسبة المئوية لالمالح في المدى االول( يبين العالقة  6شكل ) 

 
 ( يبين العالقة بين التوصيل الكهربائي والنسبة المئوية لالمالح في المدى الثاني 7شكل ) 

 
 ( يبين العالقة بين التوصيل الكهربائي والنسبة المئوية لالمالح في المدى الثالث 8شكل ) 

يرل اجلجو  اجئ امرانال اجفةمفل اج   يفل  اجترول علي  ف   مفم اج م م اجفسويم جنفن  علئ ف نار اجروريل ل جي يفل  ا          

  2اجلىر مس   معرفمن اجفنيم  اجف(مر اجيىم وامرارا   يفم اجفةمفل جلل فن   ممرانال فةندر   جنول ق 
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 ( يبين معدل قيمة معامل التحويل المقترح 2جدول ) 
وصيل مديات الت

 الكهربائي
مقدار التوصيل 

 الكهربائي
النسبة المئوية 

 لالمالح
 المعامل المقترح قيمة معامل التحويل

 
 

2222 – 9248 

2.22 0.1136 525511  
 

525529 

4.03 0.2114 525524 
5.8 0.3108 525534 
7.69 0.4134 525536 
9.48 0.5158 525543 

 
 

11257- 17247 

11.07 0.6096 525555  
 

525558 

12.75 0.7083 525554 
14.55 0.811 525556 
16.06 0.9096 525566 
17.74 1.00877 525568 

 
25277- 48241 

25.77 1.5057 525583  
525652 33.545 2.00405 525596 

40.97 2.50537 525611 
48.41 

3.0119 
525621 

ويراتر فت  اج رتمس  ع تن را يتا اجفةتمند  او فةمفتل اجرتويتل ا  اجبرو تم  مت  اج متم اجفسويتم جنفتن   ليلتم جتنا وذت   مجف تمنير اجرت  يفلتت            
 أ ل م ل   ة  0اذفمجىم جنول ق 

 ة نيم  ميف     ل 5640 – 2622فن  اجروريل اجلىر مس  ق  -7
  060925اجفةمفل اجف رر  : 

 اجفمرانفم اف  اجفن  :اجفةمنجم 
Y = 0.0554X – 0.0105 

 أ ( يبين الفروقات في النسب المئوية لالمالح عند استخدام معادلة ومعامل المدى االول 3جدول ) 
التوصيل الكهربائي 
 ديسي سيمنس / م

% لالمالح المحسوبة  % لالمالح المحضرة
 بالمعادلة

% لالمالح المحسوبة 
 بالمعامل

% لمفرق في نسب 
االمالح المحضرة 
 والمحسوبة بالمعادلة

% لمفرق في نسب 
االمالح المحضرة 
 والمحسوبة بالمعامل

2.22 0.1136 521124 521174 525512 525538 
4.03 0.2114 522127 522131 525513 525517 
5.8 

0.3108 
 525539 صفر 523568 523158

7.69 0.4134 524155 524568 525521 525565 
9.48 0.5158 525146 525514 525512 525144 

 ة نيم  ميف     ل 71641 – 77601فن  اجروريل اجلىر مس  ق  -2
  060990اجفةمفل اجف رر  : 

 اجفةمنجم اجفمرانفم اف  اجفن  :
Y = 0.0600X – 0.0567 
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 المدى الثانيب ( يبين الفروقات في النسب المئوية لالمالح عند استخدام معادلة ومعامل  3جدول ) 

التوصيل الكهربائي 
 ديسي سيمنس / م

% لالمالح المحسوبة  % لالمالح المحضرة
 بالمعادلة

% لالمالح المحسوبة 
 بالمعامل

% لمفرق في نسب 
االمالح المحضرة 
 والمحسوبة بالمعادلة

% لمفرق في نسب 
االمالح المحضرة 
 والمحسوبة بالمعامل

11.07 0.6096 526575 526177 525521 525581 
12.75 

0.7083 
 525531 صفر 527114 527583

14.55 0.811 528163 528118 525553 525558 
16.06 0.9096 529569 528961 525527 52513 
17.74 1.00877 125577 529898 525515 52518 

 ة نيم  ميف     ل 40647 – 29611فن  اجروريل اجلىر مس  ق  -3

  060.02اجفةمفل اجف رر  : 

 اجفةمنجم اجفمرانفم اف  اجفن  :

Y = 0.0666X – 0.2196 

 ج ( يبين الفروقات في النسب المئوية لالمالح عند استخدام معادلة ومعامل المدى الثالث 3جدول ) 

التوصيل الكهربائي 
 ديسي سيمنس / م

% لالمالح المحسوبة  % لالمالح المحضرة
 بالمعادلة

% لالمالح المحسوبة 
 بالمعامل

لمفرق في نسب % 
االمالح المحضرة 
 والمحسوبة بالمعادلة

% لمفرق في نسب 
االمالح المحضرة 
 والمحسوبة بالمعامل

25.77 1.5057 124966 125513 525559 52545 
33.545 2.00405 2251449 225194 52515 52515 
40.97 2.50537 225595 224663 525536 52538 
48.41 3.0119 325545 229142 525573 52597 

وع تتتن تمتتتمم  متتت م اد تتتترا  متتت   تتتيل اجرورتتتيل اجلىر تتتمس   ممتتترانال اجفةتتتمند  وفةتتتمفن  اجرتويتتتل اجامرتتتم  فتتتنيم        

اجرورتتيل اجلىر تتمس  عتت   تتيل اجرورتتيل اجلىر تتمس  اجف تتم   تتمدجى ا ير تتي  ا   متت م اد تتترا  وااستتم ويفلتت  اذفمجىتتم تيتتي  لتتم 

وذتت ا ية تت  ا  امتترانال  0607 ي فتتم  لتم ع تتن امتترانال فةمفتتل اجرتويتل  06009نال اجفةتتمند  فةتنل  متت م اد تتترا  ع تن امتترا

اجفةمنجتتم  يلتتو  ال تتر ن تتم فتت  امتترانال فةمفتتل اجرتويتتل  تتمجر ل فتت  ا   يفتتم اجرورتتيل اجلىر تتمس  جتتل ر رةتتن عتت  اج تتيل اجت ي يتتم 

نيمت  متيف     ل مة تن را يتا اجفةمنجتم  700فلت  فةتي  ر لتم اجلىر مس  جفتلول اجف ممم تيي يفل  اج ول ا ا لم  ف نار اجروريل 

 نيم  ميف     ل  افم م  تمجم امرانال 70069و  5569نيم  ميف     ل أ  ا   يفم اجروريل رلو   ي   069ر تر  اج ريجم  ف نار 

نيم  ميف     ل وم  اجتمجري  مم  اد ترا  م   يل اجروريل  ليلتم  مج تنر اجت   يفلت  اذفمجىتم  707و  55فةمفل اجرتويل ميلو   ي  

 ة يوار  جي   4واججنول ق 
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 ( يبين نسب انحراف التوصيل الكهربائي المحسوب عن المقاس 4جدول ) 

مديات التوصيل 

 الكهربائي

التوصيل الكهربائي 

المقاس ديسي 

 سيمنس / م

التوصيل 

الكهربائي 

المحسوب 

 بالمعادالت

التوصيل الكهربائي 

المحسوب 

 بالمعامالت

نسبة انحراف 

التوصيل المقاس 

عن المحسوب 

 بالمعادلة

نسبة انحراف 

التوصيل المقاس 

عن المحسوب 

 بالمعامل

 المدى االول

2222 – 9248 

2222 2224 22147 52559 5253 
4253 4251 32996 52554 52558 
528 5279 52875 52551 5251 

7269 7265 72814 52555 5251 
9248 9255 9275 52552 5252 

 المدى الثاني

11257 – 17274 

11257 11215 15295 52552 5251 
12275 12275 12269 52555 52554 
14255 14246 14253 52556 52551 
16256 16215 16235 52552 5251 
17274 17275 18257 525555 5251 

 المدى الثالث

25277 – 48241 

25277 25295 25251 52555 5252 
332545 33239 332289 52554 52557 
45297 45292 41261 52551 5251 
48241 552129 55253 5253 5253 

معدل نسبة 

 االنحراف

 

 
 

52555 

 

5251 

جفتن  اجرورتتيل  060.4وذفتم  7594متت م  USDAوع تن را يتا فةتمفل  اجرتويتتل اجفةفتول  ىفتم تمجيتم واجتت ي  ا ررتتم فت    تل  

جلفتتتن  ادل تتر فتت   جتتتي ير تتي  ا  ذ تتمي مرو تتتم  وااتتتم  تتي  اج تتتيل  0600نيمتت  متتيف     ل و  9اجلىر تتمس  اجتت   ي تتل عتتت  

 ة  جي   9اججتتنول ق  اجفتمو م جلروريل اجلىر مس  واج يتل اجف ممم وي ي 
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 ( يبين نسب انحراف قيم التوصيل الكهربائي المحسوب بالمعامالت المعمول بها عن القيم المقاسة 5جدول ) 

مدى التوصيل 
 الكهربائي

ديسي سيمنس / 
 م

المعامل 
 المستخدم

التوصيل الكهربائي 
المقاس ديسي 
 سيمنس / م

التوصيل الكهربائي 
المحسوب ديسي 

 / مسيمنس 

نسبة انحراف التوصيل 
المحسوب عن 

 المقاس

معدل نسبة 
 االنحراف

 52564 5اقل من 
 

2222 1277 5225  

 

 

 

 

 

 

5227 

4253 3235 5218 

 
 

 
 

  5اكثر من 

 
 
 
 

5258 
 

528 3288 5233 
7269 5216 5232 
9248 6244 5232 
11257 7262 5231 
12275 8285 5235 
14255 15213 5235 
16256 11237 5229 
17274 12265 5228 
25277 18282 5226 

332545 25255 5225 
45297 31231 5223 
48241 37264 5222 

و فةتتنل  0600و  0670ة ا   متم اد تتترا  جل تيل اجفتمتو م  مجفةتتمفلي  اجفت لوري  رراوتتت   تي   9يراتر فت  اججتتنول ق      
أ  ا  ذ مي مر م ل يرا يرل اجئ  لي  يفم اجروريل اجلىر مس  اجف م  وففتم د(تي ميت  ا  ذت ا اجبرو تم  يفل ىتم اعاتم   0621

 مرقنل ادراا  او د راض ادمررن    رمستت  فاللم جلفار  موا  علئ رةين ا
ة متت   0600ة و ق  060.4وامتتر منا اجتتئ فتتم ر تتنل فتت   رتتمس  رورتت  اجنرامتتم  اتترورا اجةتت و  عتت  امتترانال اجفةتتمفلي  ق       

  اجرتمجيتتل اجامرتتم  مجفلوتتتم جرتترم ج تتوم اجةتتراا جلتتو  اج رتتمس  اجفمرترتتلم ع تتن امتترانافىفم   ةيتتنا عتت  اج تتيل اجت ي يتتم وفاتتللم

% فتت   يفتتم اجرورتتيل اجلىر تتمس  ادفتتر اجتت   يمتت م ار ملتتم علتتئ رتتةين رارتتي  اجرتترم 21ورةاتت   تتيل ف اباتتم  فتتم فةنجتت  

جفترول فةي  او د راض امررن  ذ ا اجررم ااممم اجئ فرال م  رر ي  ذ ا اجررم علئ امم  فنيم  فلوترىم ل لت جي 

ة جفتنيم  اجرورتيل اجلىر تمس  اجف(تمر اجيىتم  0و  1ل  .مت  اد(تلمل ق  رور  اجنرامم  ارورا امرانال اجفةتتمند  اجرت  ورن 

 70نيمت  متيف     ل ة ل          ق  70او امرانال اجفنيم  اج ري م ف ىم ل  رلو  ال ر عفليم م  اجرا يتا وذت  ق ا تل فت  

مند  ع تن رتوا  ن تم ال تر نيم  متيف     ل ة علتئ اجرتواج  ويلتو  امترانال اجفةت 90 – 20نيم  ميف     ل ة و ق  20 –

وا  ذت ا اجبرو تم  يفلت  اذفمجىتم   لت جي   06009د  را ي ىم د يقير  يمنا او   رتم م مت   تيل اجرورتيل اجلىر تمس   تمل ر فت  

ة جفتنيم  اجرورتيل اجلىر تمس  اجف(تمر  060.02ة  و ق  060990ة ل   ق  060925ر ي  اجنرامم افلم يم امترانال اجفةتمفن  ق 

علئ اجرواج  ايام ا  ا  اجبرو م   ي  اج يل اجت ي يم جلروريل اجلىر مس  واج يل اجفتمتو م  ممترانال ذت ا اجفةتمفن   تتنون اجيىم و 
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نيمت  متيف     ل مم ت   700 يمنا او   رم م أ  وعلئ م يل ادمرراض ا ا لم  اجرورتيل اجلىر تمس  اجت ي ت  او اجف تم   0607

نيم  متيف   وذت ا اجبترا يفلت  اذفمجت  د ت  يةات   رتمس  ف  وجتم جتنا  707و  55اجيىم  ي  يلو   ممرانال اجفةمفن  اجف(مر 

نيمت   700و ةينا ع  اجراليل علئ اجةل  ف  امرانال اجفةمفلي  اجفةفول  ىفم تمجيم ا  ر ابض  يفم اجرورتيل اجفبرراتم ق 

ا ذت ا اجفةتمند  واجفةتمفن  اياتم علتئ رترم نيم  ميف     ل  وذو مرا ل ير وف  ر   ويفل  را ي 19ميف     ل ة اجئ 

ومتتا اجةتتراا  جر(تتم   ظتترو  رفلتتر اجرتترم متت  ذتت ا اجف ا تتم فتت  ظتترو  اجتترفلر متت  اجف ا تتم اجج و يتتم   لفتتم ا  ذ تتمي اتترورا 

نيمتت  متتيف     ل  معر تتمرا اعلتتئ فتتن   90دجتترا  اجف يتتن فتت  اج تتتوي جفتتنيم  اجفلوتتتم اجرتت  ربتتوا  يفتتم رورتتيلىم اجلىر تتمس  

ورتيل اجلىر تتمس  رتل امتتراناف  متت  ذت ا اجنرامتتم ااتممم اجتتئ اتترورا فةرمتم رتتم ير  وعيتم ادفتتن  وا يةتتم ايو مرىتم متت  اجرتتم ير جلر

 علئ فةمفن  اجرتويل اجئ اج مم اجفسويم جنفن   ممرانال  يل اجروريل اجلىر مس   
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