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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΕΚΠΛΥΣΗ ΑΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 
 
Αλατότητα νερού άρδευσης και απόδοση των καλλιεργειών  

Η ποιότητα νερού άρδευσης επιδρά σημαντικά στην απόδοση των καλλιεργειών. Τα νερά 
άρδευσης περιέχουν διαλυμένα ορυκτά άλατα, αλλά η συγκέντρωση και η σύσταση τους  
ποικίλλουν ανάλογα με την προέλευση του νερού. Παραδείγματος χάριν, το νερό που προέρχεται 
από το λιώσιμο του χιονιού ή το νερό που συλλέγεται σε ταμιευτήρες και προέρχεται από 
απορροές ορεινών όγκων περιέχει πολύ μικρά ποσά αλάτων, ενώ τα υπόγεια νερά παράκτιων 
περιοχών ή νερά προερχόμενα από επεξεργασία απόβλήτων έχουν χαρακτηριστικά υψηλότερα 
επίπεδα. Μεγάλη περιεκτικότητα αλάτων στο νερό άρδευσης μπορεί να μειώσει ή ακόμα και να 
αναστείλει την παραγωγή. Η γνώση της ποιότητας του νερού που χρησιμοποιείται για  άρδευση 
και οι πιθανές αρνητικές επιδράσεις του στην αύξηση της παραγωγής  είναι ουσιαστική για την 
αποφυγή προβλημάτων διατήρησης  και βελτιστοποίησης  της παραγωγής. 
 
Διαλυμένα άλατα και ιόντα στο νερό άρδευσης. 

Τα πιο κοινά άλατα και ιόντα στο νερό άρδευσης είναι: 
NaCl (Sodium chloride), 4CaSO (gypsum, calcium sulphate), 4MgSO (magnesium sulphate), 

3NaHCO (sodium bicarbonate) 

Κατιόντα (+) : +2Ca , +2Mg , +Na , K 
4NH   

Ανιόντα (-) : -Cl , 
4

-2SO   3
4PO -

3HCO , 2
3CO

3NO  

Οι αναλογίες αυτών των ιόντων, εντούτοις, ποικίλλουν από νερό σε νερό. Οι συγκεντρώσεις των 

ιόντων K  , 4NH  , 2
3CO , 3NO και 3

4PO  είναι συγκριτικά χαμηλότερες σε σχέση με τα υπόλοιπα 
ιόντα. Επιπλέον, μερικά νερά άρδευσης, προερχόμενα από υπόγεια νερά, περιέχουν το βόριο σε 
επίπεδα που μπορούν να είναι καταστρεπτικά για ορισμένες καλλιέργειες. Πρέπει να σημειωθεί 
ότι ουσιαστικός κίνδυνος αλάτωσης του αρδευτικού νερού μπορεί να έρχεται μέσω της φυσικής 
διάβρωσης και της διάλυσης των επιμέρους συστατικών του εδάφους, με συνέπεια την μείωση ή  
αύξηση των  ιοντικών συστατικών του νερού. 
Οι μονάδες μέτρησης της συγκέντρωσης των ιόντων στο νερό είναι mg/L ή ppm (parts per 
million) και meq/L(χιλιοστοϊσοδύναμα/λίτρο)Ο γενικός τύπος μετατροπής από mg/L σε meq/L 

είναι: 
 

Παράδειγμα: Πόσα meq/L είναι τα 83.6 mg/L ιόντων ασβεστίου; 

 
2 83.6 mg / L

meq / L Ca 4.17 meq / L
40.04 / 2

    

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα ατομικά βάρη και σθένη για τα συνήθη μετρούμενα ιόντα και 
τις ελεύθερες ρίζες ιόντων στο νερό. 
 

Κατιόντα AΒ Σθένος  Ανιόντα AΒ Σθένος 
+2Ca  40,08 +2  -Cl  35,45 -1 
+2Mg  24,30 +2  

4

-2SO   96,00 -2 

+Na  23,00 +1  -
3HCO  61,00 -1 

K  39,01 +1  2
3CO  60,00 -2 

4NH  18,00 +1  
3NO  62,00 -1 

    3
4PO  95,00 -3 

 

 mg / L
meq / L

B
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Χαρακτηρισμός της ποιότητας των νερών (TDS & EC) 
 

Υπάρχουν δύο παράμετροι αξιολόγησης της ποιότητας του νερού όσον αφορά την 
αλατότητα του νερού άρδευσης. Αλατότητα νερού αναφέρεται μερικές φορές ως η συνολική 
συγκέντρωση των αλάτων ή  των συνολικά διαλυμένων στερεών στο νερό (TDS). Οι μονάδες 
TDS εκφράζονται συνήθως σε χιλιοστόγραμμα των αλάτων ανά λίτρο νερού (mg/L). Αυτός ο 
όρος χρησιμοποιείται ακόμα από τα εμπορικά αναλυτικά εργαστήρια και αντιπροσωπεύει το 
συνολικό αριθμό χιλιοστογράμμων των αλάτων που θα παρέμεναν σε στερεά μορφή μετά από 
εξάτμιση 1 λίτρου νερού κατόπιν ξήρανσης. Το TDS επίσης συχνά αναφέρεται ως μέρος στο 
εκατομμύριο (ppm) και είναι το ίδιο αριθμητικά με την μονάδα mg/L. Όσο υψηλότερο το TDS, 
τόσο υψηλότερη και η αλατότητα του νερού. 

Η πιο χρησιμοποιούμενη μέτρηση είναι η ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC). Η EC είναι πιο 
χρήσιμη μέτρηση από το TDS επειδή μπορεί να γίνει άμεσα και εύκολα  Τα διαλυμένα  άλατα στο 
νερό άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα, και, επομένως η συγκέντρωση των αλάτων στο νερό 
συσχετίζεται  άμεσα με την ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC). Η EC του νερού και του εδαφικού 
εκχυλίσματος αναφέρεται και συμβολίζεται ως wEC και eEC αντίστοιχα. 

Οι χρησιμοποιούμενες μονάδες της EC είναι: 
millimhos per centimeter (mmhos/cm) ή  decisiemens per meter (dS/m). 

[1mmhos/cm = 1 dS/m ] 
Επίσης άλλη μονάδα είναι το micrommhos per centimetre (μmhos/cm).  

1 mhos = 1/1000 mmhos =1/1000 dS/m  

Συχνά μετατροπή μεταξύ της wEC  και της TDS  μπορεί να γίνει, αλλά απαιτείται προσοχή επειδή 

οι συντελεστές μετατροπής εξαρτώνται από το επίπεδο αλατότητας αλλά και από τη σύσταση του 
νερού. Για παράδειγμα : 

wTDS (mg/L) = 640  EC  (dS/m)  όταν w EC < 5 dS/m  

wTDS (mg/L) = 800  EC  (dS/m)  όταν w EC > 5 dS/m  

Τα Θειικά  άλατα  δεν άγουν τον ηλεκτρισμό με τον ίδιο τρόπο όπως άλλοι τύποι αλάτων. 
Επομένως, εάν το νερό περιέχει μεγάλες ποσότητες θειικού άλατος, οι συντελεστές μετατροπής  
πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα (προς τα πάνω). 
 
Χαρακτηρισμός ποιότητας του νερού σε σχέση με το έδαφος.(EC & SAR) 
 

Υπάρχουν δύο παράμετροι ποιότητας που εξετάζουν και αξιολογούν την ποιότητα νερού 
άρδευσης σε σχέση με πιθανά προβλήματα του νερού στο έδαφος 
1)Η ηλεκτρική αγωγιμότητα του νερού ( wEC ). 

2) Το ποσοστό προσρόφησης του Νατρίου (SAR, Sodium Absorption Ratio) 
Το SAR είναι ένας δείκτης της συγκέντρωσης του νατρίου στο νερό σε σχέση με τις 
συγκεντρώσεις του ασβεστίου και μαγνησίου και προσδιορίζεται από την σχέση: 

2 2

Na
SAR

Ca Mg
2



 



  ( 2 2Na ,Ca , Mg    σε meq/L) 

Όσο υψηλότερη είναι η αναλογία νατρίου ως προς το ασβέστιο και μαγνήσιο, τόσο 
υψηλότερο είναι το SAR. Χαμηλή συγκέντρωση αλάτων στο νερό άρδευσης (ECw) και 
αντίστοιχα υψηλή τιμή της SAR μπορούν δείξουν την ύπαρξη προβλημάτων διήθησης και 
περατότητας του νερού στο έδαφος. Χαμηλή ECw ή υψηλή SAR μπορεί να επενεργήσει 
χωριστά ή συλλογικά στη διασπορά δηλαδή στην διάσπαση των εδαφικών 
συσσωματωμάτων το οποίο σημαίνει μείωση του αριθμού των μεγάλων πόρων στο 
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έδαφος. Οι μεγάλοι πόροι είναι απαραίτητοι για τον αερισμό και την στράγγιση, ιδιαίτερα 
στην ζώνη του ριζοστρώματος. Μια αρνητική επίπτωση από την διάσπαση των 
συσσωματωμάτων είναι και ο σχηματισμός εδαφικής κρούστας. 

Με τις παραπάνω δυο παραμέτρους (ECw και SAR) γίνεται η ποιοτική ταξινόμηση 
του νερού άρδευσης σύμφωνα με το σύστημα του Αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας. 
Με βάσει το σύστημα αυτό τα νερά κατατάσσονται σε 16 κατηγορίες καταλληλότητας 
νερού για άρδευση των καλλιεργειών όπως φαίνεται στο παρακάτω νομογράφημα. 

 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ 

C1-S1 Νερό πολύ καλής ποιότητας με χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα. Κατάλληλο 
C1-S2 
C2-S1 

Νερό καλής ποιότητας. Κατάλληλο για άρδευση με εξαίρεση ευαίσθητα φυτά στα άλατα 
ή εδάφη με κακή στράγγιση. 

C2-S2   C1-S3   C3-S1  Νερό μέσης ποιότητας , Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άρδευση με περιορισμούς  
C1-S4   C2-S3 
C3-S2   C4-S1 

Νερό μέσης προς κακής ποιότητας . Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ανθεκτικές σε 
άλατα καλλιέργειες  και σε στραγγιζόμενα εδάφη. 

C2-S4, C4-S2 
C3-S3 

Νερό κακής ποιότητας. Δεν συνίσταται η χρήση του. Παρόλα αυτά μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με αυστηρούς περιορισμούς σε καλά στραγγιζόμενα εδάφη και φυτά 
ανθεκτικά στα άλατα . Κίνδυνος αύξησης της αλατότητας του εδάφους . Συνίσταται 
περιοδική έκπλυση των αλάτων. 

C3-C4, C4-S3 
Νερό κακής ποιότητας. Δεν συνίσταται η χρήση του  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για άρδευση κάτω από αυστηρούς περιορισμούς 

C4-S4 Νερό πολύ κακής ποιότητας .Η εφαρμογή του για άρδευση καθίσταται απαγορευτική  

 
Ισοζύγιο νερού και αλάτων αρδευόμενης εδαφικής κατατομής. 
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1) Υδατικό ισοζύγιο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. μια αρδευτική περίοδος) 

cI P ET d    

Ι = νερό άρδευσης σε mm 
Ρ = Βροχόπτωση σε mm 

cET  = Εξατμισοδιαπνοή καλλιέργειας σε mm. 

d = Τo νερό της κατακόρυφης εκροής (στράγγιση) σε mm. 
 

2) Ισοζύγιο αλάτων : 
I c d c     ή  w dI EC d EC    

c  = συγκέντρωση αλάτων αρδευτικού νερού mg/L ή meq/L 
c  = συγκέντρωση του νερού κατακόρυφης εκροής mg/L ή meq/L 

w dEC , EC  σε dS/m 

3) Κλάσμα έκπλυσης: είναι ο λόγος c c και συμβολίζεται με LR 

w

d

ECc d
LR

c I EC
  


 

wEC  = Ηλεκτρική αγωγιμότητα νερού άρδευσης (dS/m) 

dEC  = Ηλεκτρική αγωγιμότητα κατακόρυφης εκροής (dS/m) 

 
Για άρδευση με σταγόνες το LR προσδιορίζεται από την εμπειρική σχέση: 

w

d

EC
LR

2 EC



 

Αντίστοιχα για άρδευση με τεχνητή βροχή  από την σχέση: w

d w

EC
LR

5 EC EC


 
 

Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα νερού ( Ι ) με την άρδευση είναι: 

cET (mm)
I (mm)

1 LR



 

 
ΑΣΚΗΣΗ 
Για την άρδευση καλλιέργειας μηδικής χρησιμοποιήθηκε νερό γεώτρησης της οποίας η ανάλυση 
δίνεται στον πίνακα. Οι ανάγκες της καλλιέργειας σε νερό τον μήνα  Αύγουστο είναι 198.7 mm 
και κατά την διάρκεια του μήνα δεν παρατηρήθηκε βροχόπτωση. 
1) να καταταχθεί η κατηγορία και η καταλληλότητα του νερού της γεώτρησης 
2) Να βρεθεί η ποσότητα του νερού στράγγισης (σε mm) για τον συγκεκριμένο μήνα ώστε να 
διατηρηθεί η ηλεκτρική αγωγιμότητα του νερού στράγγισης ίση με 12 dS/m. 
3) Να προσδιορισθεί η ποσότητα χλωριούχου νατρίου (NaCl)/στρέμμα  με την άρδευση 

 
Ανάλυση νερού γεώτρησης 

ECw pH 
Χλωριόντα 

Cl - 
Θειικά 
SO4

- 

Οξινα 
ανθρακικά 

HCO3
- 

Νάτριο 
Να+ 

Μαγνήσιo 
Mg+2 

Aσβέστιο 
Ca+2 

μmhos/cm  mg/L 
1550 7.7 283.6 117.6 280.6 207.0 43.40 100.1 

 


