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 كلمة شكر
ال يسعنا إال أن نتقدم بكلمة شكر للمدير العام للهيئة العامة 

للبحث  من دعم  لما يقدمه(GCSAR)  للبحوث العلمية الزراعية
لمركز الدولي للزراعة الملحية لشكر الكما نتقدم ب. العلمي

(ICBA )وكذلك نتقدم بالشكر . والمادي الذي قدمه للدعم الفني
وللصندوق العربي ( IFAD)للصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
لبنك اإلسالمي ول (AFESD)للتنمية االجتماعية واالقتصادية 

لما  (OFID)ولصندوق أوبك للتنمية الدولية  (IDB)للتنمية 
التكّيف مع ظاهرة "تغطية جزئية لنفقات المشروع قدموه من 

البيئات الهامشية لمنطقة غرب آسيا وشمال  التغير المناخي في
 ".إفريقيا من خالل التنويع المستدام للمحاصيل والماشية
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 :Introductionالمقدمة . 0

أقل )تصنف سوريا مع الدول الفقيرة بالمياه وفق التصنيف العالمي 
بلغ العجز في الموازنة المائية  حيث( السنة/الفرد/2م/...2من 

لذلك تولي الحكومة تقانات . سنويا   2مليار م 2المتجددة بحدود 
 . لمياه العذبة اهتماما بالغا  التي توفر اإدارة المياه والتقانات 

كما أن الموارد األرضية تعاني من الكثير من التحديات كتعرض 
دان الخصوبة والتملح والتلوث والتدهور األراضي لفق بعض أجزاء

 نتيجة الظروف المناخية من جفاف وقلة الهطوالت المطرية 
البشري وعمليات التكثيف الزراعي وعدم   العامل إضافة إلى 

االلتزام بالدورات الزراعية المناسبة وبالتالي انخفاض اإلنتاجية، 
 .هذه األراضي وتأهيل مما يتطلب إعادة استصالح

د العلفية في السنوات األخيرة بسبب ر تضاعفت الحاجة للمواقد و
قلة الهطوالت المطرية وعدم حصاد المحاصيل المزروعة في 
مناطق االستقرار الثانية والثالثة والرابعة، إضافة إلى ضعف نمو 

األمر الذي انعكس سلبًا . النباتات الرعوية في أراضي البادية
ء على مستوى أعدادها أو على الثروة الحيوانية بالقطر سوا

باإلضافة إلى الحاجة الستيراد أعالف بالعملة  تذبذب أسعارها
 .الصعبة

ونتيجة للطلب المتزايد لمصادر المياه في العالم وبشكل خاص 
في المناطق الجافة وشبه الجافة أجبر ذلك المزارعين على 
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 الزراعي  مياه ذات نوعية متدنية للري كمياه الصرف عمالاست
 .مياه الجوفية المالحةوال

لتزايد كميات مياه الصرف الزراعي بسبب مشاريع ونظرا  
هذه المياه في  عمالستالح فمن الواجب دراسة إمكانية ااالستص

 ري المحاصيل الزراعية وال سيما األعالف إما بشكل مباشر أو

األمثل  عمالإن االست .مع المياه العذبةأو بالتناوب بعد خلطها 
من األراضي  جديدةمساحات  إضافةلهذه المياه يؤدي إلى 

لغذاء ويوفر الكثير من المياه العذبة لالزراعية إلى أراضي منتجة 
عملية خلط ماء الصرف الزراعي إن  .في الري حاليا   عملةالمست

مع مياه ذات نوعية جيدة بنسب تسمح بإبقاء ملوحة مياه الري 
مختارة متحملة للملوحة طريقة علفية تحت عتبة ملوحة محاصيل 

كما أن اختيار . جيدة وممارسة مقبولة من قبل العديد من العلماء
طريقة الري المالئمة يمكن أن تزيد من كفاءة الري وتقلل من 

فعملية التناوب في الري بين مياه عذبة . الطلب على المياه العذبة
ات لخلط ومياه الصرف تعد طريقة سهلة وليست بحاجة لخزان

بعض العلماء أن هذا التناوب مهم في  دنوعين من المياه، ويع
       .المراحل الحساسة من عمر النبات حيث تعطى رية بمياه عذبة

إنتاج نباتات اقتصادية متحملة يمكن االستفادة من نتائج الدراسة ب
للملوحة لالستفادة من المياه المالحة المتاحة سواء مياه الصرف 

تصنيع أعالف المالحة للرعي المباشر أو لو مياه اآلبار الزراعي أ
 .  لسد جزء من احتياجات الثروة الحيوانية
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فقد أثبتت الدراسات ارتفاع إنتاجية عدد من أصناف الشعير 
هـ من /طن 8وهـ من الحب /طن 4تجاوزت )المدخلة والمحلية 

تجاوزت ) ، أصناف الدخن اللؤلؤي المدخلة والدخن المحلي(القش
، أصناف من الذرة (هـ من القش/طن .2وهـ من الحب /طن 2

 .2وهـ من الحب /طن 4تجاوزت )البيضاء المدخلة والمحلية 
هـ من /طن 2تجاوزت )، أصناف من السيسبان (هـ من القش/طن

، أصناف من الشوندر العلفي (هـ من القش/طن .4والحب 
، (هـ من القش/طن .9وهـ من الدرنات /طن .9تجاوزت )

ناف من التريتيكالي، أصناف من اللفت الزيتي، أصناف من أص
 .الخ... عباد الشمس، وأصناف من القرطم

مليار متر  05.2ولما كانت اإلحصائيات تشير إلى توفر حوالي 
مليار  0526مكعب من رواجع مياه الصرف الزراعي المالحة و 

متر مكعب من رواجع الصرف الصحي والصناعي أي أن 
مليار  3غير التقليدية السنوية تصل إلى حوالي  مجموع المياه
مثل هذه الكمية من المياه تنتج نظريًا  عمالوأن است. متر مكعب
مليون طن من المادة العلفية الجافة وهي تكفي  .أكثر من 

لسد الفجوة العلفية وتغني عن استيراد القسم األكبر من 
ن التأثيرات ناهيك ع. األعالف التي يدفع ثمنها بالعملة الصعبة

مثل هذه المياه في إنتاج  عمالالبيئية اإليجابية من است
 .األعالف في التربة والمياه الجوفية والسطحية
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وبغية المحافظة على الموارد المائية والتقليل من العجز المائي يجب 
على الموارد المائية العذبة  التي تحافظالتقانات عمال التركيز على است

 دوتع. المحدودة من خالل استعمال الموارد المائية غير التقليدية
التكّيف مع ظاهرة التغير المناخي في البيئات "مخرجات مشروع 

فريقيا من خالل التنويع إسيا وشمال آالهامشية لمنطقة غرب 
الموارد السبيل األمثل للمحافظة على " المستدام للمحاصيل والماشية

تد المشروع لفترة أربع سنوات حيث ام، والتربة المائية العذبة المحدودة
 : ويمول من قبل الجهات التالية( 1.24-.1.2)

 :الممول من قبلو  
  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية(IFAD ) 

  الصندوق العربي للتنمية االجتماعية واالقتصادية(AFESD) 

  البنك اإلسالمي للتنمية(IDB) 

 بك للتنمية الدولية و صندوق أ(OFID)  

  المركز الدولي للزراعة الملحية(ICBA)  

  النظم الوطنية للبحوث الزراعية(NARS)  لعدد من الدول
  .بما فيها سوريا WANAالمشاركة في منطقة 

أظهرت الدراسات البحثية إنتاجية المدخالت تحت الظروف الملحية 
وتم اختيار األصناف المتحملة للملوحة وتوزيع بذورها على الفالحين 

المثلى  كما تم تطوير حزم تكنولوجية لإلدارة . لتحسين دخل الفالح
وتقنيات ( فيها التربة والمياه وبدائل اإلدارة الحقلية بما  )للمحصول 

 . ثمار األمثل للمحصول ونقلها للمزارعين في المناطق المستهدفةاالست
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 :المتحملة للملوحةألنواع النباتية ا. 4
 للملوحة حيث  المتحملة  من المحاصيل الشعير  :الشعير .054

، وقد أكد  العديد من الباحثين dS/m 18يتحمل حتى 
(Dvorak, (1995 ; Zhong and Volkamar et al, (1998) 

الشعير هو األكثر تحمال  للملوحة من بين محصول أن 
فإن نمو  Conway, (2001)وفق  المحاصيل الحبية، و

كمؤشر  عملستالشعير في الموقع المدروس يمكن أن ي  
   فقد أكد يساعد في التعرف على مشكلة الملوحة وشدتها،

Passioura and Munns, (2000) ; Munns, (2002)  أن
معدل نمو أوراق نبات الشعير ينخفض بشكل سريع عند 

ومن جهة أخرى . حصول زيادة مفاجئة في ملوحة التربة
أن محصول الشعير يخّفض  Renault, (2003)فقد أوضح 

من انجراف التربة وتساعد جذوره في تثبيت التربة، كما 
يساعد في غسل األيونات لألسفل نتيجة  لتغلغل جذوره في 

أن المحاصيل  Minhas et al, (2004)كما أكد  التربة،
المقاومة للملوحة كالقمح والشعير وغيرها من المحاصيل 
التي تتطلب احتياجات مائية معقولة هي التي يجب أن 

مياه الصرف الزراعي المالحة  عمالزرع في ظروف استت  
ستبعد المحاصيل التي تتطلب احتياجات مائية في الري وت  

ومن خالل برامج المشروع تم العمل على . عالية كاألرز
تغيير مواعيد الزراعة نحو التأخير نتيجة التغيرات 

التي أدت  (..4- .22نتح للشعير المعامل )المناخية 
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إلى تأخر الهطوالت المطرية في ظروف محافظة دير 
وذلك لالستفادة " منطقة تنفيذ المشروع الرئيسة " الزور 

بة األرضية حيث تم التوصل بشكل أكبر من المياه والرطو 
لعدة أصناف أعلى إنتاجية وأقل احتياجا  للمياه كونها 

 – CHK1 – CHK36 – CHK9"مبكرة  كالمدخالت 

CHK73    وسوف نستمر بالعمل حتى التوصل إلى مدخل
يعطي إنتاجية اقتصادية في حدود المعدل المطري لدير 

 ." مم  .22" الزور 

 
 

  :)Triticale )Triticosecale rimpaui Wittm التريتكالي .454
يعد التريتكالي أول محصول حبي أوجده اإلنسان، نتج عن 
تصالب بين القمح والشيلم، بدأت األبحاث حول التريتكالي 

لدى إيكاردا، حيث أصبح التريتكالي  2928في عام 
في تغذية لمحصول الشعير محصوال  واعدا  هاما  كبديل 

ال يتأثر بسرعة بالبرودة والجفاف وله  فهوالحيوانات 
جيدة لبعض أنواع آفات الحبوب، ويعطي غلة مقاومة 

تحت ظروف اإلجهاد المائي، مما  والشعير أكبر من القمح
الشعير في األماكن ذات  يجعله مرشحا  ممتازا  الستبدال

http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=TRRI8
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علما  أن معامل  في سورية( ملم .22-.12)الهطول 
النتح لدى التريتيكالي في ظروف محافظة دير الزور بلغ 

اصيل متوسطة التحمل  للملوحة؛ من المح يعدو .  .41
  ذات  المحاصيل  ، وهو منdS/m 2 حتى حيث يتحمل

،  ((Goral et al, 1999االقتصادية والعلفية العالية   القيمة
كما أنه من المحاصيل المتكيفة مع الظروف البيئية 

ومنافس قوي لنمو القاسية من برد وجفاف وملوحة 
واألمراض الفطرية وتعد األعشاب الغريبة وكذلك للحشرات 

صفة عدم الضجعان من أهم الصفات التي شجعت 
الفالحين على تبنيه في مناطق تنفيذ المشروع في دير 
الزور منذ السنوات األولى لتنفيذ المشروع مع مواصفاته 

لك إنتاجيته العالية وقد أطلقوا عليه اسم ذالمذكورة آنفا  وك
. "نطة الحمراءالح"اص بهم في مناطق ريف دير الزور خ

كما أنه مقاوم لالنفراط ولمهاجمة الطيور النحناء السنابل 
هـ من \طن 2.2 – 4وقد بلغت إنتاجيته من الحبوب 

خالل دراسات المشروع ومن أفضل المدخالت المبشرة 
 "   acce:  131 -149 -130 -24"  :كانت 
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ال تقل أهميته عن أهمية الشعير  :الذرة البيضاء. 354
والتريتيكالي، فهو من محاصيل الحبوب العالمية األكثر 
أهمية في المناطق الجافة والحارة االستوائية وشبه 

، ويصنف عالميا  خامس المحاصيل المزروعة االستوائية
ينمو . (FAO, 2000)المساحة واإلنتاجية  من حيث

محصول الذرة البيضاء في األراضي الملحية بشكٍل أفضل 
فهو من المحاصيل متوسطة  قية المحاصيل،بالمقارنة مع ب

، حيث تؤثر الملوحة (dS/m .2-2)التحمل للملوحة 
والمساحة  عدد األوراقو النبات  الزائدة سلبا  على طول

أن الضغط  Munns (2002)قد أوضح  و .الورقية
البداية كنتيجة  األسموزي هو الذي يكون فعاال  في

أهميتها في التأثير  للملوحة، بينما السمية األيونية تأتي
كما أّن المستويات . على نمو النبات بعد أمد طويل

تؤثر سلبا  على نمو نباتات الذرة  الملحية المتدنية ال
  حيث بين  البيضاء وتطورها بل على العكس من ذلك

AL-Rahmani et al (1988)   أن هناك تأثيرا  إيجابيا
ذرة على محصول ال NaClللمستويات القليلة من ملح 

ويعود هذا التأثير إلى زيادة نشاط تمثيل ، البيضاء
إن أول ردود فعل نباتات الذرة البيضاء  .البروتينات

لإلجهاد الملحي تتمثل بتراجع معدل نمو األوراق، وهذا ما 
حيث يقل حجم المسطح  Sorrentino et al (2002)أكده 

األخضر الفّعال في عملية التمثيل الضوئي وتقل نتيجة 
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لذلك كمية المادة الجافة المصنعة مما ينعكس سلبا  على 
الذرة البيضاء من  دوتع. الغلة االقتصادية النهائية

المحاصيل المتحملة للعطش والجفاف وذلك لمجموعها 
الجذري الكبير والمتعمق وصغر مجموعها الخضري 
ووجود الزغب والمادة الشمعية على أوراقها التي تقلل من 

 .12- .12فيها تح النمعامل وتبلغ قيمة عمليات النتح 
 ويجب الحذر عند تقديمها كعلف للماشية كونها .فقط

تحتوي على مواد الغلوكيسيدات والتي عند تحللها مائيا  
تعطي مادة سامة هي حمض البروسيك أو الهيدروسيانيك  

HCN   وتقل نسبة الحمض بتقدم عمر النبات لذا يجب
ة أو تركها تجف قبل تقديمها تجنب إعطاء النموات الحديث

للحيوان كعلف ويمكن بعملية صنع السيالج منها أن يبعد 
السمية أيضا   ومن األصناف والمدخالت التي أعطت 

الهامشية في بادية دير  ةنتائج مبشرة ضمن ظروف المنطق
 –  ICSV93034  - ICSV745- SUPER DAN :الزور

JJ1041  
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بنجاح في برامج األعالف وخاصة  عمالهيمكن است: الدخن .2.4
ن ما يميز الدخن عن  عند زراعة األرض بالبقوليات، وا 
المحاصيل العلفية األخرى هو كونه متحمال  لملوحة التربة 
المياه، مع إمكانية زراعته في األراضي الفقيرة والرملية 

حيث  .والجافة، باإلضافة إلى انخفاض احتياجه لمياه الري
أن الدخن محصول علفي  Kulkarni et al (2006)أكد 

إلنتاج الحبوب والعلف  عمالهثنائي الغرض؛ إذ يمكن است
الجاف، ويمكن أيضا  أن يكون محصول علف بديل مفيد 
في المناطق المتأثرة بالملوحة في غرب آسيا والهند 

 Tyagi et al (2003) ومناطق أخرى من العالم، كما أكد
محصول الدخن كمحصول علف بديل  عمالأنه يمكن است

في المناطق المتأثرة بالملوحة والمناطق ذات المياه 
والدخن محصول متحمل للجفاف والعطش أيضا   .المالحة

التعويض  وهو سريع .12لديه ال يتجاوز تح النفمعامل 
لدى َحشه لتقديمه كعلف أخضر وأقل سمية مقارنة بالذرة 
البيضاء وعدوه األول الطيور عند زراعته للحصول على 

وقد تم دراسة عدة مدخالت أثبتت مالئمتها  .الحبوب
لظروف مناطق زراعتها في المنطقة الهامشية في شمال 

 :   شرق الجمهورية العربية السورية ومن تلك المدخالت

IP5253(B2)- Sudan pop111(B2) -IP 6106( B1) – Sudan pop1 

(B1)  – IP6101-–Eraj( B2)–ICMH 451.  
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 :Sorghum sudanenese (Sudan grass) حشيشة السودان .4..
متوسطة، سريع النمو، متكيف مع   C/Nنبات حولي، نسبة

الترب الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، عالي المقاومة للجفاف، 
متوسط المقاومة للملوحة، عالي االستساغة من قبل 

خفيف السمية بحمض البروسيك الماشية، عالي البروتين، 
فرع   .2 – 12وطاقته اإلشطائية عالية جدا  تصل إلى 

استهالكه من قبل  مكني. وسريع التعويض بعد الحش
 .إلنسانا
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من األعشاب المعمرة تمكث في : الفصة المزروعة. 6.4
سنة إذا ما اعتني بريها وتسميدها وتنظيفها  21األرض لمدة 
ال تترك ألكثر من ست سنوات متعاقبة حيث )من الحشائش 

 .8-.4، ارتفاع النبات يتراوح بين (يضعف نموها بعد ذلك
تتفرع  .م .2متعمقة تصل أحيانا  إلى عمق سم وله جذور 

قاعدية،  فروع لها السوق من قاعدتها بغزارة كما قد تكون
زهرة  12-.2النورة راسيمية قصيرة وغير مكتظة تتألف من 

عنق واضح، الثمرة قرن ملتف ها ذات لون بنفسجي ول
أصفر مخضر  هاكل لونالبذرة كلوية الش حلزوني الشكل،

-24.8بين يتراوح وزن األلف حبة . (مم 2.2×1.2)أبعادها 
 (Sadeghpour and Jahanzad 2012) غ22.2

 
 
 
 
 
 
 
 

من النباتات المستأنسة ذات الموسم الدافئ وهي من أهم        
محاصيل العلف األخضر المروية في العالم حيث تقدم 
للحيوانات كعلف أخضر أو كدريس عالٍ  في قيمته 
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الغذائية الحتوائه على نسبة عالية من البروتين ولغناه 
والعناصر المعدنية المختلفة،   Bوفيتامينات  Aبفيتامين 

وهي أعظم محاصيل العلف إنتاجا   للدريس حيث ينتج 
 طن من الدريس في حين ال 2الهكتار الواحد منها حوالي 

 2.2يتجاوز إنتاج الدريس من األعالف الخضراء األخرى 
  .للهكتارطن 

 
من الشجيرات المعمرة التي يتراوح : الفصة الشجيرية. 7.4

م والجذع قصير كثير التفرع، األزهار  2-2طولها بين 
الثمرة قرن ( مم 24-21)صفراء اللون فراشية كبيرة الحجم 

، تنتشر في المناطق الجبلية رةبذ 4-1ملتف يحتوي على 
أزهارها مرعى  جيدا  لنحل  الرطبة ونصف الرطبة وتعد

وألوراقها قيمة علفية جيدة نظرا  لغناها بالبروتين  العسل 
 .ويمكن إكثارها بالبذور وبالعقل
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من النباتات الرعوية المعمرة وهي تشبه : الفصة البرية .8.4
الفصة المزروعة لكنها تكون مفترشة وتنتشر في  كثيرا  

زراعات مروية أو حقول فصة الكروم حيث ال يوجد فيها 
مما يدل على أنها متوطنة ضمن الغطاء النباتي الطبيعي، 
وهي شديدة اإلخالف بعد الحش أو القطع، ويصعب 

لجأ إلى التخلص منها في األراضي الزراعية، حيث ي  
 .الحراثات العميقة وجمع جذورها

 
 
 
 
 
 
 
 

عرف ت   :Sesbania aculeata()(dhaincha)السيسبان   .9.4
كانت  النباتات البقولية التي من:  S. bispinosaأيضا  بـ 

مزروعة في الهند وباكستان، أدخل حديثا  إلى سورية 
إلعادة تأهيل الترب المتأثرة بالملوحة ومن أجل ( 2992)

التسميد األخضر وكمحسن للتربة حيث يتأقلم مع ظروف 
ة التربة المتنوعة والتي  تتفاوت من الغدق حتى الملوح

ومن الترب الرملية حتى الطينية وينمو في مجال بيئي 
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واسع من حيث النمو، حيث ينتشر في المناطق المدارية 
وتحت المدارية والمناطق الشمالية الشرقية من أفريقيا 

ومثل . والمناطق شبه الجافة وشبه الرطبة في جنوب آسيا
كل النباتات البقولية لها قدرة على تثبيت اآلزوت الجوي 

عن طريق تشكيل العقد وم شكل تكافلي مع بكتريا الرايزوبيب
الموجودة وم الجذرية أو الساقية حسب نوع بكتريا الرايزوبي

 – .1ويحتاج إلى متوسط حرارة سنوي ما بين  في التربة
درجة مئوية ويتميز بدورة حياتية قصيرة ال تتجاوز  12

ا يوم للحصول على البذور والتي تتراوح الغلة منه ..2
هـ ومثلها من العلف الرطب وهو \كغ  ..9 – ..2

وقود  –سماد أخضر –علف) محصول متعدد األغراض
 .2- .2يحتاج الهكتار الواحد من البذور ، (من خشبه

هـ عند الزراعة للحصول على العلف األخضر ويتم \كغ
عند الزراعة هـ \كغ 12 – .1زراعة البذور بطريقة النثر و

وتتميز أزهاره بالتلقيح الذاتي لذا للحصول على البذور، 
حتاج إلى عمليات عزل للحصول على البذور يال  وفه

النقية وتتميز قرونه بمقاومة جيدة لعملية التكسر والتحطم 
بعد الجفاف ولكن ينصح بالتبكير في قص األفرع الحاملة 

مقص التقليم ما أمكن لتجنب انفراط  عمالللقرون باست
ومشكلة للمحصول  ،لبذورا القرون وبالتالي خسارة

هـ  خالل \2م ...2ويبلغ احتياجه المائي   . الالحق
يستطيع بجذوره العميقة والقادرة على  ذيكامل الموسم وال
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الطفو في الترب الغدقة وعند وجود ماء أرضي قريب كما 
هي الحال في حوض الفرات على تأمين نصف احتياجها 

بة والحقل الواضح المائي من الرطوبة المتواجدة في التر 
في الصورة التالية والذي زرع في محطة بحوث الري بدير 
 2الزور كحقل إكثار وحصلنا على نمو كامل وصل إلى 

هـ من خالل تقديم ريتين \كغ ..9متر وبذار بكمية بلغت 
متر وبدرجة  2.2فقط وذلك لوجود ماء أرضي على بعد

 . ds\m 2.2ملوحة لتلك المياه الجوفية بلغت 

 
 

نبات عشبي ثنائي الفلقة من العائلة : الشوندر العلفي. 01.4
. السرمقية، اإللقاح خلطي، يشبه الشوندر السكري كثيرا  

حيث يكّون مجموعا  ورقيا  وساقا  قرصية وجذرا  متضخما  
يحتوي على مواد مخزنة أهمها السكروز، تختلف نسبته  
حسب الصنف ومواعيد الزراعة ونوعية التربة وطبيعة 

ي متحمل للملوحة يعطي إنتاج وهو محصول علف. المناخ
كبير ومقاوم ألغلب األمراض، ويساهم في تأمين مادة 

في أوقات من السنة كفصل ( األوراق والدرنات)علفية 
الشتاء ال يتوفر فيها علف للحيوانات ويكون الطلب على 
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أشده للعلف خاصة فيما لو زرع في العروة الصيفية حيث 
هـ \طن .2رنات وهـ من الد\طن 22يعطي غلة تصل إلى 

من المجموع الخضري ويتميز عن الشوندر السكري 
والتبكير ( ثلثي حجم الدرنة فوق سطح التربة)بسهولة القلع 

يوم، كما يتميز بمردود عالي من المادة  12 – .1بحدود 
ودرجة استساغة وقابلية عالية من المواشي % 12الجافة 

آلزوت وسهل الهضم وكذلك احتياجاته السمادية خاصة ا
هي أقل من الشوندر السكري وتم دراسة عدة أصناف من 
الشوندر العلفي والتي أعطت نتائج مبشرة وجيدة كالصنفين 

TINTIN – MAGNUM . 
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نبات حولي عشبي  Helianthus annusتباع الشمس . 00.4
قائم من العائلة المركبة، من المحاصيل الزيتية حيث 
يستخدم زيته في تغذية اإلنسان، كما تستخدم الكسبة في 
. تغذية الحيوان الحتوائها على نسبة عالية من البروتين

كما . يمكن االستفادة من األقراص في تغذية الحيوانو 
وتغذية يستفاد من الجزء الخضري في صناعة السيالج 

يمكن إنباته في الترب المالحة حيث كانت . الحيوان عليه
مدخل عن طريق المركز الدولي  49نسبة اإلنبات جيدة لـ 

 2.89للزراعة الملحية في تربة ناقلية عجينتها المشبعة 
dS/m. 
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نبات حولي من المحاصيل الزيتية يتبع العائلة  :القرطم .0454
الفلقتين والجذر البذور من ذوات . Asteraceaeالمركبة 

 222سم والساق قائمة تصل إلى  .2وتدي يصل إلى 
سم، األوراق بسيطة متطاولة حافتها كاملة أو مشرشرة 
الزهرة أنبوبية موضوعة في وسط نورة تدعى بالقرصية، 
بتالتها ذات لون اصفر يتدرج إلى البرتقالي أو برتقالي 

 .يتدرج إلى األحمر القرمزي
 
 
 
 
 
 
 
 
يمكن زراعته في المناطق نصف الجافة وفي األراضي        

متوسطة الخصوبة التي ال ينجح فيها القمح أو القطن أو 
  الحرارة العالية يتحمل درجاتو الشوندر، يقاوم الجفاف، 

بذوره ال تفرط وال تأكلها العصافير وال يحتاج لعمليات 
خدمة كثيرة وال يحتاج لكميات كبيرة من األسمدة ويحتاج  

تستعمل بذور القرطم في . ريات عدا رية اإلنبات 2-2ن م
تغذية الحيوانات كالغنم والمواشي وغيرهما كما تستعمل 
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البتالت في تلوين بعض األطعمة وفي تلوين بعض 
وزيت القرطم له مفعول في تخفيض الكولسترول  .المآكل

أزهاره مفيدة  دفي الدم وفي الوقاية من تصلب الشرايين وتع
 .السعال والتهاب القصبات وكمنشطة ومسهلة في حاالت

ثنائي الحول ينمو بارتفاع / نبات حولي : اللفت الزيتي. 03.4
م، النبات خنثى ويتم تلقيحه عن طريق النحل، حيث  2.1

يخصب النبات نفسه،  تنمو نباتات اللفت الزيتي في 
مجال بيئي واسع حيث يحتاج  نبات اللفت الزيتي لمعدل 

مم ومتوسط درجة  ..2حتى  .12هطول يتراوح بين 
ما ينمو نبات اللفت الزيتي ، كم   12و  2حرارة يتراوح بين 

( الطينية)ألراضي الثقيلة وا( الرملية)في األراضي الخفيفة 
تطلب صرف جيد، ويتحمل مجال حموضة يتراوح يولكن 
الموعد المناسب لزراعة  ديع. pH  8.1 – 4.1 بين

محصول اللفت الزيتي في ظروف محافظة دير الزور في 
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حيث تتحمل شهر تشرين الثاني حتى شهر كانون األول 
      بعض أصنافه التأخير في موعد الزراعة ودرجات الحرارة 

 .المنخفضة عند اإلنبات

  
شجرة معمرة من الفصيلة : Salsola vermiculata:الروثة   .0254

يصــل ارتفاعهــا تحــت ظــروف   Chenopodiaclaeالرمراميــة
ــــة إلــــى ســــم وطــــول نمواتهــــا الخضــــرية الســــنوية  82 الحماي

  تنتشــر طبيعيــا  فــوق األراضــي. ســم .2فتصــل إلــى حــوالي 
ـــة الحصـــوية  ـــوعرة والمرتفعـــات والحـــزوم وتنمـــو فـــي األترب ال

 . والطمية المتوسطة الحصوية والمالحة  والمحجرة

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

إلعـادة  عملةنبات الروثة من أهم األنواع الرعوية المست ديع       
الحيـــاة البريـــة إلـــى المنـــاطق الرعويـــة المتـــدهورة فـــي الباديـــة 

متــه الكبيــرة لظــروف ئر والغــرس نظــرا   لمالو عــن طريــق البــذ
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المناطق الجافة واستساغته العاليـة ومقاومتـه للرعـي المـنظم 
واســتجابته الســريعة لإلراحــة إضــافة إلــى قدرتــه العاليــة علــى 

معــدالتها المطريــة عــن اإلنبــات فــي المنــاطق التــي ال تزيــد 
ملـــم وتســـتطيع بـــذوره اإلنبـــات خـــالل الســـنوات الجافـــة  ..2

 .ملم/ .2-.2/ذات الهطول المطري 

 

 Atriplex (Mediterranean saltbush) الرغل الملحي .4..0

halimus:  نبات شجيري معمر من الفصيلة الرمرامية
سم تبعا  لعمره وفصل نموه  .12-.2يتراوح ارتفاعه 

 42البيئي وتصل نمواته الخضرية السنوية لطول  وجودهو 
 . م 2سم في البادية ويمتلك مجموع جذري يصل لعمق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

القطف الملحي من نباتات المناطق الجافة ويقاوم  ديع       
الملوحة بشكل عالي ويستطيع االنتشار بشكل جيد في 
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السهول الفيضية والوديان في المناطق التي ال يتجاوز 
ملم وينتشر فوق األتربة الطينية السطحية  ..2أمطارها 

يدخل القطف الملحي في . والمناطق المتملحة المنخفضة
برنامج إعادة تأهيل المراعي المتدهورة في البادية لقدرته 
على مقاومة الجفاف واستساغته المقبولة من قبل األغنام 
 والماعز والجمال ونسبة إنبات بذوره جيدة في المناطق

 عململم ويست .22التي تتجاوز معدالت أمطارها السنوية 
في برامج تنمية المراعي المتدهورة عن طريق الغرس 

تتكاثر نباتات القطف الملحي بالبذور ويمكن إكثاره . والبذر
وتحافظ البذور على . بالعقل ونسب نجاحه ضعيفة

تبدأ نباتات القطف الملحي . سنوات 2-2حيويتها لمدة 
خالل الثلث األخير من شهر حزيران واإلثمار باالزهار 

خالل الثلث األخير من شهر آب وتنضج البذور وتصبح 
نباتات القطف . جاهزة للجمع خالل شهر تشرين ثاني

في % 28الملحي غنية بالبروتين الخام حيث تحتوي على 
في الطور الثمري % 24الطور الخضري تنخفض إلى 
ندما ترعاه خاصة خالل وتطلب الحيوانات الماء كثيرا  ع

فصل الصيف الرتفاع نسبة األمالح فيه، كما أن جفافية 
يقل إقبال األغنام عليه مع  .الموقع تقلل من استساغته

 .تقدم موسم النمو وذلك الزدياد تركيز األمالح فيه
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  Atriplex leucoclada( السللوري)الرغللل أبلليض الفللروع  .06.4
الرمراميـــة يتـــراوح نبـــات رعـــوي تحـــت شـــجيري مـــن الفصـــيلة 

  النمو ومنطقـة  وفصل  لعمره سم تبعا   ..2-.2ارتفاعها 
ســـم  .4ويتجـــاوز طـــول نمواتـــه الخضـــرية الســـنوية وجـــوده 

ويمتـــاز بقيمـــة علفيـــة جيـــدة ويشـــكل مـــع بقيـــة أنـــواع الرغـــل 
المصـــدر الـــرئيس لألعـــالف الطبيعيـــة فـــي المنـــاطق الجافـــة 

مـع بقيـة أنـواع وهو أكثر استسـاغة مـن قبـل األغنـام مقارنـة 
ينتشر القطـف السـوري فـي الباديـة فـي المنخفضـات . الرغل

ومجـــاري الســـيول وينمـــو بشـــكل جيـــد فـــوق األتربـــة الصـــفراء 
 .المحمرة واألتربـة الطينيـة والمالحـة ويتجنـب األتربـة الرمليـة

 عملةيــأتي القطــف الســوري فــي طليعــة أنــواع القطــف المســت
ورة فـي الباديـة نظـرا  في برنامج إعادة تأهيل المراعي المتده

لقدرتـــه الكبيـــرة علـــى مقاومـــة الجفـــاف وقدرتـــه العاليـــة علـــى 
ـــــد معـــــدل  ـــــاطق التـــــي ال يزي اإلنبـــــات واالسترســـــاء فـــــي المن

ملــم واستســاغته الجيــدة  .21هطولهــا المطــري الســنوي عــن 
 باإلزهــــارتبــــدأ نباتـــات القطــــف الســــوري . مـــن قبــــل األغنــــام

مــــر خــــالل ثخــــالل النصــــف الثــــاني مــــن شــــهر حزيــــران وت  
النصف الثاني من شـهر آب وتنضـج بـذوره وتصـبح جـاهزة 

تتكـاثر . للجمع خالل النصـف الثـاني مـن شـهر تشـرين أول
نباتات القطف السوري بشكل رئيس بالبذور وتحافظ البـذور 

نباتــات . ســنوات 4المخزنــة علــى هويتهــا بشــكل جيــد لمــدة 
% 28القطــف الســوري غنيــة بــالبروتين حيــث يحتــوي علــى 
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فــي % 21ن خــام فــي الطــور الخضــري يــنخفض إلــى بــروتي
الطــور الثمــري وترعــاه مختلــف أنــواع الحيوانــات فــي جميــع 

 .الفصول ولكنها تطلب الماء كثيرا  عندما ترعاه صيفا  
 
 
 

شـجيرة معمـرة مـن  Atriplex canescens:القطلف األمريكلي .07.4
ســــم تبعــــا   .28 – 22الفصـــيلة الرمراميــــة يتــــراوح ارتفاعهــــا 

صـــل طـــول نمواتـــه يوفصـــل النمـــو وموقعـــه البيئـــي و  لعمـــره
ســـم فـــي الباديـــة ويمتلـــك مجمـــوع جـــذري  22الخضـــرية إلـــى 

تنتشـر نباتـات القطـف األمريكـي فـي . م 2يصل ألكثر من 
ولــه القــدرة علــى النمــو فــي الفيضــات واألراضــي   الفيضــات

الحصــوية والرمليــة والمنحــدرات واألراضــي الطينيــة المالحــة 
ــــة ا ــــة المنخفضــــةويفضــــل األترب ــــة الطمي ــــدخل فــــي . لطيني ي

برامج تنمية مراعي البادية عن طريق الغرس والبـذر ونسـبة 
إنباتــه جيــدة فــي المنــاطق المنخفضــة والتــي تتلقــى هطــوالت 

تبـــدأ نباتـــات القطـــف . ملـــم .22مطريـــة ســـنوية أكثـــر مـــن 
األمريكـــي باإلزهـــار خـــالل النصـــف األول مـــن شـــهر تمـــوز 
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مـن شـهر آب وتنضـج ثمـاره  واإلثمار خالل النصف الثـاني
تحـــتفظ . وتصـــبح جـــاهزة للجمـــع خـــالل شـــهر تشـــرين ثـــاني

نباتات القطف األمريكي . سنوات 2-2بذوره بحيويتها لمدة 
جيـــدة القيمـــة الرعويـــة وترعـــاه جميـــع الحيوانـــات وهـــو غنـــي 

بـروتين خـام فـي الطـور % 22بالبروتين حيث يحتوي على 
 .في الطور الثمري% 21الخضري ينخفض إلى 

 

 Agropyron (Desert wheatgrass)حشيشة القمح. 08.4

desertorum:  
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في حوض البحر المتوسط وشرق أوربة إلى آسيا  تنتشر       
نبات دائم الخضرة، معمر، مورق طيلة العام، ، الوسطى

أزهاره خنثى تخصب بواسطة الرياح، وينمو في الترب 
ب القاعدية الخفيفة أو المتوسطة أو الثقيلة، يفضل التر 

  .والترب شديدة الملوحة
رطبة أو ال يحب الظل يمكن أن يعيش في الترب ال       

في استصالح األتربة وينمو  عمالهالجافة، ويمكن است
 عملالنبات بشكل جيد في األتربة الرطبة القلوية ويست

باستصالحها، كما أن هذا النبات مقترح الستصالح الترب 
ويمكن أن ينمو في نطاق ، يزرع في الخريف. المالحة

ويمكن أن ينمو بشكل أفضل في الشمس   pHواسع من الــ
اطعة وال يحب الظل، وينمو في هطول مطري من الس

ليس كل . م   9 – 2 من ودرجة حرارة . ملم ..2 –..1
 .األنواع هي مقاومة للصقيع

 
نبات  :Kallar grass)  )Leptochloa fuscaكاالر جراس .0954

معمر، فترة النمو النشطة في الربيع، معدل النمو بعد 
الحش بطيء، ينمو في الترب الخفيفة والمتوسطة ويتحمل  

ويتحمل كربونات الكالسيوم بشكل  .الظروف الالهوائية
متحمل للملوحة بشكل  متوسط، ضعيف المقاومة للجفاف،

 .عاٍل واستساغته عالية من قبل الماشية
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 Sporobolus (Seashoredropseed)السبوروبولوس  .4154

virginicus: ووه نبات وحيد الفلقة من العائلة  النجيلية 
الناعمة ومتوسطة و  متكيف مع الترب الخشنة، معمر نبات
 يتميز بمحتوى  .عالي التحمل لكربونات الكالسيوم ،القوام

، وتقبل عليه الماشية بشكل المعادنو   البروتين  عالي من
لتربة وذلك بسبب افوري وي عدُّ من نباتات صيانة وحفظ 

 .تحمله العالي للجفاف، ومتطلباته المائية القليلة نسبيا  
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  :Seed Production إنتاج البذور الالزمة. 3
 إقباال  شديدا  من قبل الفالحين القى عدد من محاصيل األعالف

حضروا األيام الحقلية وطلبوا الحصول على  زرعوها أو الذين
بدأ  .البذور من الهيئة ومن ممثلي المركز الدولي للزراعة الملحية

للملوحة في موقع  إنتاج بذور محاصيل األعالف المتحملة
الحسكة الرقة و المريعية بدير الزور وامتد بعد ذلك إلى محافظات 

ور المنتجة البذ وزعت .و منطقة الغاب وحلب والسلمية وحمص
في محطات البحوث الزراعية على الفالحين في المناطق 

 . المستهدفة
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وكان إنتاج البذور على نطاق واسع في محطة عب خوين 

 . بمحافظة الرقة
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 Feed (السيالج و المكعبات العلفية) األعالف   تصنيع. 2

blocks and silage preparation: 
( والهيالج والمكعبات العلفيةالسيالج )تم تصنيع األعالف  

حيث . في دورات تدريبية وأيام حقلية داخلية وخارجية
سيالج المادة الخضراء من عشرات األطنان  عتنص  

وقد حللت . الناتجة عن األصناف والهجن المدروسة
األعالف المنتجة في الظروف الملحية لتحديد نسب الخلط 

 . المناسبة والقيمة الغذائية للعلف المنتج
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 :Animal Feed تغذية المواشي على العلف المنتج. .
المركزة المستخدمة في تغذية قطيع الحمالن في  بدلت العليقةاست  

بنسب منه ودرس تأثير ذلك في معدالت  الهشممحطة بحوث 
مجموعات متجانسة من الحمالن تضم  2في نمو تلك الحمالن 

 : رؤوس .2كل منها 

   المركزة المعتادة بالعليقةالمجموعة األولى كشاهد غذيت. 

   المركزة  لعليقةامن % 22المجموعة الثانية غذيت بنسبة
  .بالسيالج

   المركزة  العليقةمن % .1المجموعة الثالثة غذيت بنسبة
  .بالسيالج

على ( ، ماعز، أغنامأبقار، جاموس)تغذية الماشية  ترسكما د  
سيسبان، دخن )المحاصيل العلفية التي زرعت في منطقة الغاب 

، حيث لوحظ استساغة جيدة 1.24في موسم  (لؤلؤي، ذرة بيضاء
 .من قبل هذه الماشية لهذه المحاصيل
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 :مطويات المشروع. 6
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                  .              .        
                                                                                                        

:              

جذور ليفية و الساق نبات الدخن نبات عشبي قائم ذو 
تشبه ساق الذرة يوجد عليها أوبار ناعمة و تخرج األفرع 

 أوراقه عريضة تشبه الذرة ،الجانبية من العقد الساقية
 يختلف طولها حسب الصفراء و األزهار تتجمع بنورات

الصنف . 

 
             :

 . 15/7 – 15/6يزرع خالل الفترة من 

 

 :                
محصول صيفي يتميز بقيمته الغذائية كمادة خضراء أو  
مادة جافة في غذاء الحيوانات كما يمكن أن يقدم في 

التغذية كدريس للحيوانات. و يمتاز نبات الدخن بقدرته 
على النمو في الظروف الملحية المختلفة )تربة+ماء( 

 
 :             

" صنف محلي "  1تم زراعة صنف دخن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE IN WANA 

MARGINAL ENVIRONMENTS THROUGH SUSTAINABLE 

CROP AND LIVESTOCK  

                                                                         

                                                         

  :    
 ريات حيث 8-7 تتوزع على 3م7000-6500يحتاج 

تم استعمال ثالث مستويات من ملوحة مياه السقاية: 
F=1.2 dS/m 

S1= 7.1 dS/m 

S2= 13.4 dS/m 

 

 :                  

ك  يوريا/هل تضاف على ثالث دفعات و 250يحتاج إلى 
ك  سوبر فوسفات /هل دفعة واحدة قبل 150يحتاج إلى 
 الزراعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebrahimnor@yahoo.com 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         :

يعطي نبات الدخن ثالث حشات خالل فترة النمو األولى 
 يوم من تاري  الزراعة و الثانية        55-45بعد 
 يوم بعد الحشة األولى و الثالثة بعد         30-35
 يوم من الثانية، كما ي من مادة علفية كبيرة 20-25

 طن/هل و          60-45حيث يصل إنتاجه من المادة الخضراء 
 طن/هل مادة جافة. 20

 

 

 

مع تحيات الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية 

إدارة بحوث الموارد الطبيعية 

مركز بحوث دير الزور 
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 إعداد المهندس محمد الحياوي

 أويديس أرسالن إشراف الدكتور

 المنسق الوطني للمشروع

                                                             

:               
يتبع هذا النبات إلى العائلة النجيلية له جذر أولي طويل  يتشكل عليه 

مجموعة من الجذور الثانوية ،الساق قائمة طويلة تغطيها طبقة 
شمعية بيضاء تكسبها مقاومة اإلجهاد المائي تتألف الساق  من عقد   

وسالميات تخرج منه أوراق متبادلة عددها بعدد العقد حوافها   
منشارية ،النورة عنقودية مزدحمة أو سائبة حسب األنواع ، الحبوب  

  أو مغطاة بالعصافاتةعاري

  

 :                                                                         

                      1-3                        /    

                               ,                                  

0.6                                       ,   2-2.5      /     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

:                                                                                                                                                                        
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ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE IN WANA 

MARGINAL ENVIRONMENTS THROUGH 

SUSTAINABLE CROP AND LIVESTOCK 

DIVERSIFICATION PROJECT 

 

 

 

 

 

 

 

 :                             

                                                

              ,                               

                                                

                                                  

                                                     

                                            

                                              

.                   

مشروع التكيف مع التغيرات المناخية في البيئات الهامشية في مناطق 
 غرب آسيا وشمال إفريقيا من خالل التنويع المستدام للمحاصيل والماشية

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

تعتبر الذرة البيضاء من المحاصيل االحتياجات السمادية للمحصول : 
-2المجهدة للتربة وتستجيب للتسميد .حيث تسمد بالسماد العضوي من 

طن/هـ حيث تضاف قبل الفالحة األولى  حيث تضاف معها األسمدة 3
كغ/دونم من السماد 10-8الفوسفاتية والبوتاسية وفق المعدالت التالية : 

  كغ/دونم من السماد البوتاسي 8-6الفوسفوري)سوبر فوسفات ثالثي( و 

كغ للدونم من 10-8أما األسمدة اآلزوتية فتضاف من )سلفات البوتاسيوم(. 
تضاف على ثالث دفعات قبيل الزراعة وبعد التفريد ثم بعد N اآلزوت 

 أسبوعين .

 

 

 

 

 

 

 

تعتبر الذرة البيضاء من                            :
المحاصيل المتحملة للجفاف لذلك تنجح زراعته بعال ،أما عند توفر 
المياه فإنها تعطي إنتاجا عاليا . يحتاج محصول الذرة البيضاء إلى 

رية واحدة كل أسبوعين إلى ثالثة أسابيع ،لكن تتقارب فترات الري في 
مرحلتي تشكل النورات وتشكل الحبوب ألن النبات يحتاج إلى الماء 
بكثرة في هاتين المرحلتين . وبشكل عام يحتاج المحصول  حوالي 

-7(/هـ . أما  ملوحة مياه الري فيتحمل ملوحة مابين )3م7000)
    ( ديسسمنز /م14

:                                                         

                                                           

         .                                       

                              7                          

                                                        

(   ICBA . )  
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 Hayawi79@hotmail.com 
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 إعداد المهندسة الزراعية: أريج الخضر
    موقع المريعية الثالث لبحوث األراضي- مركز بحوث دير الزور

        إشراف الدكتور: أويديس أرسالن
 المنسق الوطني للمشروع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE IN WANA 

MARGINAL ENVIRONMENTS THROUGH 

SUSTAINABLE CROPS AND LIVESTOCK 

DIVERSIFICATION PROJECT 

نبات عشبي ثنائي الفلقة من العائلة  الوصف النباتي:
السرمقية  االلقاح خلطي ، يشبه الشوندر السكري كثيراً . حيث 
يكون مجموعًا ورقيًا وساقا قرصية وجذرًا متضخمًا يحتوي على 

مواد مخزنة أهمها السكروز تختلف نسبته حسب الصنف 
 ومواعيد الزراعة ونوعية التربة وطبيعة المنا .

 

 محصول علفي متحمل للملوحة يعطي إنتاج أهمية زراعته:
كبير ومقاوم ألغلب األمراض ، ويساهم في تأمين مادة علفية 

كفصل الشتاء        ال )األوراق والدرنات( في أوقات من السنة 
 شده للعلف.يتوفر فيها علف للحيوانات ويكون الطلب على أ

 

 سم 50 تتم الزراعة على خطوط المسافة بينها طريقة الزراعة:
 سم بين النباتات. وتجرى عمليات الخدمة بمواعيدها 20و 

أما القلع فيتم في األشهر  .المناسبة مثل نبات الشوندر السكري
  لالستفادة منه كعلف في الشتاء.3- 1

 

 ك /هل في حال الصنف متعدد األجنة       15- 10 كمية البذار:
  وحدة بذرية/هل في حال الصنف وحيد الجنين.2 - 1و 

 

 

 

                                                               
                                                                 

 

 
 من المحاصيل المروية في االحتياج المائي للمحصول:

/هل بطرق الري التقليدية 3 م8000-7000محافظتنا ويحتاج من 
/هل 3 م5000في حين بل  عند استخدام طريقة الري بالر      

 (. dS/m 12-8)بنوعية مياه 

 
 ك /هل من الفوسفور 120 ك /هل من ا زوت ، و180 التسميد:

 . ك /هل من البوتاس120، و 
 

 

 صنف من الشوندر 14 تم اختبار األصناف المزروعة:
)المركز الدولي ICBAالعلفي لخمس سنوات مصدرها منظمة 

للزراعة الملحية بدبي(، وقد تفوقت بعض هذه األصناف مثل 
Meastro و Blaza و TINTIN و NESTOR و Neptun .

 طن/هل 150وأعطت إنتاجا علفيًا كبيرًا من األوراق والدرنات ) 
  طن/هل عند الري بمياه مالحة(.70عند الري بمياه عذبة و 

 

 

 

 

 مع تحيات إدارة بحوث الموارد الطبيعية 

 ومركز بحوث دير الزور

Areej1962@hotmail.com 

2012 
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            .              .  

      

             .  
                    

:              

القرطم نبات حولي من المحاصيل الزيتية يتبع للعائلة المركبة 
Asteraceae البذور من ذوات الفلقتين والجذر وتدي يصل  

 سم، األوراق 175 سم والساق قائمة تصل إلى 50إلى 
بسيطة متطاولة حافتها كاملة أو مشرشرة الزهرة أنبوبية 

موضوعة في وسط نورة تدعى بالقرصية ، بتالتها ذات لون 
اصفر يتدرج إلى البرتقالي أو برتقالي يتدرج إلى  األحمر 

 القرمزي .

يمكن زراعته في المناطق نصف الجافة وفي األراضي 
متوسطة الخصوبة التي ال ينجح فيها القمح أو القطن أو 

الشوندر ، يقاوم الجفاف ، يتحمل درجات الحرارة العالية بذوره 
ال تفرط وال تأكلها العصافير وال يحتاج لعمليات خدمة كثيرة وال 

 ريات عدا 5-3يحتاج لكميات كبيرة من األسمدة ويحتاج  من 
 رية اإلنبات .

 

 :                  
تستعمل بذور القرطم في تغذية الحيوانات كالغنم 

والمواشي وغيرهما كما تستعمل البتالت في تلوين بعض 
األطعمة وفي تلوين بعض الم كل وزيت القرطم له مفعول 
في تخفيض الكولسترول في الدم وفي الوقاية من تصلب 
الشرايين وتعتبر أزهاره مفيدة في حاالت السعال والتهاب 

 القصبات وكمنشطة ومسهلة .

 
             :

 15يزرع كمحصول شتوي في البالد الحارة من تاري  
  تشرين ثاني30تشرين أول حتى 

  :    
 الكلي باستخدام طريقة بل  متوسط االستهالك المائي 

 / هل 3 م 8467الري بالخطوط )سطحي مطور ( 
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MARGINAL ENVIRONMENTS THROUGH 

SUSTAINABLE CROP AND LIVESTOCK  
                                                                         

                                                         

 :              
تم زراعة األصناف التالية:والتي تم الحصول عليها من 

ICBA " المركز الدولي للزراعة الملحية بدبي" 
P1-173885  - P1-248356 - P1-250595 

P1-250924  - P1-251983 - P1-563792 

 :                        

لم يتأثر المحصول الكلي والوزن الصافي )وزن البذور( 
لمتوسط األصناف كلها بالملوحة الناتجة عن استخدام 

 dS/m 8,76المياه والتي وصل متوسط ملوحتها إلى 

 طن/هل  23.27فقد وصل المتوسط العام ل نتاج الكلي 
 طن/هل. 2,35أما الوزن الصافي فقد وصل إلى 

أما محصول البتالت فقد تأثر حيث انخفض المردود من 
 90,63 إلى F ك  / هل عند الري بمياه الفرات 195,2

. dS/m  8,76ك  / هل عند الري بمياه ملوحتها 

 تفوقاً  ظاهريًا على بقية P1-173885أبدى الصنف 
األصناف من حيث اإلنتاج )الكلي والصافي ووزن 

البتالت( . 
 

 

 

 

 

 

 
 

@yahoo.com 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :                 
 تم جمع اإلنتاج من البتالت عند وصول اإلزهار إلى 
قمته وقطف المحصول الكلي) المجموع الخضري + 

البذور (  مع البذور عند وصول النباتات مرحلة النضج 
ثم جففت النباتات ودرست بالدراسة ا لية للحصول على 

البذور. 
 

مع تحيات الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية 

إدارة بحوث الموارد الطبيعية 

 مركز بحوث دير الزور
riyadalshaher@gmail.com 
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              : 
 النبات خنثى و ،  م1.2نبات حولي / ثنائي الحول ينمو بارتفاع 

يتم تلقيحه عن طريق النحل، حيث يخصب النبات نفسه،  تنمو 
للفت  نبات ايحتاج نباتات اللفت الزيتي في مجال بيئي واسع حيث 

م و متوسط م 300 حتى 250معدل هطول يتراوح بين الزيتي ل
ينمو نبات اللفت  ، كماة مئويةج در27 و 5بين يتراوح حرارة درجة 
ضي الخفيفة )الرملية( و األراضي الثقيلة )الطينية( افي األرالزيتي 

 يتحمل مجال حموضة يتراوح بين  وو لكن تتطلب صرف جيد، 
pH 4.2 – 8.2. اللفت محصول لزراعة المناسب الموعد يعتبر 

 حتى الثاني تشرين شهر في الزور دير محافظة ظروف في الزيتي
 موعد في التأخير أصنافه بعض تتحمل حيث األول كانون شهر

 .اإلنبات عند المنخفضة الحرارة درجات و الزراعة

 

                 : 
 الزيت إنتاج في عالمياً  الهامة المحاصيل من الزيتي اللفت يعتبر
الغذائية  القيمة ذات النباتية الزيوت من يعتبر الذي و النباتي
المحصول لصالح المشروع التابع للمركز  زراعة تمت العالية.

 بهدف دراسة مدى (ICBAالدولي للزراعات الملحية في دبي )
 على للحصولتحمل المحصول ل جهادات المناخية و الملحية و 

 غذائية قيمة ذات نسبياً  كبيرة حيوية كتلة األعالف، حيث أعطى
 .للملوحة متحمل باعتباره نبات خاصة و  للحيوان

 
               : 

 لصالح المشروع المنفذ بالتعاون مع المركز  تم دراسة عدة أصناف
في موقع المريعية الثالث  (ICABالدولي للزراعات الملحية )

لبحوث األراضي من حيث استجابتها للنمو و اإلنتاج تحت تأثير 
الري بمياه مختلفة الملوحة وكانت: 

Syria-D – 98   Syria-E – 144    Hyola – 43  
  Hyola – 60    Hyola – 61    Hyola – 401  

 على باقي األصناف من  Syria – E – 144حيث تفوق الصنف 
حيث اإلنتاجية و تحمل الري بمياه مختلفة الملوحة. 
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                   :
 تمت إضافة األسمدة المعدنية للفت الزيتي على الشكل التالي:     

 ك  25-20 بمعدل آزوتي سمادN/هل                                              
 ك  15-10 بمعدل   فوسفاتي سمادP2O5/هل  
 ك  12-5 بمعدل  بوتاسي سمادK2O/هل  

     :

يحتاج نبات اللفت الزيتي في ظروف محافظة دير الزور إلى 
  ريات، 5-4/هل خالل موسم النمو تقسم على 3 م3000-3500

تم استعمال ثالث مستويات من ملوحة المياه )مياه الصرف 
الزراعي( في السقاية: 

F  = 0.98 ds/m 

S1 = 7.9  ds/m 

S2 = 13.4  ds/m 

 

 

 

 

                                  :

 تفوق في اإلنتاج الخضري و Syria – E – 144أبد الصنف 
اإلنتاجية من العلف  كانت و حشتين النبات البذري حيث أعطى

 هل/طن 32  بذرية إنتاجيه أعطى  بينما هل/طن 75 حوالي األخضر
من العلف األخضر  اإلنتاجية كانت حين في عذبة، مياه باستخدام
 عند هل/ طن19 حوالي البذرية اإلنتاجية و هل/طن 42 حوالي

 لنفس الصنف. dS/m 13.4 ملوحتها مياه استعمال

 
          :

السمسم، عند نضجها  قرون تشبه قرون الزيتي اللفت نبات يعطي
تجميعها  قطفها و ثم يتم( جفافها )محمر يتحول لونها إلى بني

 يتم  كبيرة و تركها حتى تجف تمامًا  ثم البالستيك من قطع على
 .  القرون جميع لتنفرط ضربها 
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