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 مقدمة. 1
حين  بلنا العجنز فني ( السننة/الفرد/3م/0111أقل من )مع الدول الفقيرة بالمياه وفق التصنيف العالمي  ةتصنف سوري

لذلك تولي الحكومة تقانات إدارة المياه والتقانات التني تنوفر الميناه . سنويا   3مليار م 3المتجددة بحدود الموازنة المائية 
ونظننرا  لعنندم تننوفر المينناه العذبننة بالقنندر الكننافي لزيننادة معنندل التوسننع الزراعنني إلننى المسننتو  . العذبننة اهتمامننا بالغننا  

ذات نوعينات مختلفنة ومسنتويات متبايننة منن األمنالا مثنل الميناه المطلوب كان لزاما  علينا االتجاه إلى اسنتغالل ميناه 
وحين  أن إعنذاب هنذه الميناه منازال منن العملينات . الجوفية ومياه الصرف الزراعي والصرف الصحي فني الزراعنة

التكنولوجيننة المتقدمننة ذات الكلفننة االقتصننادية العاليننة مننن وجهننة نظننر االسننتغالل الزراعنني لننذلك يصننب  مننن األهميننة 
 . مكان استخدام هذه النوعيات من المياه في االستغالل الزراعي على حالهاب
 

كما أن الموارد األرضية تعاني من الكثير منن التحنديات كتعنرس مسناحات منن األراضني لفقندان الخصنوبة والنتمل  
بشنري وعملينات والتلو  والتدهور نتيجة الظروف المناخية من جفاف وقلة الهطوالت المطرية إضنافة إلنى العامنل ال

التكثيننف الزراعنني وعننندم االلتننزام بالننندورات الزراعيننة المناسنننبة وبالتننالي انخفننناس اإلنتاجيننة  ممنننا يتطلننب إعنننادة 
 .استصالا و تأهيل هذه األراضي

 
ظهرت اآلثار التراكمية لألمالا فني منناطق مختلفنة منن حوضني الفنرات والخنابور بشنكل خناض نتيجنة إضنافة ميناه 

منن % 42معينة من األمالا الذوابة للتربة  وأصبحت األراضي المتأثرة بالملوحة تشكل حوالي تحتوي على تراكيز 
األراضنني المرويننة فنني القطننر العربنني السننوري بالملوحننة بنندرجات متفاوتننة  وتقنندر المسنناحة التنني تخننرج مننن نطنناق 

ة المتنأثرة بالغندق بحنوالي هكتنار سننويا   كمنا تقندر المسناح 2111-3111االستثمار الزراعي بسبب النتمل  بحنوالي 
تتنوزع هنذه األراضني علنى طنول نهنر الفنرات  . ألنف هكتنار 333ألف هكتار  وبالغدق والملوحنة معنا  بحنوالي  44

ويشكل اإلجهاد الملحي في ظروف منطقنة المتوسنط . ووادي الخابور وبعس المناطق في غوطة دمشق وسهل الغاب
ة  ونظنرا  الرتفناع تكناليف استصنالا األراضني المتملحنة  ونندرة الميناه مشكلة العديد من الزراعات األساسية والمهم

في تلك البيئات  البد من البح  عن نباتات أكثر تكيفا  مع المستويات المرتفعة منن الملوحنة وذلنك لحنل المشناكل التني 
ضنرورة إيجناد تسنتدعي تكناليف استصنالا األراضني المتملحنة الباهظنة . تواجه التكثيف الزراعني فني هنذه المنناطق

 . أنواع نباتية عالية التحمل للملوحة
 

تعد   الملوحة من أهم اإلجهادات البيئينة التني تهندد اإلنتناج الزراعني فني المنناطق الجافنة وشنبه الجافنة  باإلضنافة إلنى 
 Palatable speciesتندريجي فني األننواع الرعوينة المستسناغة  وقند لنوحظ تراجنع . الجفاف والحرارة المرتفعة

وُيعز  التراجع في األنواع النباتية الرعوية بشنكل  . ى حد االنقراس  مما يؤثر سلبا  في غنى التنوع الحيوي النباتيإل
 .أساسي إلى الرعي الجائر بسبب ازدياد أعداد الحيوانات  وتمل  المياه الجوفية

 
لة البيئيننة أصنبحت تتفناقم منع زيننادة علنى النرغم منن أن ملوحننة التربنة أو الميناه تعند ظنناهرة قديمنة  إال أن هنذه المشنك
وتتوقنف إمكانينة اسنتثمار األراضني . التطبيقات والممارسات الزراعينة الحديثنة  وكنذلك منع زينادة الحاجنة إلنى النري

المتملحة على تطوير األنواع المتحملة للملوحة  بهدف إعادة استزراعها في األراضني المتملحنة المتندهورة  واختبنار 
هناك تباين وراثي في استجابة األنواع النباتينة واألصنناف . م اإلنتاج في المناطق المتأثرة بالملوحةمد  مالءمتها لنظ

ضمن النوع الواحد لإلجهاد الملحي  وتعدُّ مرحلة اإلنبات وتطاول البادرة ومرحلة النمو الخضنري المبكنرة منن أكثنر 
ا  فني العديند منن العملينات الحيوينة  تتمثنل بالتنأثيرات تمارس األمالا عنادة  تنأثيرا  مزدوجن. المراحل حساسية للملوحة

إال أن القندرة علنى تحمنل المسنتويات  Specific ion toxicity  والسنمية األيونينة Osmotic effectsالحلولينة 
ضنمن الفجنوات  وحجنب تأثيرهنا الضنار ( -Na+  Cl)الملحية العالية يتم من خالل حجنز الشنوارد المعدنينة الضنارة 

وبالزم  ممنا يحنول دون وصنولها إلنى مسنتويات سنامة ضنمن سنيتوبالزم الخالينا النباتينة  وتسنهم أيضنا  فني في السنيت
 . عملية التعديل الحلولي
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ونظننرا  ألهميننة األحينناء الدقيقننة فنني خصننوبة التربننة وخاصننة فنني منطقننة الريزوسننفير حينن  تلعننب دور المنظفننات 
ة للنبننات ومعندنتها للبقاينا العضننوية وإحندا  التغينرات البيوكيميائيننة البيولوجينة بسنبب اسننتهالكها المنتجنات االسنتقالبي

المختلفة في التربة  وهي في الوقت ذاته تسهم في تحويل الكثير منن العناصنر الغذائينة فتجعلهنا متاحنة لالسنتخدام منن 
ينز عالينة منن األمنالا قبل النباتات  ولذلك فان انخفاس أدائها نتيجة الملوحة من األمور الهامة  حين  أن وجنود تراك

كاف  لحصول تراجنع تندريجي فني نشناطات األحيناء الدقيقنة ( أو أكثر dS/m 2)الذوابة في الترب المتأثرة بالملوحة 
وخصوبة التربة وفي نمو معظم المحاصنيل المزروعنة  وإن العندد االجمنالي للبكتيرينا ينرتبط سنلبا  بنالتراكيز الملحينة 

 . الكلية للترب المالحة وإيجابيا  بالمحتو  من المادة العضوية
 

ي تقينيم أداء بعنس األننواع النباتينة الهامنة بيئينا  وعلفينا  فني تحمنل إجهناد الملوحنة انطالقا  مما سبق كان من الضنرور
للوصول إلى غربلة وانتخاب لألنواع المتحملنة للملوحنة منع المحافظنة علنى طاقتهنا اإلنتاجينة بهندف اإلفنادة منهنا فني 

هام بشننكل أو بننفخر فنني اإلدارة إعننادة تأهيننل المراعنني الطبيعيننة المتنندهورة فنني الواحننات والسننبخات المتملحننة  واإلسنن
المستدامة للمراعي  باإلضافة إلى إعادة تأهيل األراضي المروية المتملحة التي تخرج من نطناق االسنتثمار الزراعني 

الحيننواني لرفننع مسننتو  معيشننة الفننالا فنني البيئننات  –فنني إنتنناج المحاصننيل الحقليننة والعلفيننة بقصنند التكامننل النبنناتي 
 .المتدهورة

 
 دوديننة المينناه العذبننة فنني الجمهوريننة العربيننة السننورية بنندأ الفننالا باسننتعمال مينناه اآلبننار المالحننة فنني رينظننرا  لمح

ة كننالقطن فنني األراضنني الثقيلننة الننذي تسننبب فنني خننروج مسنناحات مننن األراضنني المحاصننيل المتحملننة نسننبيا  للملوحنن
ذي أد  إلننى هجننر هننذه المننناطق األمننر النن. وعننند عنندم تننوفر الصننرف المناسننب الخصننبة  وخاصننة المنخفضننة منهننا 

 .  أخر  للرزق والبح  عن مصادر
والروثنا فني  هوالندخن والسيسنبنان والمحاصنيل الرعوينة كالرغنل بأنواعن وبنجاا محاصيل األعالف كالنذرة البيضناء

مننن الملوحنة عننادت هنذه األراضنني  الجدينندة وباسنتعمال ميناه مالحننة نظنرا  لتحملهننا لندرجات أكبنر الظنروف المناخينة
 منن النذرة البيضناء كنل وصنل منردود فقند. لعملينة اإلنتاجينة منن جديند وكاننت اإلنتاجينة جيندة فني الظنروف الملحينةل

ووصنل . هنـ منن الندرنات واألوراق/طنن 021ووصنل منردود الشنوندر العلفني إلنى . هـ/طن 31والدخن إلى حوالي 
ولمنا كاننت هنذه النباتنات . الميناه المالحنة هـ باسنتعمال كمينات صنغيرة جندا  منن/طن 41مردود النباتات الرعوية إلى 

علفية ساعدت في التكامنل النبناتي الحينواني وأضنافت قيمنة للمننتج النبناتي ولنم يعند بالوقنت نفسنه حاجنة لنقنل أعنالف 
اجة للهجرة إلى المدينة للبح  عنن في بقاء الفالا في أرضه وعدم الح ساعد ذلك. حيوانات المزرعة من أماكن بعيدة

 . قمصدر للرز
 

وبغية المحافظة على الموارد المائية والتقليل من العجز المائي يجب التركيز على استخدام التقاننات التني تحنافظ علنى 
 3ملينار م 3.5الموارد المائية العذبة المحدودة من خنالل اسنتعمال المنوارد المائينة غينر التقليدينة والتني تقندر بحنوالي 

التكّيفف مفع ظفاهرة التغيفر "مخرجنات مشنروع  دوتعن(. 3ملينار م 5.5المالحة منها بشكل خاض والتي تشنكل )سنويا  
" المناخي في البيئات الهامشية لمنطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا مفن خفالل التنويفع المسفتدام للمحاصفيل والماشفية

   .والتربة دودةالسبيل األمثل للمحافظة على الموارد المائية العذبة المح
 

 : بتمويل من قبل الجهات التالية( 5104-5101)امتد المشروع لفترة أربع سنوات 

  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

 الصندوق العربي للتنمية االجتماعية واالقتصادية 

  البنك اإلسالمي للتنمية 

  صندوق أبك للتنمية الدولية 

  المركز الدولي للزراعة الملحية 

  بمنا فيهنا  غنرب سسنيا وشنمال أفريقينا النظم الوطنية للبحو  الزراعية لعندد منن الندول المشناركة فني منطقنة
  .ةسوري
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 المجموعات المستهدفة

  المزارعين والرعاة من ذوي الموارد المحدودة الذين تعتمد معيشتهم على األراضي ومنوارد الميناه الهامشنية
والشنمالية الشنرقية علنى الميناه المالحنة والغوطنة الشنرقية علنى ميناه  في سوريا المركزة في المنطقة الشرقية

 .الصرف الصحي المعالجة

 النساء الريفيات في المناطق التي يستهدفها المشروع. 

 صانعي السياسات والمسئولين في القطاع الزراعي.  

 أهداف المشروع . 2
فني تخفينف سثنار التغينرات المناخينة وتحسنين سنبل العني  والندخل للمنزارعين الفقننراء  الهفدف العفام للمشفروعيكمنن 

منن خنالل إنتناج محاصنيل  سنوريادفة فني هالذين يعتمدون على موارد المياه واألراضي الهامشنية فني المنناطق المسنت
 : تشمل األهداف المباشرةو. أعالف مرتفعة الغلة ومالئمة لهذه البيئات

 ا لننة للمننزارعين فنني تطننوير نظننم إلنتنناج وتوزيننع بننذور محاصننيل األعننالف المتحملننة للملوحننة المشنناركة الفع 
 .المالئمة للبيئات المتنوعة

 تطوير ونشر الحزم التقنية المناسبة إلنتاج األعالف في البيئات الهامشية بين المزارعين لتحسين اإلنتاجية. 

  إدخال وتقييم ونشر نظم إنتاج األعالف والماشية ذات الجدو  االقتصادية والبيئية التني تتناسنب منع اسنتخدام
 . المياه العادمة المعالجة في الغوطة الشرقية لمدينة دمشق

  تقييم تأثير الحنزم التقنينة المتطنورة منن خنالل هنذا البرننامج علنى إنتاجينة المحاصنيل والثنروة الحيوانينة منن
احية الربحية  ومد  مسناهمتها فني التخفينف منن حندة الفقنر بنين المنزارعين النسناء والرجنال فني البيئنات الن

 .الهامشية

  تنميننة القنندرات البشننرية لفنينني بننرامج البحننو  الزراعيننة فنني مجننال تطننوير واسننتخدام أصننناف محاصننيل
نيننات الزراعيننة المناسننبة لهننذه األعننالف المتحملننة للملوحننة وإنتنناج البننذور وإدارة المحاصننيل واسننتخدام التق

  .المحاصيل
 

 المخرجات الرئيسة للمشروع. 3
 تطوير ونقل تقنيات إنتاج البذور في المزارع إلى شريحة أكبر من المزارعين في البيئات الهامشية. 

  تطوير ونشر حزم تقنية مناسنبة إلنتناج واسنتخدام األعنالف والتوسنع فني تطبيقهنا لند  المنزارعين محندودي
 .الموارد في البيئات الهامشية

  تقييم وإدخال والتوسع في أنظمة إنتاج األعنالف المجدينة بيئينا  واقتصناديا  والمناسنبة السنتخدام الميناه العادمنة
 .المعالجة

 تحديد مد  تأثير التقنيات المطورة وتطبيقها على معيشة المزارعين الفقراء في البيئات الهامشية. 

 ت لفنينني بننرامج البحننو  الزراعيننة والمننزارعين فنني اسننتخدام األعننالف المتحملننة تعزيننز المهننارات والقنندرا
 .للملوحة وإنتاج البذور والمحاصيل وإدارة المياه

 

 (مياهالتربة والالمناطق المتأثرة بملوحة )وصف موقع المشروع . 4
 

الجاف والحار صيفا  أثر في ملوحنة الميناه الجوفينة فني  خإن تناقض معدل األمطار باالتجاه شرقا  وجنوبا  وسيادة المنا
فنني أقصننى الشننمال ( ل/مننا 211حننوالي )حينن  تنتشننر مينناه جوفيننة عذبننة إلننى حنند مننا . ةسننوريالجمهوريننة العربيننة ال
ل فني /منا 2111تزداد ملوحة المياه الجوفية باالتجاه جنوبا  وشرقا  لتصل ملوحتها إلى . ةسوريوالشمال الشرقي من 

وتتنراوا . الكبريتنات والكلنور منع كنل منن الكالسنيوم والمغنيزينوم والصنوديوملخابور حي  يزداد فيهنا تركينز شرق ا
ويزداد تركينز األمنالا فني الميناه (. ل/ما 0111حوالي )ملوحة المياه الجوفية في حوضي الفرات والخابور األعلى 
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باإلضننافة إلننى المينناه الجوفيننة المالحننة . ل/مننا 2111الجوفيننة فنني حننوس الفننرات األوسننط فنناألدنى ليتجنناوز التركيننز 
 .با  يتقر 3مليار م 2.2تتوفر مياه الصرف الزراعي المالحة والمتجددة والتي تصل كمياتها إلى 

  
مركنز دينر النزور  –تم اختيار مواقع المريعية األول والثاني والثال  التابعة للهيئنة العامنة للبحنو  العلمينة الزراعينة 

بندء المشنروع لتننوفر تربنة بندرجات ملوحنة مختلفنة وميناه صنرف زراعني ومينناه  عنند –فني حنوس الفنرات األسنفل 
وذلك بهدف تنفينذ تجنارب علنى أننواع وأصناف  ملوحة حصول على مياه ري مختلفة الالفرات العذبة يمكن بخلطها ال

 (. تربة ومياه)ها في الظروف المتأثرة بالملوحة حالنباتات التي يراد اختبار مد  نجا
 

  
 دير الزور المدخلة إلى المحاصيل العلفية: 1الشكل 

 

المحطات البحثينة ببعد نجاا زراعة األصناف واألنواع المحلية والمدخلة المتحملة للملوحة في حوس الفرات األسفل 
تم التوجنه إلنى حنوس الفنرات األوسنط وحنوس   ولد  الفالحين في قر  المريعية والعبد ومويل  ومعيزيلة ورويشد
فنني ( هننـ 021حننوالي )حسننكة ومحطننة عننب خننوين الخننابور حينن  تننم اختيننار محطننة المقاسننم الخمسننة فنني محافظننة ال

لتنفيذ تجارب بحثينة وإكثنار البنذار لتوزيعهنا علنى الفالحنين فني كامنل المنطقنة الشنرقية منن والقامشلي محافظة الرقة 
 .وحوس العاصي وريف دمشق الحقا   ةسوريالجمهورية العربية ال

 

  
 المحاصيل العلفية المدخلة إلى الحسكة :2الشكل 
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 المحاصيل العلفية المدخلة إلى الرقة :3الشكل 

  
 المحاصيل العلفية المدخلة إلى  القامشلي :5الشكل                   لة إلى حمصالمحاصيل العلفية المدخ :4الشكل 

 

مثنل سنهل  ةسنوريمسناحات كبينرة منن المنناطق ال ق السابقة تمدد المشنروع ليشنملوبعد اإلنجازات الكبيرة في المناط
الل التعناون منع مشنروع تطنوير الثنروة خنحين  منن . ل عكنار فني محافظنة طرطنوسالغاب في محافظة حماه و سه

تم نشر زراعة المحاصيل العلفينة المتحملنة للملوحنة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  الممول من و LDPالحيوانية 
السيسننبان  النندخن اللؤلننؤي  الننذرة البيضنناء  )ل مننن هننذه المحاصنني باسننتعمال مينناه الصننرف الزراعننيفنني الغنناب 

ور للتوسنع فني زراعتهنا وضنمان ذه المحاصيل وشاركوا في إنتاج البنذتبنى المزارعون ه  حي  (تريتكالي  الشعيرال
  .استمرارها

 

   
 المحاصيل العلفية المدخلة إلى الغاب :6الشكل 
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محافظة  –في البادية السورية سلمية الزراعة الشعير و التريتكالي في منطقة بنشاطات المشروع لتشتمل على كما تم 
 .5102-5104حماه وذلك باستعمال مياه الصرف الصحي المعالجة في موسم 

 

  
 السلمية فيالمحاصيل العلفية  :3الشكل 

 

ات القيمة النقدية العالية والتحمل للظروف البيئينة القاسنية وهنو محصنول ذحديثا  تم التوسع بتقييم أحد أهم المحاصيل و
 .5102محافظة طرطوس في موسم  –سهل عكار  حي  تم إدخاله إلى الكينوا 

 
 

 2115محافظة طرطوس   –الكينوا في سهل عكار  :8الشكل 
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 النتائج الرئيسة. 5

 مع تأثير تغير المناخ تعزيز تنوع المحاصيل وتحديد األكثر تأقلماً  5-1

 األنماط الوراثية/ أنواع المحاصيل  5-1-1

العلفينة الجديندة  بإدخنال العديند منن أننواع المحاصنيل ICBAمن خالل المشروع قام المركز الدولي للزراعة الملحينة 

والندخن اللؤلنؤي صناف من الذرة البيضناء والشنعير والتريتكنالي واللفنت الزيتني والشنوندر العلفني أإلى سورية وهي 

صنناف   و من خالل نشناطات المشنروع تنم اختبنار هنذه األصنناف وأبندت معظنم هنذه األوالقرطم والسيسبان والكينوا

  .تفوقها في األراضي السورية وذلك باستعمال المياه غير التقليدية بإدارة متكاملة لزراعة هذه المحاصيل

قبنل الفالحنين النذين زرعوهنا وطلبنوا الحصنول علنى البنذور منن القى عدد منن محاصنيل األعنالف إقبناال  شنديدا  منن 
بندأ إنتناج بنذور محاصنيل األعنالف المتحملنة للملوحنة فني موقنع  .الهيئة ومن ممثلي المركز الدولي للزراعنة الملحينة

المريعيننة بنندير الننزور وامتنند بعنند ذلننك إلننى محافظننات الرقننة والحسننكة وحلننب والسننلمية وحمننض والقامشننلي ومنطقننة 
ثنم قنام الفالحنون . وزعت البذور المنتجة في محطات البحو  الزراعية على الفالحين في المنناطق المسنتهدفة. الغاب

اجهم لجينرانهم ينبإنتاج احتياجهم من بذور المحاصيل العلفية في الظروف الملحية  بأنفسهم كما باعوا الفائس عنن احت
 .حملة للملوحة من قبول كبير لد  الفالحينألصناف واألنواع الجديدة المتاوذلك لما القت هذه 

 

المنناطق القرطم والكينوا إلى أنظمة اإلنتاج الزراعية في بعنس السيسبان ووقد تم إدخال محاصيل مرتفعة القيمة مثل 
ويبننين  .وتطبيقهننا بنجنناا وازدينناد الطلننب عليهننا مننن قبننل المننزارعين مثننل ديننر الننزور والحسننكة والغنناب وطرطننوس

 .من المحاصيل العلفية سوريااف المدخلة إلى األصن 0 الجدول
 سورياأصناف المحاصيل العلفية المدخلة إلى  :1 الجدول

 األصناف المدخلة المحصول
 Sesban السيسبان

الدخن 
 اللؤلؤي

IP6110, SUDANPOPIII, IP19612, IP13150B1, IP22269, ICMV 155 Original, IP6104, 
IP13150, IP13150B3, IP13150B2, IP19586B3, IP19586B1, IP19586B5, IP19586B4,  
IP19586B2, IP19586B6, IP19586B9, IP19586B7, IP19586B10, IP19586B8, HHVBC Tall 
B2, HHVBC Tall B6, HHVBC Tall B10, HHVBC Tall B5, HHVBC Tall B9, HHVBC Tall B7, 
HHVBC Tall B4, HHVBC Tall B1, HHVBC Tall B8, HHVBC Tall B3, IP13150B4, 
IP13150B7, IP13150B9, IP13150B6, IP3616, IP13150B8, IP13150B5, Sudan POP I(B1), 
ICMS7704, ICMH 451, Eraj(B2), IP5253(B2), IP 6106(B1), IP6101.    

 ICSR93034, ICSV93046, ICSV745, SUPER DAN, GG1040, GSV15ANS,  S35,  SPEED الذرة البيضاء
FEED, SWEET JUMBO, JOWER, JJ1041, ICSV112. 

الشوندر 
 العلفي

Meastro, Blaza, TINTIN,NESTOR, Neptun, MAGNUM, Adajio, Turbo, Abondo, Dana, 
Blizzard, TROYA, KYROS, AsTrix     .  

 .P1-173885,  P1-248356,P1-250595,P1-250924,  P1-251983, P1-563792 القرطم

 .Syria-D – 98, Syria-E – 144,Hyola – 43, Hyola – 60, Hyola – 61, Hyola – 401, Hyola – 405 اللفت الزيتي

 acce:  131,149, 130, 105, 24 التريتكالي

 .CHK1, CHK36, AUSTRALIAN, CHK9, CHK37, CHK73, CHK53 الشعير

 Ames 14131, 3 Ames 14138, 4 Ames 14143, 6 Ames 14179, 8 Ames 14181, 10 Ames 2 تباع الشمس
14187,  11 Ames 14195, 12 Ames 14197, 14 Ames 15657, 16 Ames 23134, 19 P170388, 
27 p1 170726, 31 P1 173704, 32 P1 174216, 33 P1 174217, 34 P1 175721, 36 P1 
175732, 38 P1 176574, 51 P1 243076, 52 P1 243077, 53 P1 243078, 54 P1 243079, 55 
P1 243080, 56 P1 251466, 57 P1 252054, 58 P1 253415, 59 P1 253776, 60 P1 253776, 
71 P1 377525, 72 P1 377525, 73 P1 426200, 74 P1 426755, 75 P1 432505, 76 P1 
432509, 77 P1 432510, 78 P1 432509, 79 P1 432515, 80 P1 432516, 83 P1 432525, 87 
P1 536624, 88 P1 536625, 90 P1 536627,  91 P1 536628, 92 P1 536629, 93 P1 599745, 
97 P1 599774, 98 P1 599776, 99 P1 600684, 100 P1 600687.  

 .AMES-13923, AMES-13761,  NSL-106398 كينوا
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التي ثبت نجاحها واختيارها من قبل الهيئة ومن قبل المزارعين  والتي تم التركيز األصناف  5يبين الجدول كما  
 ورذعلى التوسع في زراعتها وإنتاج الب

 
 التي ثبت نجاحها في سوريةاألصناف  :2الجدول 

 التي ثبت نجاحها في سورية األصناف المدخلة المحصول

 Sesbania aculeata السيسبان

الدخن 
 اللؤلؤي

Sudan POP I(B1), ICMH 451, Eraj(B2), IP5253(B2), IP 6106(B1), IP6101.    

 .ICSR93034,  ICSV745, SUPER DAN, JJ1041 الذرة البيضاء

الشوندر 
 العلفي

TINTIN, MAGNUM. 

 P1-173885 القرطم

 .Hyola – 61, Hyola – 43, Hyola – 401, Syria-E-144 اللفت الزيتي

 .acce:  131,149, 130, 24 التريتكالي

    .CHK1, CHK36, CHK9, CHK73 الشعير

P1 175732    2 Ames 14131   10 Ames 14187 36 تباع الشمس    56 P1 251466 

 .AMES-13923,  NSL-106398 كينوا

 
المشناركين  اآلخنرينشنركاء لل البنذور إلنتناج إمكاننات  وهنناك االكتفناء النذاتيلد  الفالحين  إنتاج البذور وقد اكتسب
 المركنز الندولي للزراعنة الملحينة  عبنر ةإلنى سنورياألصناف التي سنلمت البذور و أنواع لمعظمو ذلك  في المشروع

 ومواقنع الهيئة العامنة للبحنو  العلمينة الزراعينة محطات بحو  في التجارب التي أجريتحي  لُوحظ ذلك من خالل 
فني  إنتناج البنذور إمكانينة العديند منن المحطنات فني الهيئنة من قبل ي أجريتالتجارب الت و قد بينت نتائج .المزارعين

المحاصننيل العلفيننة عاليننة  أصنننافمننن  والظننروف المناخيننة وإنتنناج أالف األطنننان  والمينناه السننورية ظننروف التربننة
النزور  دينرفني  المنزارعين ووزعنت علنى وأنتجنتالندخن  والذرة البيضاء و والمتحملة للملوحة من الشعير اإلنتاجية
 . موجودة المياه غير التقليديةحي   الحسكة والغاب والرقة و

 

 القيمة الغذائية 5-1-2

ثروة حيوانية كبيرة مؤلفة منن  ةسوري وتمتلك. محاصيل العلفية المتحملة للملوحةللالماشية بشكل جيد لوحظ استساغة 
األغنام العواس والماعز الجبلي والشامي والبقر والجناموس حين  تتمينز هنذه المحاصنيل بقيمنة علفينة عالينة لوحظنت 

  .من خالل تجارب التغذية ومن خالل تحاليل هذه المحاصيل

  
 يةشالماللمحاصيل العلفية المتحملة للملوحة من قبل استساغة  :3الشكل 
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 تحليل حبوب الذرة البيضاء .1 جدوليبين الو 
 

 تحليل حبوب الذرة البيضاء .3 جدولال

االحتياج 
 المائي

% 
اآلزوت  البروتين المادة العضوية

 الكلي
الفوسفور 

 الكلي
 الصوديوم البوتاسيوم

111% 22.21 12.1 1.12 1.12 1.111 1.122 

11% 22.22 11.11 1.11 1.12 1.11 1.12 

21% 22.22 12.11 1.11 1.11 1.12 1.11 

 1.11 1.12 1.11 1.12 12.11 22.2 الشاهد

 
 

 تحليل النباتات الرعوية في البادية السورية. 4كما يبين الجدول 
 

 تحليل النباتات الرعوية. 4الجدول 

األنواع 
 النباتية

 القطف االمريكي القطف الملحي القطف السوري الروثة

 خريف ربيع خريف ربيع خريف ربيع خريف ربيع %التركيب 

 43 31 42 32 52 34 35 24.2 رطوبة

 24 41 22 32 10 33 34 40.2 مادة جافة

 00.2 02.4 03 03.2 01.2 03 00 04 بروتين خام

 54.3 02 33 30.3 54.2 53.2 54 02 رماد

 0.12 3.34 1.4 3.4 4.3 4.2 4 5.12 صوديوم

 3 2.3 5.52 5.42 0.3 5.0 0.52 0.15 بوتاسيوم

 

 المردوداإلنتاجية و 5-1-3

هنـ /طنن 4  هنـ منن الحنب/طن 4تجاوزت )أثبتت الدراسات ارتفاع إنتاجية عدد من أصناف الشعير المدخلة والمحلية 
  (هنـ منن القن /طنن 31 هنـ منن الحنب/طنن 2تجاوزت )  أصناف الدخن اللؤلؤي المدخلة والدخن المحلي (من الق 

  أصنناف منن (هنـ منن القن /طنن 21  هنـ منن الحنب/طنن 4تجناوزت )المدخلنة والمحلينة أصناف من الذرة البيضاء 
هنـ /طنن 21تجناوزت )  أصناف منن الشنوندر العلفني (هـ من الق /طن 41 هـ من الحب/طن 3تجاوزت )لسيسبان ا

مس    أصناف من التريتيكالي  أصناف من اللفنت الزيتني  أصنناف منن عبناد الشن(هـ من الق /طن 21  من الدرنات
 .الخ... أصناف من القرطم

 اختيار المزارعين 5-1-4

ففنني ديننر الننزور نفننذت  .تننم اختيننار عنندد كبيننر مننن المننزارعين بهنندف زراعننة المحاصننيل العلفيننة لننديهم فنني أراضننيهم
ومنطقنة حنوس الفنرات ( قر  وبادية بلدة الصور)لد  حقول الفالحين في منطقة حوس الخابور  نشاطات المشروع

حين  كاننت المسناحات  .معيزيلنة -رويشد –الحريجي  –المويل  : و من القر  التي تبنت التقنيات( العبد –المريعية )
والمحاصنيل المزروعنة هني  dS/m 2.0 – 2.3هـ   والناقلية الكهربائية لهذه األراضي منن  01 – 5الزراعة من 

وقد تراوا إنتاج الشعير في هنذه المنناطق منن . وتريتكالي( 2وفرات  5عربي أبيس و عربي أسود وفرات )الشعير 
 3.42 – 5.50هننـ والعلننف األخضننر /طننن 2.43 - 2.33هننـ ومننن القنن   /طننن 3.52 – 0.44الحننب الصننافي 

 – 4.23هنـ ومنن القن  /طنن 5.44 - 0.12كما كان إنتاج التريتكالي في هذه المنناطق منن الحنب الصنافي . هـ/طن
 .هـ/طن 2.41
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وذلنك فني تم توزيع بذار المحاصيل العلفية والشوندر العلفي على الفالحين في محافظة الحسكة  5105وخالل موسم 
امر  رفننراف  سننيحا  أم النندبس  أم الكهننف  المطننل  طننوق الملنني   قننر  أم الخيننر  طننوق الملنني   أم قصننير  كبننر عنن

وزرعت المحاصنيل التالينة فني هنذه القنر  الندخن  السيسنبان  والنذرة البيضناء والشنوندر العلفني . الجميلية  تل براك
 21 – 3كا  والذرة البيضاء منن  51 – 3كا  والسيسبان من  21 – 3حي  وزعت بذار الدخن على الفالحين من 

 .كا لكل مزارع 52كا  والشوندر العلفي 
 

وذلنك فني قنر  المشناهدة تم توزيع بذار المحاصيل العلفية علنى الفالحنين فني محافظنة الرقنة  5105موسم  كذلك في
دوننم  5 – 0وتراوحنت المسناحة المزروعنة منن . وعين عيسى ومليحان وسلوك وحمام التركمان والكرامنة والكشنلة

والناقليننة الكهربائيننة  4.2 – 4التربننة مننن  pHتننراوا . والترتيكننالي( 013أكسنناد )حينن  زرعننت بمحصننول الشننعير 
 .dS/m 04.2 – 5.2للتربة من 

 
وذلك في قر  الخندق والصنارمية وتنل توزيع بذار المحاصيل العلفية على الفالحين  5104موسم تم في وفي الغاب 

 .دونم 3- 5السيسبان والذرة البيضاء والدخن اللؤلؤي وكانت المساحة المزروعة من سكين حي  زرع محصول 
محافظننة حمنناه عننند   وزرعننت  –سننلمية الفنني  5102-5104تريتكننالي والشننعير فنني موسننم ال يكمننا زرع محصننول

 .5102موسم في الكينوا في محافظة طرطوس 

 الهامشيةفي البيئات نظم إنتاج المحاصيل لإلدارة المتكاملة ا 5-2
 

وإن حننوالي (.  5114World bank)مليننون هكتننار  0.5بلننا مجمننوع األراضنني الزراعيننة المرويننة فنني سننورية 
من األراضي المروية فني % 33حي  يقع . ُترو  بواسطة الماء الجوفي% 31منها ُترو  بالماء السطحي و% 41

مننن األراضنني فنني حننوس الفننرات بالمينناه % 41فنني حننوس العاصنني  و ُيننرو  حننوالي % 01حننوس الفننرات و
ينة فني حنوس الفنرات منن األراضني المرو% 21وُينزرع أكثنر منن . فني حنوس العاصني% 22السطحية وحوالي 

و ُتوجند مشناكل ملوحنة التربنة . فقنط بنالقم  والقطنن فني حنوس العاصني% 11بالقم  والقطن  بينما ُينزرع حنوالي 
ألف هكتار من األراضني فني  231و حسب التقديرات فإن . األكثر خطورة  في األراضي المروية في حوس الفرات

متأثٌر بدرجات مختلفة من الملوحة  حين  ( ية في سوريةمن مساحة األراضي المرو% 41أكثر من )حوس الفرات 
 . وصلت الملوحة إلى مستويات  عالية  جدا  في المناطق التي توقفت فيها الزراعة في عشرات اآلالف من الهكتارات

 
أن مسنتويات ( 0211ألف هكتنار فني نهاينة عنام  011ألكثر من )كما بي ن مس  األراضي في حوس الفرات األدنى 

مننن % 31فنني  dS/m 03مننن األراضنني فنني المنطقننة وأكثننر مننن % 21ألكثننر مننن  dS/m 4حننة تجنناوزت الملو
هكتار في حوس الفرات األعلى فني الرقنة فني عنام  01111كما بين مس  التربة في مساحة . األراضي في المنطقة

ن المتوقنع أن ومن. منن مسناحة المنطقنة الممسنوحة% 54تشكل حنوالي  dS/m 03أن الملوحة التي تتجاوز  0241
 .يكون لمستويات الملوحة العالية في حوس الفرات تأثيرا  خطيرا  على اإلنتاج الزراعي

 
وُيعدُّ القطن والقم  والشوندر السكري محاصيٌل متحملٌة نسبيا  للملوحنة  و ُتنزرع علنى مسناحات  واسنعة  فني المنناطق 

 0كلمننا زادت الملوحننة بمقنندار (% 3-2)مقنندار إال أن  غلننةت تلننك المحاصننيل تنننقض ب. المرويننة فنني حننوس الفننرات
dS/m  03فوق العتبنة الملحينة  وهكنذا فنإن الننقض فني الغلنة بالنسنبة للملوحنة dS/m  41)سنوف يكنون بحنوالي-
 .أقل من غلة المحاصيل ذاتها الموجودة في مستويات ملوحة تحت العتبة الملحية(% 21
 

قطنن   )فنإن المحاصنيل األساسنية  dS/m 3و  5لوحنة منا بنين في حوس الفرات وفي المناطق التني تكنون فيهنا الم
يمكن أن ُتزرع دون أي فقد واض  في اإلنتاج بينما ُتعناني محاصنيُل الخضنر وأشنجاُر الفاكهنة ( قم    شوندر سكري

 .dS/m ( 2-4)من خسارة  جوهرية  حتى على مستويات ملوحة 
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ألنف هكتنار  02الملوحنة الخفيفنة فني الجمهورينة العربينة السنورية ومن جهة أخر  فقد بتلغت مساحُة األراضني ذات 
ألنف هكتنار   21ألف هكتنار  واألراضني شنديدة الملوحنة  51  ومساحة األراضي متوسطة الملوحة 5115في عام 

 .ورافق ذلك انخفاس في إنتاجية كل من محصولي القم  والقطن
 

بسنبب الرعني الجنائر وإزالنة  قد تدهورت( المراعي مجملن م% 51)مليون هكتار من المراعي  3.0كما أن  قرابةت 
كنل ذلنك سناهم فني زينادة التصنحر وخسنارة التننوع الشنعير  الغطاء النباتي واألشجار  وتحويل المراعي إلى زراعة 

بلينون لينرة سنورية  2.2وقد تم تقدير األضرار الناتجة بسبب تدهور األراضي في سورية وكانت حنوالي . البيولوجي
 .ا  سنوي
 

وبسبب التدهور المستمر للمراعي الطبيعية فقند بنرزت الحاجنة إلنى اعتمناد الزراعنات العلفينة لسند هنذا الننقض  ولنذا 
كان من الضروري االعتماد على أنواع نباتية متحملة لظروف الملوحة ومالئمنة للزراعنة فني المنناطق الجافنة وشنبه 

التربنة وإعادتهنا لالسنتثمار الزراعني واإلنتناج االقتصنادي  ومنن الجافة  ومحاولة إيجاد سبل جديدة فني الحفناظ علنى 
أجل اختيار أنواع نباتية مالئمة لالستصالا النباتي  ومتحملة لظروف الملوحنة فقند تنم اقتنراا بعنس األننواع النباتينة 

ي مسنناعدة المتحملننة للملوحننة والتنني مننن الممكننن أن يكننون لهننا أثننٌر إيجننابٌي فنني استصننالا التربننة بطريقننة حيويننة وفنن
 .المزارع بتوفير جزء من احتياجاته من العلف خالل فترة االستصالا

 

ول القطنن تعاني ترب حوس الفرات من مشكلة الملوحة منذ الخمسينات من القرن الماضي والسيما بعد إدخال محص
في هذه المنطقة   وفي ظل غياب الدورات الزراعية المناسبة   وعدم اعتماد األسناليب  في الزراعة كمحصول رئيس
 :ومن العوامل التي تؤدي إلى زيادة الملوحة في تلك المنطقة. العلمية لصرف المياه الزائدة

  نظام صرف مناسبوجود ارتفاع مستو  الماء األرضي كنتيجة للري التقليدي دون. 

  وحركة الماء مع األمالا المنحلة فيه إلى األعلى بالخاصة الشعريةارتفاع درجة الحرارة. 

  اسننتخدام مينناه ري مالحننة دون اللجننوء إلننى اسننتخدام طرائننق الصننرف المناسننبة لغسننل األمننالا
 .المتراكمة

 
إن استخدام المياه المالحة في الري يشكل مشكلة مشتركة فني المنناطق ذات المنوارد المائينة المحندودة كجننوب غنرب 

حي  ينتم اللجنوء إلنى اسنتخدام ميناه ذات نوعينة متدنينة فني ري المحاصنيل المختلفنة بنالرغم منن  ةسسية وشمال إفريقي
وقند . الجافنة وشنبه الجافنة ذات المنناخ الندافح والحنار المنناطق مخاطر انتشار الملوحة في تلك المناطق التي تعند منن

غينر مناسنبة لالسنتخدام والسنيما فني األراضني ومنالا الذائبنة مرتفعنة منن األ تكون المياه المتاحنة للنري ذات تراكينز
على تراكيز حدية من األمالا الذائبنة   حين  ينؤدي اسنتخدام هنذه الميناه فني النري إلنى تنراكم كمينات  المحتوية أصال  

 وعينة مننالن تندعو الحاجنة الملحنة إلنى اسنتخدام هنذهقند على  اإلنتاجينة   ومنع ذلنك  كبيرة من األمالا مما يؤثر سلبا  
وهنناك اسنتعمال متزايند . المياه للحصول على أعلى إنتاجية ممكنة للحاصالت الزراعية فني فتنرات الجفناف المتعاقبنة
وعينة منن الميناه بحنوالي للمياه الجوفية المالحة في الجمهورية العربية السورية  وتقدر المساحات التي تنرو  بهنذه الن

زرع عمومنا  بالمحاصنيل وس الخابور وحوس الفرات وحلب   وُتنهكتار موزعة بشكل أساسي في ح(  011111)
 . الشتوية والسيما القم 

العوامل الرئيسة التني تنؤثر فني نمنو وإنتاجينة المحاصنيل فني المنناطق الجافنة وشنبه الجافنة   أحدملوحة التربة  تشكل
. األيوننناتبعننس سننمية  جننةنتيعنندم تننوازن المغننذيات و فنني  والمتنناا ويتجلننى ذلننك مننن خننالل تسننببها فنني نقننض المنناء

وتؤدي الملوحة في محاصيل الحبنوب إلنى خفنس عندد السننابل  كمنا تنؤثر علنى موعند اإلزهنار والنضنج  ويننخفس 
 .معدل نمو أوراق محصول الشعير بشكل سريع عند حصول زيادة مفاجئة في ملوحة التربة
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راكم كمينة أقنل منن ُينأن الشنعير البنري و القمن أشار العديد من الباحثين إلى سليات تحمنل الملوحنة عنند الشنعير وولقد 
أن األننواع البرينة  وا  كمنا وجند  Harringtonالصوديوم من الوسط الملحي مقارنة مع أنواع الشعير ثننائي الصنف

 . أكثر مالئمة  Na/Kتحوي مستويات أعلى من الكالسيوم وتتصف بنسبة 

الملوحنة النناجم عنن للضنرر  بالملوحنة  فالعالمنات األكثنر تميينزا  وتختلف المحاصيل كثيرا  فيما بينها في مد  تأثرها 
ينؤدي أن ويمكن أن تتحمل المحاصيل الملوحة إلى بعس المستويات دون  .النمو وانخفاس اإلنتاجيةمعدل  هي نقض

متلنك أعلنى للملوحة هي تلك التني ت   والمحاصيل األكثر تحمال  ( عتبة الملوحة)ذلك إلى خسارة قابلة للقياس في الغلة 
ن غلة المحصول تنخفس بشنكل خطني إمستو  لعتبة الملوحة  وعندما تكون مستويات الملوحة أكبر من هذه العتبة ف

 . dS/m 4أن عتبة الملوحة للشعير في حدود  عتقديُ و. مع ازدياد الملوحة

ن أبنرز عناصنر اإلدارة اختيار المحصول المناسنب لزراعتنه فني التنرب المالحنة واسنتخدام ميناه النري المالحنة منيعد 
فباختيار النباتات المتحملة للملوحة عنند درجنات ملوحنة متوسنطة وباسنتخدام معامنل غسنيل . الجيدة لألراضي المالحة

  ولكنن عنند درجنات الملوحنة األعلنى يجنب االنتقنال (االسنتدامة)يمكن المحافظة على إنتاجية النظام الزراعي العالينة 
تحمل للملوحة والمحاصيل العلفية المتحملة للملوحة كالذرة البيضاء والندخن والشنوندر إلى زراعة المحاصيل شديدة ال

سناعد هنذا االنتقنال إلنى . العلفي للمحافظة على إنتاجيتها العالية في هذه الظروف مع استعمال معامل الغسيل المناسب
نتناج النبناتي والحينواني وإضنافة ن اإلزراعة المحاصيل العلفية المتحملنة للملوحنة العالينة فني تحقينق تكامنل أفضنل بني

 . قيمة للمنتج النباتي في الظروف الملحية باإلضافة إلى سد جزء من الفجوة العلفية في سورية

 إدارة التربة  5-2-1

وينرتبط . يؤدي استخدام المياه المالحة لري المحاصيل في المناطق الجافة وشبه الجافة إلنى تنراكم األمنالا فني التربنة
األمالا المتراكمة في مقطع التربة بملوحة مياه الري ودرجة ذوبان األمالا بالدرجنـة األولنى وبتركينب وقنوام توزع 

إن اسنتعمال الميناه المالحنة . التربة بالدرجة الثانية وإن تراكم األمالا في التربة يتزايد بارتفاع نسبة الطين فني التربنة
إلنى تملحهنا ومنن جهنة أخنر  فنإن ري األراضني المالحنة بميناه  في ري األراضي غير المالحة قند ينؤدي منع النزمن

 .مالحة وبوجود الصرف الجيد يمكن أن يؤدي إلى خفس ملوحتها
 

وإن كمينة األمنالا المنقولنة إلنى التربنة . كما أن ازدياد الملوحة في منطقة انتشنار الجنذور ينؤثر سنلبا  فني نمنو النبنات
 :ظروف الحارة الجافةنتيجة الري بالمياه المالحة وخاصة في ال

 
طنن  1هنـ لمحصنول صنيفي ينؤدي إلنى تنراكم /3م 01111وبمعدل ري  dS/m  0عند استخدام مياه عذبة  .0

 .أمالا في الهكتار
 32هنـ لمحصنول صنيفي ينؤدي إلنى تنراكم /3م 01111وبمعندل ري  dS/m 2عند استخدام مياه ملوحتهنا  .5

 . طن أمالا في الهكتار
 11هـ لمحصول صنيفي ينؤدي إلنى تنراكم /3م 01111وبمعدل ري  dS/m 01عند استخدام مياه ملوحتها  .3

 . طن أمالا في الهكتار
 

إلنى زينادة ملوحنة التربنة منع النزمن ( دون غسنيل)سيؤدي ترك هذه الكميات من األمنالا فني منطقنة انتشنار الجنذور 
تتلقننى كميننات كبيننرة مننن  وخننروج األرس مننن العمليننة الزراعيننة خاصننة فنني المننناطق الجافننة وشننبه الجافننة التنني ال

 .األمطار شتاء  
 

تنم تطبينق ثنال  قنيم ( محافظنة دينر النزور)لذلك وقبل تحديند أفضنل معنامالت الغسنيل فني ظنروف المنطقنة الشنرقية 
 : لمعامل الغسيل

 

 01 % االحتياجات المائية للمحصول عند استخدام مياه عذبة( 0حوالي dS/m )في ري المحصول . 
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 51 % ام ميناه متوسنطة الملوحننة المائينة للمحصننول عنند اسننتخداالحتياجنات( 1-2حنوالي dS/m ) فنني ري
 .المحصول

 31 % االحتياجات المائينة للمحصنول عنند اسنتخدام ميناه عالينة الملوحنة( 04-01حنوالي dS/m ) فني ري
 .المحصول

 
منن كمنا تنم إنشناء مصنارف . تم تطبيق معامالت الغسيل هذه عند وجود مصارف أو عندما كانت المياه الجوفية بعيدة

المحصنول المنزروع كمنا هنو الحنال فني موقنع المريعينة الثناني  المشروع لصرف المياه الزائدة عنن احتياجنات خالل
 3فقند تنم تنفينذ مصنارف أفقينة مغطناة لمسناحة   (الهيئة العامة للبحنو  العلمينة الزراعينة -مركز بحو  دير الزور )

 .هكتار لتنفيذ تجارب المشروع
 

  
 وضع طبقة من الحصى حفر خندق للعمق المطلوب

  
 إعادة طبقات التربة وتسوية سطح التربة وتغطيته بالحصى وضع أنبوب الصرف المثقب

 إنشاء شبكة صرف مغطاة في موقع المريعية الثاني :11شكل ال
 

بننالليزر بهنندف رفننع كفنناءة تمننت تسننوية األراضنني المخصصننة للتجننارب وحقننول الفالحننين المتعنناونين مننع المشننروع 
. استخدام المياه  تحسين تجانس الري  تجانس خصائض التربنة  الحند منن تملن  التربنة نتيجنة إضنافة ميناه ري مالحنة
واستخدمت طرق الري السطحي بالخطوط الطويلة  االنسياب  الر  والتنقيط بهدف مقارننة االحتياجنات المائينة عنند 

 .لمردود  كفاءة استخدام المياه  وتأثر خواض التربةتطبيق طرق الري المختلفة وتأثر ا
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 ري بالخطوط الطويلة مجموعة تسوية بالليزر

  
 الري بالرش الري باالنسياب

  
 في الحقل نقل المياه باألنابيب الري بالتنقيط

 تسوية التربة بالليزر وطرق الري المتبعة :11شكل ال
 

إن هننذه . مننن الميناه المضنافة بعملينة الننري  تنم نقنل الميناه فنني الحقنل بواسنطة أنابينب% 01وبهندف تنوفير أكثنر منن 
العملية تساهم أيضا  في التقليل من تلو  المياه الجوفية وبشكل خاض في المنطقة الشرقية من البالد المتمينزة بارتفناع 

جة تسرب المياه من األقنية وتكسرها في كثير من األحينان وتسناهم نسبة الجبس في التربة التي يحد  فيها تكهفات نتي
إن خفنس مسنتو  . بذلك في خفس مسنتو  المناء األرضني فني المنناطق الغدقنة المنتشنرة بكثنرة فني حنوس الفنرات

 الماء األرضي يساهم في خفس معدل التبخر من سط  التربة وبالتالي الحد من حركة المياه المحملة بناألمالا باتجناه
سط  التربة وتبخر الماء وترسب األمالا في الطبقات السطحية من التربة وتحول التربنة إلنى مالحنة أو مالحنة قلوينة 

عنند غيناب التسنوية )كما أن ترسب األمالا في المنناطق المرتفعنة . أو قلوية حسب نوع األمالا في مستخلض التربة
فيظهر النمو الخضري على شكل بقنع متنناثرة وتننخفس إنتاجينة يسبب غياب النباتات في تلك البقع المرتفعة ( بالليزر

التسنوية بنالليزر وتطبينق النري السنطحي المطنور  نقنل )إن تطبيق عمليات اإلدارة السابقة النذكر . األرس بشكل عام
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ضننرورية فنني الظننروف الملحيننة  السننتدامة العمليننة الزراعيننة ( مينناه الننري باألنابيننب  تطبيننق طننرق الننري الحديثننة
 .   محافظة على إنتاجية األرسوال
 

وكنان تنفينذ هنذه التجنارب وأخنذ العيننات . تمت متابعنة تغينرات ملوحنة التربنة والمنردود بناختالف ملوحنة ميناه النري
والمتابعة بشكل علمي بقصد الحصول على نتائج قابلة للتحليل اإلحصنائي منن أجنل التوثينق الصنحي  والمشناركة فني 

كمنا تنم الحصنول علنى شنهادات ماجسنتير ودكتنوراه منن خنالل المشنروع . ت المحكمةورشات العمل والنشر بالمجال
 . وكانت النتائج مشجعة أضافت الكثير لعمليات الخدمة واإلدارة السليمة

 الري والصرف إدارة  5-2-2

الميناه العذبنة  كمنا يسناعد فني خفنس  تنوفير فنييسناعد والميناه الجوفينة المالحنة إن استعمال ميناه الصنرف الزراعني 
البيئة إلى الحد األدنى  حي  أن استعمال مياه الصرف الزراعي في الري  باسنتخدام  فيالتأثيرات الجانبية لهذه المياه 

  .معامل غسيل مناسب يساعد على التخلض من مشاكل تجميع تلك المياه وخاصة في أحواس األنهار
 

في الري يؤدي إلى احتواء األراضي المروية على خليط مشابه من األمالا ولكن بتركيز إن استخدام المياه المالحة 
كما أن . وتعتمد المنطقة التي تتراكم فيها األمالا على نوعية مياه الري وكفاءة الصرف. أعلى من الماء المضاف
لتحكم في أمالا التربة لمستو  ولمنع هذه الخسارة يجب ا .تربة سيؤدي إلى خسارة في اإلنتاجوصول األمالا إلى ال

لذلك كان ال بد من غسيل األمالا الذوابة المتراكمة في التربة إلى خارج . أقل من الحد الذي قد يؤثر على اإلنتاج
وقد بينت الدراسات بأن محاوالت زيادة اإلنتاج من المحاصيل  .على خصوبة التربة ةحافظللممنطقة الجذور 

 .ة وشبه الجافة قد تعثرت بسبب نقض الموارد المائية العذبة الصالحة في الري الزراعيالزراعية في المناطق الجاف
ومن أنواع المياه التي يمكن االستفادة منها في الري الزراعي في المناطق الجافة وشبه الجافة هي مياه الصرف 

 . الساحليةالزراعي والمياه الجوفية المالحة ومياه البحر في المناطق 
 

قوام وذات النفاذية الجيدة  كما يجب إضافة الستخدام المياه المالحة في الري الزراعي في الترب خفيفة ويمكن ا
إن استخدام المياه المالحة لري المناطق الجافة . معامل غسيل مع مياه الري وذلك لتجنب تراكم األمالا في التربة

الا المتراكمة في مقطع التربة يرتبط بملوحة مياه الري وشبه الجافة يؤدي إلى تراكم األمالا في التربة وتوزع األم
يزداد تراكم األمالا في التربة بازدياد . وبتركيب وقوام التربة بالدرجة الثانية ،ودرجة ذوبان المل  بالدرجة األولى

ي غير نسبة الطين في التربة رغم إعطاء مياه ري ذات ملوحة ثابتة وإن استعمال المياه المالحة في ري األراض
المالحة قد يؤدي مع الزمن إلى تملحها  ومن جهة أخر  فإن ري األراضي المالحة بمياه مالحة وبوجود الصرف 

 .الجيد يمكن أن يؤدي إلى خفس ملوحتها
 

كما أن ازدياد الملوحة في منطقة انتشار الجذور تؤثر سلبا  في نمو النبات والتي تظهر بشكل انخفاس في معدل 
رية في السنة فإنه يترسب في ( 02-2)الظروف الجافة والحارة وفي حال استخدام مياه مالحة بمعدل في ف .النمو

هكتار سنويا   مما يؤدي لخفس إنتاجية المحاصيل /طن( 021-011)التربة كمية كبيرة من األمالا تتراوا 
حة بعمليات غسيل مستمرة المزروعة  وأحيانا  يتسبب في موت المحصول لذلك يجب أن يترافق الري بمياه مال

لقطاع التربة والمحافظة على تيار هابط للماء األرضي حي  تعتبر عملية الغسيل هي األداة األساسية للتحكم 
 .وتعرف كمية المياه الالزمة للغسيل بمتطلبات الغسيل أو احتياجات الغسيل. بالملوحة

 
يعتبر لنبات للملوحة وفي بعس المناطق اربة وتحمل وقد يطبق الغسيل مع كل رية حي  يعتمد على درجة ملوحة الت

 :الهطول المطري الطبيعي غسيل كافي  والغسيل شائع ومعروف حسابيا  بالعالقة التالية

   
    

   
                                                               

 الغسيلنسبة  :   

 الناقلية الكهربائية لمياه الري :     
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 كهربائية للعجينة المشبعة للتربةالناقلية ال :    
 

 :(Rhoades et al.,  1989; Rhoades Dinar, 1991)وتحسب احتياجات الغسيل من المعادلة 

   
    

             
                                             

 طرق سطحية للريالغسيل للتحكم باألمالا من قبل المحصول مع  اتاحتياج:    

 الناقلية الكهربائية لمياه الري :     

 كهربائية للعجينة المشبعة للتربةالناقلية ال :   
 

 (29رقم  FAOمنشورات الـ ) ويمكن حساب احتياجات الغسيل من المعادلة التالية

   
    

             
 
 

  
                                            

 (.فعالية الغسيل)  Le = 0.7: حيث
 

أي أن إدخال أو استخدام المياه المالحة في ري المحاصيل المختلفة يحتاج عموما  إلى إضافة كميات مختلفة من مياه 
مع استخدام محاصيل  ياه الريالري تزيد عن حاجة التربة للمياه كعامل غسيل وبنسب مئوية مختلفة وفق ملوحة م

 . متحملة للملوحة وذلك لتخفيف تأثير استخدام المياه المالحة في الري على المحصول المزروع
 
عند استخدام مياه الصرف الزراعي في الري ال بد من إبقاء منطقة انتشار الجذور تحت السيطرة وذلك من خالل و

عند استخدام مياه ( معامل غسيل)إلى ضرورة تأمين احتياجات الغسيل  وباإلضافة. تأمين احتياجات الغسيـل المناسبة
مالحة في الري  هناك العديد من العوامل والظروف التي يجب أن تتوفر كي ال تسبب المياه المستخدمة تدهور 

دراسة كفاءة عدد من المعادالت الشائعة لحساب من خالل المشروع  تملذلك  .يةالتربة وبالتالي انخفاس اإلنتاج
 :بهدف الذي دام لسنتينواحتياجات الغسيل 

 
 .دراسة تأثير استخدام مياه مختلفة الملوحة في نوعية وتراكم األمالا في قطاع التربة المدروسة .0
+ لف أخضر ع)دراسة تأثير تراكيز مختلفة من األمالا في مياه الري في إنتاجية بعس المحاصيل العلفية  .5

 (.حبوب
 .تحديد معامل الغسيل ومستو  ملوحة مياه الري المناسبين إلعطاء إنتاجية مستدامة للمحاصيل العلفية .3

 
حي  أخذت عينات تربة عند الزراعة وفي منتصف الموسم وعند الحصاد من أعماق التربة وتم تحليلها  كما تم 

  :حي  تم تقييم ثال  مستويات من الملوحة  تحليل مياه الري المستخدمة وتحديد كميات إضافتها
 

  مياه عذبةS0  (ECiw   <0 dS/m) 

   مياه خفيفة الملوحةS1  (ECiw   =2 dS/m) 

  مياه متوسطة الملوحةS2  (ECiw   =2 dS/m) 

   مياه عالية الملوحةS3  (ECiw   =03 dS/m) 
 :وثال  معامالت للغسيل

  معامل الغسيل األولL1   (ECiw / ECe   =L1) 

  معامل الغسيل الثانيL2   ((ECiw)  - (ECiw /5(ECe    =L2) 

  ثال   المعامل الغسيلL3  ECiw)-(1/Le))  - ECiw/5(ECe = )L3 ) 
 

 ( فعالية الغسيل )     L e= 0.7حي   
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  : وهي محاصيل أعالف 4أنواع من المحاصيل  ةلك على أربعذو

 

 المحاصيل المدروسة .5 جدولال
 العام الثاني العام األول 

 ذرة بيضاء التريتكالي (1دخن )الدخن  (4فرات )الشعير 

 سماد سوبر فوسفات
 

هـ قبل / P2O5كا  11 لم يسمد لم يسمد
 الزراعة

هـ قبل /P2O5 كا 41
 الزراعة

سماد سلفات 
 البوتاسيوم

هـ / K2Oكا  41
 قبل الزراعة

هـ /K2O كا 021
 قبل الزراعة

هـ قبل / K2Oكا  31
 الزراعة

 لم يسمد

هـ عند /Nكا  21 سماد يوريا
االشطاء وقبل 

 اإلزهار

هـ عند /N كا 21
االشطاء وبعد 
 الحشة األولى

هـ قبل /N كا 051
الزراعة وعند االشطاء 

 اإلزهاروقبل 

هـ قبل /N كا 051
الزراعة وعند االشطاء 

 وبعد الحشة األولى

 
 

 : كالتاليكانت التوصيات ومن خالل نتائج السنتين التجريبيتين 
 
نتننائج ايجابيننة فنني معظننم الخننواض األرضننية المدروسننة وكننذلك اإلنتاجيننة عننند ( L1)حقننق معامننل الغسننيل  .0

وإذا اعتبرنننا أن ملوحننة مسننتخلض العجينننة . dS/m 2أي أقننل مننن   S0 -S1مسننتو  ملوحننة مينناه الننري 

 2يتننراوا معامننل الغسننيل بننين   dS/m 01المشننبعة فنني منطقننة انتشننار الجننذور فنني حالننة التننوازن هنني 

 .%21و

عند مسنتو  ملوحنة ( الدخن)نتائج ايجابية خاصة على إنتاجية الق  وإنتاج العلف ( L2)حقق معامل الغسيل  .5

وإذا اعتبرنننا أن ملوحننة مسننتخلض العجينننة المشننبعة فنني . dS/m 03و 4أي بننين   S2 -  S3مينناه الننري 

ويكنون % 52و  02يتنراوا معامنل الغسنيل بنين   dS/m 03منطقة انتشار الجذور في حالة التوازن هي 

المردود في هذه الحالة أقل من المردود في الحالة األولى ألن ملوحة التربة في منطقة انتشنار الجنذور تكنون 

 . أعلى

 حاصيل العلفيةإدارة الم 5-2-3

 Triticosecale والتريتكنالي Agropyron desertorum حشيشنة القمن  )لتحديد قدرة بعس األننواع النباتينة 
rimpaui Wittm  والرغننل الملحننيAtriplex halimus  والسننبوروبولوسSporobolus virginicus  
علنى خفنس ملوحنة ( Sorghum sudanenesوحشيشنة السنودان  Leptochloa fusca والكناالر جنراس 

التربة كطريقة حيوية الستصالا األراضي المالحة  تم تنفيذ تجربتين في موقع المريعية الثال  التابع لمركنز البحنو  
-12  12-21  21-52  52-1)العلمية الزراعية في محافظة دير الزور   وتمت دراسة التربة على أربعة أعمناق 

كمنا تنرك قسننم منن األرس يننرو  . ECw= 0.89 dS/m))لنري واسنتخدمت مينناه نهنر الفنرات فنني ا(. سنم 011
وبعد ستة أشهر من الزراعة تم أخذ عينات التربنة علنى األعمناق السنابقة . بالمقنن المائي ذاته كشاهد من دون زراعة

 لدراسة أثر زراعة هذه األنواع النباتينة فني تخفنيس ملوحنة التربنة  وتنم أخنذ حشنات لتقندير الكتلنة الحيوينة للمجمنوع
الخضري والجذور  كما تم دراسة الصنوديوم المتنراكم فني أنسنجة النبنات  و كنذلك دراسنة انتشنار الجنذور وعالقتهنا 

 .بكمية األمالا المزالة من قطاع التربة
 

نتائج أنَّ زراعة األنواع النباتية المختلفة سببت انخفاضا  متباينا  في ملوحة التربة في الطبقنة السنطحية حين  الأظهرت 
ومن جهة أخر  فإنَّ االنخفاس بملوحنة التربنة كنان بنأعلى . الرغل الملحي بشكل معنوي على باقي المعامالت تفوق

بنين النسنبة المئوينة للصنوديوم داخنل  ولند  دراسنة العالقنة منا. درجاته في الطبقة السطحية وقل باالتجاه نحنو العمنق
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السطحية تبين أن انخفاس ملوحنة التربنة ينزداد منع زينادة  النباتات والنسبة المئوية النخفاس ملوحة التربة في الطبقة
تشنار جنذور وأظهرت الدراسة أن إزالة األمالا من أحند أعمناق التربنة تنزداد بزينادة ان. تراكم الصوديوم في النباتات

التربنة  ومن خالل دراسة العالقة بين إنتاج النبنات منن الكتلنة الحينة ونسنبة التخفنيس بملوحنة .النباتات في ذلك العمق
كمنا تنم . وزن الجناف للنباتناتفي الطبقة السطحية  فقد تبين أن انخفاس ملوحة التربة بعد الزراعة ازداد مع زينادة الن

تقدير األمالا المزالة من كامل قطاع التربنة حين  تفاوتنت النباتنات المدروسنة فني كمينة األمنالا المزالنة منن تربتهنا 
وحشيشنة السنودان بالمرتبنة األولنى  كمنا كنان هنناك تفناوت فني كفناءة  سم  وقد حل الرغل الملحي 011وعلى عمق 

أن استخدام النباتات الستصنالا تربنة متوسنطة  ويمكن االستنتاج  .النباتات في إزالة األمالا حسب عمق طبقة التربة
الذائبنة  طنن منن األمنالا  11بوجود نظام صرف مغطى قد ساهم في إزالة  أكثر من ( االستصالا الحيوي)الملوحة 

سم  فضنال  عنن االسنتفادة منن المنادة الخضنراء المنتجنة التني يمكنن أن تسنتخدم كعلنف  011للهكتار الواحد من عمق 
وهنا يجب التنويه إلى ضرورة استخدام أنواع نباتية ذات قيمة علفية جيدة إضافة لقدرتها على تحمنل ملوحنة . للحيوان
 . التربة

 
 واألحياء الدقيقة اصيل األعالفمحتأثير الملوحة في انتشار جذور 

 
تلعب األحيناء الدقيقنة دور منظفنات بيولوجينة فني خصنوبة التربنة وخاصنة فني منطقنة الريزوسنفير بسنبب اسنتهالكها 
المنتجات االستقالبية للنبات ومعدنتها للبقايا العضنوية وإحندا  التغينرات البيوكيميائينة المختلفنة فني التربنة  وهني فني 

فنني تحويننل الكثيننر مننن العناصننر الغذائيننة فتجعلهننا متاحننة لالسننتخدام مننن قبننل النباتننات  ولننذلك فننان الوقننت ذاتننه تسننهم 
انخفاس أدائها نتيجة الملوحة من األمور الهامة  إال أن وجود تراكيز عالينة منن األمنالا الذوابنة فني التنرب المتنأثرة 

ت األحياء الدقيقة وخصوبة التربة وفي كاف لحصول تراجع تدريجي في نشاطا( أو أكثر ECe 5 dS/m)بالملوحة 
يننرتبط العنندد االجمننالي للبكتيريننا سننلبيا  بننالتراكيز الملحيننة الكليننة للتننرب المالحننة  . نمننو معظننم المحاصننيل المزروعننة

إن األحيناء الدقيقنة فني البيئنات المروينة بميناه مالحنة ذات تننوع واسنع . ويرتبط ايجابيا  بالمحتو  من المنادة العضنوية
في البيئات المروية بمياه عذبة  حي  تملك البيئات المالحة حياة بكتيرية طبيعية قد تلعنب دورا  هامنا  فني القيمنة  كمثيله

االقتصادية لهذه البيئات  هذه البيئات تشمل أيونات متنوعة تعينق امتصناض المناء وقند تكنون مصندر سنمية لعندد منن 
ي العديند منن المجموعنات البكتيرينة والتني قند تبندي تكيفنا  وظيفينا  األحياء الدقيقة  ومع ذلنك فنان البيئنات المالحنة تنؤو
 .وبنائيا  في صفاتها تحت الظروف الملحية السائدة

 
مشنروع بحثني  ذمسنتو  ملوحنة ميناه النري علنى نشناط مجموعنات األحيناء الدقيقنة فني التربنة  تنم تنفينلدراسة تنأثير 
في أعنداد ( F=0.9 dS/m   S1=6 dS/m dS/m S2=12)ثالثة مستويات من ملوحة مياه الري يتضمن تأثير 

 013 شننعير صنننف أكسنناد)بعننس مجموعننات األحينناء الدقيقننة ألربعننة محاصننيل علفيننة تتضننمن محصننولين شننتويين 
فنني ماجسننتير تجربننة ُنفننذت  (54ودخننن صنننف  1ذرة بيضنناء صنننف إزرع )  ومحصننولين صننيفيين (تريتيكنناليالو

 .وسمين زراعيينمحطة بحو  المريعية بدير الزور في م
  

والعاليننة ( S1)أظهننرت النتننائج أن ري محصننولي الشننعير والتريتيكننالي فنني الموسننم األول بالمينناه متوسننطة الملوحننة 
قد أد  إلنى خفنس أعنداد األحيناء الدقيقنة المدروسنة فني منطقتني ريزوسنفير التربنة وخارجهنا بفنروق ( S2)الملوحة 

والعالينة الملوحنة ( S1)ومع استمرار النري بالميناه متوسنطة الملوحنة   (F)غير معنوية مقارنة مع الري بمياه فرات 
(S2 ) المسننتخدمة )فنني نهايننة الموسننم الثنناني لمحصننولي الننذرة البيضنناء والنندخن انخفضننت أعننداد كننل مننن البكتيريننا

يليلوز واألحينناء الدقيقننة المحللننة للسنن( 4  3شننكل ال( )اآلزوتوبنناكترضننوي والمعنندني واألليغونتروفيننل ولننوزوت الع
واألكتينومايسيس بفروق معنوية  في حين انخفضت أعداد كل من البكتيريا المتبوغة والفطريات بفروق غينر معنوينة 

 (.F)مقارنة مع الري بمياه فرات 
 

أد  إلنى زينادة ملوحننة ( S2)والعالينة الملوحنة ( S1)كمنا أظهنرت النتنائج أيضنا  أن النري بالميناه المتوسنطة الملوحنة 
كم األمالا في قطاع التربة  وخاصة مع الري بالمياه عالية الملوحة  ممنا أد  إلنى انخفناس وزن وطنول التربة وترا

  وبفنروق معنوينة (S1)جذور محصولي الشعير والتريتيكالي بفروق غير معنوية عند النري بميناه متوسنطة الملوحنة 
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وبالمقابل فإن استمرار النري بالميناه متوسنطة   (F)مقارنة مع الري بمياه فرات ( S2)عند الري بمياه عالية الملوحة 
قند أد  إلنى انخفناس وزن وطنول الجنذور لمحصنولي النذرة البيضناء والندخن ( S2)والعالية الملوحة ( S1)الملوحة 

 .(F) بفروق معنوية مقارنة مع الري بمياه فرات
 

انخفناس إنتاجينة محصنولي الشنعير أد  إلنى ( S1)من جهة أخر  أظهرت النتائج أن الري بالمياه متوسطة الملوحة 
بفروق غير معنوية  في حين كان االنخفاس معنويا  عند الري بمياه عالية الملوحنة ( المحاصيل الشتوية)والتريتيكالي 

(S2 ) مقارنة مع الري بمياه فرات(F) فقد انخفضنت إنتاجينة حبنوب الشنعير عنند النري بميناه عالينة الملوحنة  (S2 )
 عنند النري بميناه عالينة الملوحنة%( 22.20)ن انخفضت إنتاجية حبوب التريتيكنالي بنسنبة   في حي%52.40بنسبة 

(S2)  ويشير هذا إلى أن الشعير أكثر تحمال  للملوحة من التريتيكالي  . 
 

عننند اسننتمرار الننري بالمينناه ( المحاصننيل الصننيفية)وبالمقابننل انخفضننت إنتاجيننة محصننولي الننذرة البيضنناء والنندخن 
بالنسننبة للننذرة  .(F)بفننروق معنويننة مقارنننة مننع الننري بمينناه الفننرات ( S2)والعاليننة الملوحننة ( S1)حننة متوسننطة الملو

 %22.02  علنف أخضنر %30.53)بنسنبة ( S1)البيضاء فقد انخفضت إنتاجية العلف األخضنر والجناف للمعاملنة 
. (علنف جناف% 34.35 علنف أخضنر % 22.02) بنسنبة( S2)لمعاملنة افي حين انخفضنت إنتاجينة (. علف جاف

  (علنف جناف %55.41علنف أخضنر   %55.25)بنسنبة ( S1)لمعاملة اأما محصول الدخن فقد انخفضت إنتاجية 
ويشنير هنذا إلنى (. علف جناف %43.21علف أخضر   %42.54)بنسبة ( S2)لمعاملة افي حين انخفضت إنتاجية 

 .الدخن أكثر تحمال  للملوحة من الذرة البيضاء
 

قند أد  إلنى عندم تنراكم ( النري بميناه فنرات( )F)للمعاملنة ( %01)النتنائج أن اسنتخدام معامنل الغسنيل  أظهنرتكما 
متوسنطة  لكل منن المعنامالت( %31  %51)األمالا في أعماق التربة المختلفة  بينما أد  استخدام معاملي الغسيل 

 . ألعماق الثالثة األولإلى تراكم األمالا لحد معين في ا (S2) عالية الملوحةو (S1) الملوحة
 

 إنتاج البذور 5-2-4

 
أصننناف مننن الننذرة البيضنناء والنندخن عاليننة المننردود ومتحملننة للملوحننة ومقبولننة  تحدينند مننن خننالل المشننروع تننم 

فني إليهنا وتم عرس النتائج التي تم التوصل . للمزارعين ومناسبة لكل بيئة مستهدفة وتقويمها ضمن الظروف الحقلية
. حنقومؤتمرات البحو  العلمية وأسابيع العلم التي أقامتها وزارة التعليم العالي ودونت كاملة في المالورشات علمية 

وتم إدخال األصناف واألنواع في بنرامج تهجنين منع األصنناف المحلينة وبنرامج تربينة منن قبنل إدارة المحاصنيل فني 
تحنت الظنروف الملحينة العالينة أظهرت الدراسنات البحثينة إنتاجينة المندخالت . الهيئة العامة للبحو  العلمية الزراعية

كمنا تننم تطننوير حننزم . ها علننى الفالحننين لتحسنين دخننل الفننالاوتنم اختيننار األصننناف المتحملنة للملوحننة وتوزيننع بنذور
وتقنيننات االسننتثمار األمثننل ( بمننا فيهننا التربننة والمينناه وبنندائل اإلدارة الحقليننة)تكنولوجيننة لننإلدارة المثلننى للمحصننول 

فني  وقد شارك باحثون من إدارة المحاصيل فني دورات تدريبينة. للمحصول ونقلها للمزارعين في المناطق المستهدفة
ذور بننلزراعننة الملحيننة لتحسننين مهنناراتهم فنني مجننال اسننتنباط األصننناف وإنتنناج الالنندولي لمركننز الالهننند بالتعنناون مننع 

تم التعرف على أصنناف تلقن  بشنكل ( 5111 – 5112)ففي المرحلة األولى للمشروع . وإدارة واستثمار المحصول
ضننمن الظننروف الملحيننة  لننذلك تننم ( ب والعلننفبالنسننبة للحنن)حينن  ظهننرت بأنهننا عاليننة المننردود  (OPVs)مكشنوف 

وبنناء  علنى . التوسع في تقويم هذه األنواع من خالل تجارب على مسنتو  المحطنة وبشنكل تشناركي لند  المنزارعين
وأنننواع واعنندة ليننتم اعتمادهننا مننن قبننل  OPVsاألداء فنني السنننتين السننابقتين مننن هننذا المشننروع تننم تحدينند أصننناف 

تنم انتقناء . وبذلك يقوم المزارعون بإنتاج البذور في مزارعهم الخاصنة. نية والثالثة للمشروعالمزارعين في السنة الثا
الندولي  مركنزالالمدخالت المناسبة لمستويات ملوحة متنوعة بناء  على األبحا  التي نفنذت فني /قائمة أولية باألصناف

خننالل المرحلننة األولننى مننن مشننروع األعننالف والهيئننة وعلننى التقيننيم المنفننذ مننن قبننل كلتننا الجهتننين  للزراعننة الملحيننة
تنم تحندي  قائمنة األصنناف بنناء  علنى األداء األولني فني المنناطق المسنتهدفة وعلنى المعلومنات . ةسنورياإلقليمي فني 

وقامنت الهيئنة بتقنويم المنواد  .الندولي للزراعنة الملحينةمركنز الالناجمة عن التقويم الجاري ألنماط وراثينة أخنر  فني 
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تنم تأسنيس مقاسنم إلكثنار . المركنز والمنواد اإلضنافية المتاحنة فني البنرامج الوطنينة المعنينة فني المشنروعالمقدمة من 
 ةسنوريدينر النزور فني الجنزء الشنرقي منن بمحافظنة ونشر البذور في محطة بحو  المريعية التابعة للهيئة والواقعنة 

المندخالت المتحملنة للملوحنة /نمناط الوراثينةوذلك لعدم توفر معظنم األ  كجزء من مشروع األعالف اإلقليمي الجاري
ثنم تنم تأهينل أمناكن إلنتناج البنذور فني المواقنع التني . المختارة من الدخن اللؤلؤي والذرة البيضاء على نطناق تجناري

ذور للمنزارعين فني المنطقنة وإبنراز ونقنل التكنولوجينا للفنينين والمنزارعين بنتديرها الهيئة لتقنديم كمينات أولينة منن ال
كمية أولية منن البنذور منن أجنل اإلكثنار إضنافة إلنى الندعم الفنني  الدولي للزراعة الملحيةمركز القدم . حد سواءعلى 

ننال لبننذور األنمنناط الوراثيننة المختننارة داخننل القطننر قامننت الهيئننة بتقيننيم منند  تحمننل . والتكنولوجيننا المطلوبننة إلنتنناج فع 
ة علنى مسنتو  مدخالت الدخن اللؤلؤي والذرة البيضاء المقدمن/الملوحة والميزات اإلنتاجية األخر  في جميع أصناف

وعلى مستو  المزرعة تم التركينز علنى األنمناط الوراثينة الواعندة أكثنر والمتاحنة بكمينات كافينة . المحطة والمزرعة
ونظرا  لنقض الكميات الكبيرة من البذور في المراحل األولنى تنم توزينع بعنس األنمناط الوراثينة علنى . لتلبية الطلبات
كنز االنذي بندوره وزعهنا علنى المر الندولي للزراعنة الملحينةمركنز الإلنى  F2وتم توريد بذور من أننواع . كل مزارع

وشمال أفريقيا لقيام المتعناونين بمزيند منن االنتخابنات فني هنذه األننواع وإكثارهنا  األوسطالمتعاونة في منطقة الشرق 
البحثية للمرحلنة األولنى  وبما أن النتائج. في بيئات ملحية الستنباط سالالت وأصناف عالية المردود ومتحملة للملوحة

أظهرت بأن المردود ضمن ظروف ملحية وتحمل الملوحة مرتبطين إيجابيا  ولدرجة كبيرة فنإن انتخناب نباتنات عالينة 
 . المردود ضمن ظروف ملحية يقتصر أيضا  وإلى حد ما على تحمل الملوحة

 
والمركننز النندولي للزراعننة   (ICRISAT) المعهنند النندولي لمحاصننيل المننناطق المداريننة شننبه القاحلننةبالتعنناون بننين 

بتندريب جمناعي وإفنرادي فني مجنال إنتناج  الندولي للزراعنة الملحينةمركنز القنام   الملحية والدول األخر  المشناركة
البذور وتحسين الدخن اللؤلؤي والذرة البيضاء من خالل االنتخناب المتكنرر إضنافة إلنى تطنوير قندرات الكنادر الفنني 

قامنننت الهيئنننة بتننندريب المرشننندين  النندولي للزراعنننة الملحينننةمركنننز الوبننندعم منننن . علننى بنننرامج اإلدارة المحصنننولية
كمنا عملنت . على إنتاج البذور على مستو  المزرعة والطرق الفعالة ذات التكلفة المنخفضنة والمزارعين المستهدفين

الهيئة على تنظيم أيام حقلية إلشراك أكبر عدد منن المسنؤولين وصنناع السياسنات والمنزارعين والفنينين فني نشناطات 
 .ج األعالف في المنطقةالمشروع وإبراز أهمية وأدوار هذين المحصولين في سد الفجوات القائمة في إنتا

 
  

  
إنتاج البذور في مناطق المشروع :12الشكل   
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 لتعزيز إنتاج الثروة الحيوانية في البيئات الهامشيةالمتكاملة حزم اإلدارة  إنتاج 5-3
 

منن  ةسنوريتم تطوير حزم تكنولوجينة خاصنة بنإدارة واسنتثمار المحصنول بالشنكل األمثنل ونقلهنا إلنى منزارعين فني 
ننن المشننروع و. خننالل األيننام الحقليننة وتوزيننع المطويننات النندولي للزراعننة مركننز الفنني المرحلننة األولننى للمشننروع تمك 

من خالل تقويم حقلي محكم وموسع من تحديند أنمناط  المعهد الدولي لمحاصيل المناطق المدارية شبه القاحلةو الملحية
د عالي من الكتلة الحيوية والحب ضمن ظنروف ملحينة متزايندة وراثية من الدخن اللؤلؤي والذرة البيضاء ذوي مردو

فكننان مننردود األنمنناط الوراثيننة العاليننة األداء قريبننا  مننن مننردود الظننروف غيننر الملحيننة فنني   dS/m 02تصننل إلننى 
مثنل الكثافنة النباتينة )وبشنكل مماثنل تنم التعنرف علنى أسناليب اإلدارة . التجارب التي جرت في منطقة الشنرق األدننى

ظنروف ملحيننة ونقلهننا إلنى المزينند مننن وتنم نقننل الحننزم التكنولوجينة المناسننبة ل(. الننخ...ومعندل السننماد وتقنينات الننري 
 . المزارعين في المناطق المستهدفة

 

 فعالاأل تصنيع 5-3-1

 منن % 30 نحنو التني بلغنت إنتاجهنا قيمنة حين  من السوري الزراعي القطاع في هاما   موقعا   الحيوانية الثروة تحتل
 وإحندا  وتطويرهنا الحيوانينة الثنروة لتغذية العلفية الالزمة المواد وتوفير 5112عام  الزراعي اإلنتاج قيمة إجمالي
 يعتمند. المسنتدامة الزراعينة التنمينة فني الهامنة المحناور أحند والحمولنة الرعوينة النبناتي الغطناء بنين البيئني التنوازن
  .رئيس واألبقار بشكل والماعز  األغنام  تربية الحيواني في سورية على اإلنتاج

 
 كبينرة كمينات سورية وتوفر في الشرقية الشمالية المناطق في الزراعية المحاصيل من واسعة مساحات لوجود نظرا  
 يسنمى ما ضمن قطعانهم بنقل سورية وجنوبها وسط في قطعانهم وجودةالم وخاصة األغنام مربو يقوم .مخلفاتها من

 هنذه منن االسنتفادة أن الحصناد رغنم  مواسم أثناء الزراعية الناتجة المخلفات من لالستفادة والتغريب التشريق برحلة
 والمخلفنات واألتبنان البقاينا هنذه نقنل حنال وفني .التقليندي بشنكلها اسنتخدامها بسنبب األدننى حندها في تكون المخلفات
 اقتصنادية غينر نقلهنا أجنور تكنون والتغرينب التشنريق رحلة واالستغناء عن القطيع وجود مكان إلى الحالي بوضعها
 منن البند ولهنذا .الخنام التقليندي بشنكلها اسنتخدمت منا إذا خاصنة   منهنا  الغذائينة المرجنوة بالفائدة قيست ما إذا وعالية
 لنقلهنا وأحجام بأشكال وتصنيعها المخلفات لهذه الغذائية القيمة تحسين في تفيد ووضع إستراتيجية الذات  مع الوقوف

 .القطعان تلك ترحيل من بدال   القطعان وجود أماكن إلى بشكل اقتصادي
 

حين  تنم تصننيع . فني دورات تدريبينة وأينام حقلينة داخلينة وخارجينة( السيالج والمكعبات العلفية)تم تصنيع األعالف 
وقند حللنت األعنالف . عشرات األطننان منن السنيالج منن المنادة الخضنراء الناتجنة عنن األصنناف والهجنن المدروسنة

 . اسبة والقيمة الغذائية للعلف المنتجالمنتجة في الظروف الملحية لتحديد نسب الخلط المن
 

اسنتبدلت العليقنة المركنزة وطن كسيالج من المادة الخضراء الناتجة عن األصنناف والهجنن المدروسنة   31فقد صنع 
رس تننأثير ذلننك فنني بنسننب منننه ودُ الرقننة محافظننة   –المسننتخدمة فنني تغذيننة قطيننع الحمننالن فنني محطننة بحننو  الهشننم 

 :وفق التاليمعدالت نمو تلك الحمالن 
 

 :رؤوس وزعت كاآلتي 01مجموعات متجانسة من الحمالن تضم كل منها  3درست 
 

 .المجموعة األولى كشاهد غذيت بالعليقة المركزة المعتادة -
 من العليقة المركزة بالسيالج % 02المجموعة الثانية غذيت بنسبة  -
 من العليقة المركزة بالسيالج % 51المجموعة الثالثة غذيت بنسبة  -
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 (الشاهد)مكونات العليقة المركزة المستخدمة في تغذية الحمالن  .6 جدولال

 %24 شعير

 %51 تبن قمح

 %51 كسبة بذور القطن

 %5 فوسفات الكالسيوم

 1.2 ملح

 0.4 كربونات الكالسيوم

 1.0 معادن وفيتامينات

 

منن العليقنة % 02 – 01الثال   أي يمكن استبدال ظهر فروقا  معنوية بين المجموعات و من خالل هذه الدراسة لم تُ 
 :ويمكن تلخيض فوائد تصنيع السيالج بالنقاط التالية. المركزة بالسيالج المنتج تحت الظروف الملحية

 
 .عمل السيالج في كافة الظروف الجوية -
 .يشغل السيالج حيز أضيق -
بالمقارنة للفقد من الندريس % (  01 – 2)  عليه إال نسبة صغيرة ال يفقد من السيالج أثناء حفظه أو التغذية -

 (11 % .) 
السننيالج الجينند بكميننات كبيننرة قابليتننه للحفننظ كبيننرة ويمكننن حفظننه لمنندة سنننة أو أكثننر وال توجنند خطننورة مننن  -

 .تخزينه بعكس الدريس
 .للسيالج قيمة غذائية مرتفعة حي  يحتفظ بجزء كبير من الكاروتين -
كمينة كبينرة مننه و تنأثيره ملنين بعكنس  سيغه الحيواننات و يتني  لهناالسيالج غذاء شهي ذو طعم حمضي تست -

 . الدريس
من النباتنات الخضنراء مثنل البرسنيم األخضنر و جمينع أننواع الحشنائ   يمكن عمل السيالج من أنواع كثيرة -

الدراوة و نباتات عباد الشمس و الشنوندر السنكري  حين  تتنراوا نسنبة الرطوبنة بنين  والبرسيم الحجازي و
34-11   .% 

 . عدم الحاجة ألجهزة وأدوات مكلفة كما هو الحال في تصنيع المكعبات العلفية -
 

ونظرا  للفوائد الكثيرة للسيالج وبشكل خناض احتوائنه علنى نباتنات ذات قيمنة غذائينة عالينة ومتحملنة للملوحنة كالنذرة 
حننه فنني الظننروف الملحيننة  فقنند تبنننى البيضنناء والنندخن ونباتننات بقوليننة ومتحملننة للملوحننة كالسيسننبان الننذي أثبننت نجا

المزارعنون زراعنة مثنل هنذه األننواع وتصننيع السنيالج منهنا للتكامنل بنين اإلنتناج النبناتي والحينواني وإلضنافة قيمنة 
كما أن تصنيع السنيالج واسنتخدامه لتغطينة جنزء منن الحاجنة لألعنالف المركنزة . للمنتج النباتي في الظروف الملحية

ستيرادها من الخنارج تنوفر العملنة الصنعبة باإلضنافة إلنى تخفنيس تكلفنة تغذينة حيواننات المزرعنة يتم ا التي غالبا  ما
 .على الفالا
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 تصنيع األعالف ضمن نشاطات المشروع :13الشكل 

 

 تغذية المواشي على العلف المنتج 5-3-2

الهشم بنسب منه ودرس تأثير ذلنك فني استبدلت العليقة المركزة المستخدمة في تغذية قطيع الحمالن في محطة بحو  
  :كما يلي رؤوس 01مجموعات متجانسة من الحمالن تضم كل منها  3معدالت نمو تلك الحمالن في 

  المجموعة األولى كشاهد غذيت بالعليقة المركزة المعتادة. 

   من العليقة المركزة بالسيالج % 02المجموعة الثانية غذيت بنسبة 

  من العليقة المركزة بالسيالج % 51ت بنسبة المجموعة الثالثة غذي 
 
– GG1040 – Csv15 – S 35 – icsv 93046هجنين هنندي: أصنناف ذرة بيضناء مدخلنة 2درسنت 

Speed Feed -  -Sugar Graze – Super dan – Sweet  jumbo   الصننف المحلني إضنافة إلنى
 .ازرع وأضيف إليها الدخن في موقع فخيخة

 
علنى المحاصنيل العلفيننة التني زرعنت فنني منطقنة الغنناب ( أبقنار  جنناموس  مناعز  أغنننام)الماشنية كمنا ُدرسنت تغذيننة 

  حين  لنوحظ استسناغة جينندة لهنذه المحاصنيل منن قبنل هننذه 5104فنني موسنم ( سيسنبان  دخنن لؤلنؤي  ذرة بيضناء)

 .الماشية

 

 االسيالجة نتائج تحليل عين .7 جدوللا

( مادة جافة)السيالج  نوع التحليل
% 

 111 مادة جافة

 11.1 بروتين

 11.1 ألياف

 2.1 الدهن

 11.2 المادة العضوية
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 مننن قسننم باسننتبدال سننمحت الملحيننة الظننروف فنني المنتجننة األعننالف مننن المنننتج للسننيالج العاليننة الغذائيننة القيمننة إن

 بننذور أن كمننا. سننلبا   ذلننك يننؤثر أن دون المزرعننة حيوانننات تغذيننة فنني عليهننا االعتمنناد يننتم التنني المركننزة األعننالف

 التني العلفينة والمكعبنات المركنزة العلفينة الخلطنات إنتاج في ساهمتُ  جدا   ليةاالع الغذائية القيمة ذات المنتجة  األعالف

 ثنائيننة السننالالت أو اللحننم إنتنناج لسننالالت اللحننم إنتنناج فنني وتسننارع الحليننب إنتنناج لسننالالت الحليننب إنتنناج مننن ترفننع

 فني الخضراء األعالف وجود إلى باإلضافة المركزة العلفية والمكعبات السيالج) األعالف هذه إنتاج أن كما. الغرس

 فنني وخاصنة العلفيننة الفجنوة سند فنني وتسناعد المننتج واللحننم الحلينب نوعينة تحسننن( العنام مندار علننى تقريبنا   المزرعنة

 انخفناس فني وسناهمت األراضني تندهور منن وزادت المتوسنط شنرق فني سلبا   أثرت التي المناخية التغيرات ظروف

 رفنع إلنى ذلنك وأد . لسنورية اإلجمالينة المسناحة منن% 11 منن أكثنر تشنكل التني السنورية البادينة المراعني إنتاجية

 . المدينة إلى الريف من الهجرة وتخفيف الفالا معيشة مستو 

 

   
 دراسة تغذية الماشية على المحاصيل العلفية في منطقة الغاب :14الشكل 

 من الشجيرات الرعوية ةسوريرفع إنتاجية البادية ال 5-3-3

باستعمال مياه ري ( مريكي  رغل ملحي  روثا  شي أرغل سوري  رغل )تم اختبار إنبات ونمو أنواع رعوية 
اختلف المردود ف  فرات العذبة بمياه الصرف الزراعيتحوي تراكيز مختلفة من األمالا تم تحضيرها بخلط مياه ال

تبين بأن الغالبية العظمى من نباتات البادية  ةسوريوفي دراسة ميدانية في البادية ال. النوع المدروس باختالف
حي  ينخفس اإلنبات     ملحي معين تستطيع اإلنبات ضمنهتفضل اإلنبات في البيئات العذبة ولكل نوع مد ةسوريال

لدراسات بأن نسب كلوريد الصوديوم الذي يتوقف وقد بينت ا. كلما زاد تركيز األمالا إلى أن يتوقف عند حد معين
% 4-5للرغل الملحي  % 5للرغل السوري   0.2للشي   % 1.12عنده اإلنبات لعدد من األنواع الرعوية هي 

وتتميز أنواع الرغل بتحملها الواض  للملوحة حي  تستطيع النمو فوق األراضي المالحة وعلى أطراف . للروثا
 .  نسجتها وبذلك تسهم في استصالا األراضي المالحةلى تخزين األمالا داخل أالقدرة ع ولها  السبخات

 
  :ألربعة أنواع رعوية  dS/m 05.2-1.2وفي دراسة استمرت ثال  سنوات باستخدام مياه ري تراوحت ملوحتها 

 Atriplex halimus رغل ملحي                     
 Atriplex Leucoclada (      أبيس الفروع)رغل سوري 

 Atriplex canescens رغل أمريكي      
 Salsola vermiculata روثا 
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أظهرت النتائج عدم وجود فروق كبيرة في اإلنتاج عند استخدام مستويات متباينة من ملوحة مياه الري وذلك لقدرة 
وكانت اإلنتاجية األعلى للرغل  بينما ظهرت فروقا  معنوية في إنتاجية هذه األنواع. هذه األنواع في تحمل الملوحة

 . الملحي
 

 35.2هـ والرغل السوري بين /طن 40و  34.43فقد تراوا مردود الرغل الملحي لنوعيات المياه الثالثة بين 
 4.3و  5.5هـ وكان أدنى مردود للروثا الذي تراوا بين /طن 2.5و  2.3هـ والرغل األمريكي بين /طن 33.2و

وكما هو واض  من . هذه اإلنتاجية عالية بشكل عام لترب متأثرة بالملوحة واستخدام مياه ري مالحة دوتع. هـ/طن
وكان االستهالك المائي لألنواع األربعة صغيرا  حي  . األرقام  للنوع تأثير في المردود  فكأن األعلى للرغل الملحي

لعدم تأثر مردود هذه األنواع الرعوية بملوحة مياه  ونظرا  . مرات فقط خالل موسم النمو 4تم  ري األنواع األربعة 
المالحة في المنطقة الشرقية من سورية وتركها كاحتياط علفي  اآلبارفي محميات وريها بمياه  إدخالهمالري فقد تم 

ند ورغم عدم زيادة أوزان األغنام ع. للسنوات الجافة وإدخال األغنام لهذه المحميات للمحافظة على الثرة الغنمية
تقديم هذه األنواع بمفردها بسبب حاجة األغنام الشديدة للشرب  فإن إدخال هذه األنواع في الخلطات العلفية مفيد 

 .   لغناها بالمواد الغذائية
 

 
 الرعوية ضمن نشاطات المشروع اتزراعة الشجير :15الشكل 

 البيئات الهامشيةفي الحقل إنتاجية  حسينمياه الصرف الصحي المعالجة لت ستخداما 5-4
 

سلمية حي  المثل دمشق وحلب وحمض وحماة و ةسوريمياه الصرف الصحي المعالجة في بعس المدن التوجد 
التكيف  مشروع وهذه هي المرة األولى في البالد  وعبر  .ياس الري باستخدام طرق الري السطحستخدم ألغرتُ 

نشئت محطة لمعالجة مياه الصرف أُ  "مالسالواء من أجل الشعوب الم"بالتعاون مع مؤسسة و  مع التغير المناخي 
الختبار تقنيات الري الحدي  على إنتاج المحاصيل العلفية والمحاصيل عالية القيمة األخر  ( معالجة ثالثية)الصحي 

 .وتقييم اإلنتاج االقتصادي
 

لك األهمية ذواآلثار البيئية واالستدامة  وكلتقييم أهمية استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة في اإلنتاج الزراعي 
ا المورد غير التقليدي من المياه  فقد تم التعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والقاحلة ذاالقتصادية له

  يالسطح)ق الري المختلفة ائبرنامج واسع على أبحا  المياه العادمة المعالجة باستخدام طرمن خالل  (أكساد)
الصحي ها باستخدام مياه الصرف يوعين من المحاصيل العلفية وتم رحي  تم  تقييم ن .في الزراعة( التنقيط   الر

 زرعت  5105في موسم  الثانوي والثالثي الناتجة عن محطة معالجة الصرف الصحي بدمشقالمستو  المعالجة 
في مواقع المزارعين  أيضا  والذرة البيضاء  الزيتيواللفت المحاصيل التي تتحمل الملوحة مثل الشعير وفول الصويا 

وقد قدم المشروع البذور واألسمدة والدعم التقني وأكثر من  .الزراعي في ثال  قر  بالتعاون مع مديرية اإلرشاد
 .ذلك عن طريق فريقها وفنيين سخرين
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مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة معالجة الصرف  عمالا باستمريهتريتكالي وتم الوزرع الشعير  كما

 .حقول الفالحينفي  5102-5104خالل موسم النمو  سلميةالفي  الصحي
 

   
 سلميةالالمحاصيل العلفية المروية بمياه الصرف الصحي المعالجة في  :16الشكل 

 

 
باستعمال مياه الصرف الصحي المعالجة حي  وكان لهذه العمل أثر كبير على تبني الفالا لهذه المحاصيل الجديدة 

وبالتالي  .تم توزيع المطويات الخاصة بالمحاصيل العلفية المدخلة على الفالحين والمرشدين الزراعيين والفنيين
تعمال مياه الصرف الصحي المعالجة والسيما في السلمية ال بد اسلكمال نجاا هذه المحاصيل في مناطق زراعتها ب

 :االعتبار النقاط التالية من األخذ بعين

 .في الموازنة المائية في سورية بهدف دعم واستقرار األمن المائيدخول هذه النوعية من المياه   -

جيدة إلى زيادة رقعة األراضي المروية وبالتالي زيادة المردود  وإدارةيؤدي استعمالها بكفاءة عالية  -
 .الزراعي وزيادة دخل المزارع وتحسين معيشته

 .عن المياه العذبة وتوفيرها للشرب العبءتخفيف   -

 ICBAعن طريق المركز الدولي للزراعة الملحة  إدخالهايمكن استعمالها في ري المحاصيل العلفية التي تم  -
 .وبالتالي تساهم في سد الفجوة العلفية في سورية

سبل معيشة المزارعين في  في ةاالقتصادي-يةاالجتماعنظم اإلنتاج المطورة  تأثير 5-5

 البيئات الهامشية

 بدء المشروعقبل السائدة نظمة األ 5-5-1

نظرا  لهطول كميات محدودة جدا  من األمطار في حوس الفرات والمنطقة الشمالية الشرقية  انتشرت الزراعات 
تنتشر طريقة الري باألحواس و. ق الري السطحي بكفاءة الري المنخفضةائالبعلية والزراعات المروية باستخدام طر

  %32.3بنسبة ( قم  وشعير)محاصيل الحبوب لتسود زراعة ا. الصغيرة لعدم إمكانية تسوية األرس بالليزر
افة إلى زراعات أخر  بنسبة   باإلض%3.5  واألشجار المثمرة بنسبة %3.3والمحاصيل الصناعية بنسبة 

51.2.% 
 

  وتغطي األشجار المثمرة %43.0مؤخرا  فتغطي زراعة القم   وفي منطقة الغاب حي  امتد نشاط المشروع
 .%33.2إلى الزراعات األخر  بنسبة   باإلضافة %4.5  والمحاصيل الصناعية 03.5%
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م مياه الصرف الزراعي في ري المحاصيل الحقلية والخضار اوعلى نطاق ضيق  كانت هناك أبحا  استخد

طن والطماطم في المحطات البحثية التابعة للمركز العربي لدراسات المناطق المتحملة للملوحة كالقم  والشعير والق
 .  أكساد والهيئة العامة للبحو  العلمية الزراعية –الجافة واألراضي القاحلة 

 
توفير "مع انطالق مشروع  5112عام  الفي لمحاصيل األعالف والنباتات الرعوية بدأ تطبيق الزراعة الملحية 

مصادر المياه العذبة من خالل إنتاج أعالف متحملة للملوحة في المناطق الهامشية في إقليم غرب سسيا وشمال 
الصندوق العربي لإلنماء والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الممول من " فرصة لزيادة دخل فقراء الريفال -أفريقيا 

اعي والمركز الدولي للزراعة الملحية وبرامج البحو  الزراعية الوطنية في منطقة غرب سسيا االقتصادي واالجتم
 031معدل الهطول المطري السنوي ذات ( ةشرق سوري)وتم تنفيذ المشروع في محافظة دير الزور وشمال أفريقيا 

يذ التجارب على تم تنف .41.12و خط طول   32.51م  على خط عرس  514ملم  االرتفاع عن سط  البحر 
نفذت التجارب ضمن المركز ثم تم نقلها . النباتات المدخلة والمحلية في مركز البحو  العلمية الزراعية بدير الزور

مناطق مويل  والحريجي التي وإلى حقول الفالحين في كل من حوضي الفرات والخابور في قر  وبادية الصور 
 أما منطقة رويشد ففبارها أقل عمقا   .1dS/m-2م وملوحة المياه  31-51تعتمد على مياه اآلبار متوسطة العمق 

 .والتربة رملية خفيفة   03dS/m -2تتراوا ملوحة المياه بين 
 

 المدخلةييم األثر االجتماعي واالقتصادي لألنظمة تق 5-5-2

 
استدامة الموارد التكاليف وتحسين اإلنتاج  وخفس إلى ن الفالحيالموجهة إلى تهدف األنظمة الجديدة المدخلة و

الفالا هذه األنظمة المدخلة بنى وقد ت. البد من اعتمادها من قبل الفالاوبالتالي لتحقيق هذه األهداف  الطبيعية 
بزراعة المحاصيل العلفية المتحملة للملوحة واستعمال مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي المعالجة وقام 

 .نشرها في مناطق زراعتهاوسه والحصول على البذار وبيعها هذه المحاصيل بنف بإكثار
 

و نتيجة لتطبيق حزم اإلدارة  ICBAومن خالل الدراسات على المدخالت الجديدة التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع 
 552هـ من الق  بقيمة مادية وصلت لـ /طن 1هـ من الحبوب و/طن 2المتكاملة فقد وصلت إنتاجية التريتكالي إلى 

بقيمة مادية وصلت لـ هـ /طن 21  بينما كان إنتاج الدخن اللؤلوي من العلف األخضر  5105س في عام .ألف ل
. هـ من الحبوب/طن 04.22(  JOWERالصنف )الذرة البيضاء وبلا مردود . 5105س في عام .ألف ل 021

 003إلى ( TINTINالصنف )طبيق حزم اإلدارة المتكاملة فقد وصلت إنتاجية الشوندر العلفي وكذلك من خالل ت
لقد ساهمت هذه المحاصيل في زيادة دخل الفالا نتيجة إلنتاجيتها  .هـ من األوراق/طن 040من الجذور وهـ /طن

 .العالية و زراعتها على مياه الصرف الزراعي مقارنة بالمحاصيل التقليدية
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زراعة األعالف المتحملة للملوحة في إشراك المرأة الريفية في العملية الزراعية وذلك بتصنيع السيالج  ساهمت

والمكعبات العلفية باإلضافة إلى فصل البذور المنتجة عن الق  لتصنيع المكعبات العلفية أو لتغذية الدواجن 
ة بتربية عدد من األغنام والماعز واألبقار كما ساهمت المرأة الريفي. والمجترات على البذور المنتجة مباشرة

إن تكامل اإلنتاجين النباتي والحيواني في النظام المدخل أضاف . وتغذيتها المباشرة على األعالف أو بعد تصنيعها
صاد من تجهيز البذور للموسم ج النباتي إلى الحصاد وما بعد الحفرض عمل جديدة للمرأة الريفية من زراعة المنت

بذلك إضافة قيمة للمنتج النباتي من تصنيع أعالف وتغذية الدواجن والمجترات وفرز المنتج الحيواني القادم و
وبذلك انشغلت المرأة . وتصنيع األلبان واألجبان لالستهالك المباشر في المنزل أو إلعداد هذه المنتجات للبيع وبيعها

لريفية في تحسين سبل عي  والحد من الهجرة إلى الريفية بأعمال كثيرة فازداد دخل العائلة وساهمت المرأة ا
 .المدينة

 عتمادالا/التبنيتقييم  5-5-3

 
وأنظمة زراعتها وذلك من خالل زراعة هذه المحاصيل في  ةسوريتبنى الفالحون المحاصيل العلفية المدخلة إلى 

حقولهم وحقول جيرانهم ومشاركتهم في نشاطات المشروع حي  الحظ هؤالء الفالحون أن مواصفات المحاصيل 
الجديدة ربما تساهم في تغيير حالهم عندما تحل هذه المحاصيل محل المحاصيل العلفية التقليدية وذلك ضمن ظروف 

وقد الحظ معظم الفالحون أن المحاصيل المدخلة أبدت استجابة جيدة . مشكلة خطيرة في المنطقة دلتي تعالملوحة وا
 وإصابتهاللمياه المالحة وحققت أعلى إنتاجية مقارنة مع المحاصيل العلفية التقليدية  كما أن احتياجاتها السمادية 

بالتالي ازداد الطلب على بذار هذه المحاصيل لألعشاب و كما أنها أكثر مقاومة بالعدو  أقل من المحاصيل التقليدية 
  .المدخلة من قبل الفالحين ألنها تؤدي إلى زيادة في دخل الفالا

قامت الهيئة بتدريب المزارعين المستهدفين على إنتاج البذور على مستو  المزرعة  ICBAوبدعم من مركز 
شارك عدد كبير من الفالحين في نشاطات المشروع من خالل زراعة   حي  والطرق الفعالة ذات التكلفة المنخفضة

المحاصيل العلفية المتحملة للملوحة فقد تم تأهيلهم وتدريبهم من خالل دورات تدريبية وأيام حقلية هدفت هذه األيام 
شكل التالي دورة ويبين ال. إلى تعريف الفالحين باألصناف والمحاصيل الجديدة وإبراز أهميتها في زيادة دخل الفالا

 .لفالحينفي منطقة الغاب تم تخصيصها فقط لتدريبية 
 

  
 تدريب الفالحين في المناطق المستهدفة :13الشكل 

 

زراعة حتى الحصاد وما بعد كما أقيمت خمس ندوات حول أهمية الزراعات العلفية وإنتاجيتها وطرق خدمتها من ال 
ويوض  الجدول التالي عدد المزارعين الذين شاركوا في   .في الوحدات اإلرشادية في منطقة تنفيذ المشروع الحصاد

 :نشاطات المشروع في المناطق المختلفة من سورية
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 مشاركة الفالحون في نشاطات المشروع. 8الجدول 

عدد الفالحين الذين شاركوا  المناطق ضمن المحافظة المحافظة
 المشروعفي نشاطات 

 المحاصيل المزروعة

   المريعية  معيزلة العبد دير الزور
  أبو النيتل  الحريجيةالمويل   الجرية  

 البصيرة  الجفرة  رويشد

شعير  تريتكالي  دخن لؤلؤي   51
سيسبان  ذرة بيضاء  تباع 

 الشمس  شوندر علفي

أم الخبر  طوق الملي     أم قصير  كير  الحسكة
سيحا  الجميلية  تل براك  عامر  رفراف  

 .أم الدبس  أم الكهف  المطل  الصفا

دخن لؤلؤي  سيسبان  ذرة  04
بيضاء  شوندر علفي  شعير 

 .تريتكالي

عين –مليحان   عين عيسى–المشاهدة  الرقة
-  الكرامةحمام التركمان -سلوك  عيسى
 الكشلة

 شعير  تريتكالي  ذرة بيضاء 2

دخن لؤلؤي  سيسبان  ذرة  3 .سكينالخندق  الصارمية  تل  الغاب
 .بيضاء  تريتكالي

 كينوا 0 زاهد طرطوس

 ترتيكالي 0 تلدرة السلمية

  3 .ميدعا  النشابية  الريحان ريف دمشق

الروثة  الرغل الملحي  القطف    البادية
 السوري  القطف األمريكي

 

 هامشيةالظروف الفي إدارة المزارع في مرشدين الزراعيين عزيز معارف ومهارات التقنيين والت 5-5-4

 
البشري  القدرات طريق توسعة عن الناس خيارات توسعة تتضمن عملية البشرية  حسب األمم المتحدة  هي التنمية
 وصحية مديدة حياة الناس أن يحيا( 0 هي البشرية للتنمية الثال  األساسية القدرات فإن .التنمية كافة مستويات على
 فإن الثال   القدرات تحقيق هذه يتم لم وإذا. المعيشة من الئق بمستو  يتمتعوا وأن( 3 بالمعرفة يحظوا وأن( 5

لذلك تم العمل من . الوصول إليها متعذر الفرض من العديد وستبقى متاحة ببساطة تكون لن الخيارات من العديد
مع الظروف المناخية الجديدة التي ظهرت مشروع على تنمية القدرات البشرية للمزارعين والفنيين للتعامل الخالل 

فالتعامل مع التغيرات . في المنطقة والتي تحتاج إلى التعامل معها بشكل مغاير لما اعتاد عليه المزارع والغني
. المناخية في البيئات الهامشية والمتأثرة بالملوحة أكثر تعقيدا  وصعوبة من الترب الخصبة وغير المتأثرة بالملوحة

ذي يتطلب البح  العلمي عن طرق مناسبة إلدارة التربة الهشة مع األخذ بعين االعتبار الظروف المناخية األمر ال
من استدامتها  الجديدة واختيار المحصول المناسب باإلضافة إلى اختبار التقانات الجديدة لمدة من الزمن للتأكد

 .    للمزارع بطريقة سهلة ومقبولة لهم للتطبيق والتبني في حال القبول وإيصالها
 

ضمن نشاطات المشروع تم تدريب الفنيين والمرشدين الزراعيين والفالحين وذلك من خالل األيام الحقلية والدورات 
 .نشر فعاليات المشروع في الصحف المحلية والتلفازالتدريبية و

 
 وقدمت 5100-5101 مواسم النمو خالل والرقة الزور محافظات دير اإلرشادية في العديد من الحقولتم إقامة 

 .للمزارعين البذور واألسمدة
 

أُقيم عدد كبير من الحقول االرشادية لد  الفالحين على محاصيل السيسبان والذرة  5101ففي دير الزور في موسم 
 دم للفالحين البذار والسماد دونم حي  قُ  51 – 2البيضاء والدخن اللؤلؤي بمساحة زراعة تراوحت من 
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 2111موسم ل الزور اإلرشادية في دير الحقول :3الجدول 

 

 

 
أُقيم عدد كبير من الحقول االرشادية لند  الفالحنين علنى  5100 – 5101وكذلك في دير الزور والحسكة في موسم 

 دونم حي  قدم للفالحين البذار والسماد  51 – 4بمساحة زراعة تراوحت من  وتريتكالي والكرنب  الشعيرمحاصيل 
 

 2111-2111موسم لوالحسكة  الزور اإلرشادية المنفذة في دير الحقول :11لجدول ا

المساحة   المزروعةالمحاصيل  القرية
 دونم

 المحافظة

 دير الزور 10 شعير  تريتكالي  الكرنب المويل 

 دير الزور 10 شعير  تريتكالي رويشد

 دير الزور 15 شعير  تريتكالي  الكرنب المويل 

 دير الزور 15 شعير  تريتكالي الجرية

 دير الزور 20 شعير  تريتكالي الحريجية

 الحسكة 8 شعير  تريتكالي الصفا

 دير الزور 15 شعير  تريتكالي رويشد

 
 

أُقيم عدد من الحقول االرشادية لد  الفالحين على محاصيل الشعير والذرة  5100 – 5101وفي الرقة في موسم 
 . دونم 31 – 05البيضاء بمساحة زراعة تراوحت من 

 
 2111-2111موسم ل اإلرشادية المنفذة في الرقة الحقول :11لجدول ا

المحاصيل 
 المزروعة

 (دونم)المساحة  

 30 ذرة بيضاء

 12 شعير

 12 شعير

 
 

تم إقامة عدد من الحقول االرشادية على محصول الشعير والتريتكالي  5105 – 5100وفي الرقة أيضا  في موسم 
 دونم 3 – 0بمساحة زراعة تراوحت بين 

 

المحاصيل  القرية
 المزروعة

 المساحة  دونم

دخن  –سيسبان  المويل 
ذرة بيضاء –لؤلئي   

4 

دخن  –سيسبان  المويل 
ذرة بيضاء –لؤلئي   

3 

دخن  –سيسبان  الجرية
بيضاءذرة  –لؤلئي   

01 

الدخن  –السيسبان  الحريجية
 اللؤلئي

01 

الدخن  –السيسبان  أبو النيتل
 اللؤلئي

01 

 51 السيسبان البصيرة

 01 السيسبان المريعية

 01 السيسبان الجفرة

 2 السيسبان المريعية
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2112 – 2111الحقول االرشادية المنفذة في الرقة لموسم . 12الجدول   

 

 المساحة المحصول القرية

 0 شعير عين حسني

 0 شعير عين حسني

 0 شعير عين حسني

 5 شعير حمام التركمان

 5 شعير حمام التركمان

 3 ترتيكالي حمام التركمان

 
 

تم إقامة عدد من الحقول االرشادية على محصول الشعير والكرنب  5105 – 5100وفي ريف دمشق في موسم 
 زعت البذار و األسمدة على الفالحيندونم  حي  وُ  3 – 5والتريتكالي بمساحة زراعة تراوحت بين 

 
 2112 – 2111الحقول االرشادية المنفذة في ريف دمشق لموسم . 13الجدول 

 

 

أُقيم عدد من الحقول االرشادية لد  الفالحين من مربي الثروة الحيوانية بالتعاون  5104وكذلك في الغاب في موسم 
مع مشروع تطوير الثروة الحيوانية والممول من إيفاد على محاصيل السيسبان والذرة البيضاء والدخن اللؤلؤي  

 . دونم 3 – 5بمساحة زراعة تراوحت من 
 
 

 2114موسم ل اإلرشادية المنفذة في الغاب الحقول :14الجدول 
 نوع المحصول مساحة األرض القرية

 ذرة بيضاء+ سيسبيان  دونم 5 الخندق

 دخن لؤلؤي+ ذرة بيضاء + سيسبيان  دونم بموقعين 5 الصارمية

 دخن لؤلؤي+ ذرة بيضاء + سيسبيان  دونم 3 تل سكين

 

حضر هذه حي  الرقة محافظتي دير الزور وفي  5100-5101من األيام الحقلية في موسم  كما تم إقامة العديد
 .الفعاليات الكثير من الفنيين والمرشدين الزراعيين والفالحين

 

   
 2111يوم حقلي في الرقم موسم  :18الشكل 

 المساحة المحصول القرية

 5 شعير ميدعا

 3 وكرنب ترتيكالي النشابية

 5 شعير الريحان
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 2111يوم حقلي في دير الزور موسم  :13الشكل 

 
تنم إقامنة ينوم حقلني فني محطنة بينر الهشنم وهني محطنة مختصنة بتربينة  5100موسنم فني وفي محافظة الرقة أيضنا  

باإلضنافة ( السنعودية ةسنوريالشنركة ال)األغنام وزراعة المحاصيل  وقد تميز اليوم الحقلي بمشاركة القطناع الخناض 
 .للفنيين والمرشدين الزراعيين والفالحين

 

   
 2111موسم ( محافظة الرقة)يوم حقلي بير الهشم و عب خوين  :21الشكل 

 
تم إقامة ثالثة أيام حقلية في الغاب وطرطوس على استعمال مياه الصرف الزراعني فني ري المحاصنيل  5104وفي 

العلفية وتغذية الحيوان  حضنر هنذه الفعالينات الكثينر منن الفنينين والمرشندين النزراعيين والفالحنين باإلضنافة لنبعس 
 .صناع القرار

  
 2114يوم حقلي في الغاب  :21الشكل 
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ينوم حقلني فني  الصنندوق الندولي للتنمينة الزراعينةوالممنول منن  (LDP)وقد أقنام مشنروع تطنوير الثنروة الحيوانينة 
موسنم بالتعاون مع مشروع التكينف منع التغينر المناخينة فني الغاب على استعمال مياه الصرف الزراعي في الزراعة 

5104. 
 

  
 (LDP) 2114الغاب موسم يوم حقلي في  :22الشكل 

 

فني ري المحاصنيل العلفينة  الصحي المعالجةعلى استعمال مياه الصرف  يوم حقلي في السلمية تم إقامة  5102وفي 
 .  حضر هذه الفعاليات الكثير من الفنيين والمرشدين الزراعيين والفالحين(شعير وتريتكالي)
 

  
 2115موسم  السلميةيوم حقلي في  :23الشكل 
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  االستدامة والطريق إلى األمام. 6
 

على عدة ( المالحة والعادمة المعالجة)يعتمد اإلنتاج المستدام لألعالف والمحاصيل الحقلية باستخدام المياه الهامشية 
 عناصر هامة تتضمن اعتماد برامج البحو  الزراعية الوطنية للمناهج والتقنيات المالئمة الستخدام موارد المياه
الهامشية في أنظمة إنتاج األعالف وإنتاج كميات كافية من البذور المطلوبة المنتخبة من الموارد الوراثية غير 
الشائعة لضمان اعتماد المزارعين لها وتوزيعها وتطوير المهارات الزراعية لفنيي برامج البحو  الزراعية في 

قيق عوائد اقتصادية مقبولة من أنظمة إنتاج األعالف مجال إدارة موارد المياه الهامشية وإنتاج المحاصيل لتح
  .والثروة الحيوانية المدخلة

 
ويتض  مد  أهمية هذه الجوانب من خالل اعتماد برامج البحو  الزراعية الستخدام موارد المياه الهامشية ضمن 

متأثرة بالملوحة باستخدام ستراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة وتطوير أساليب إدارة األراضي الزراعية الإ
 .مخرجات المشروع

 
تعتمد إنجازات المشروع السابق وخطة عمل المشروع على وضع األسس وتحديد الموارد والطرق الالزمة إلنتاج 
البذور المنتخبة من األنواع المطلوبة  وتنمية القدرات البشرية وتشكيل مجموعات عمل متخصصة لكافة جوانب 

ع واعتمادها والتوسع بها من قبل الهيئة العامة للبحو  العلمية وأساسا  الستدامة أنشطة المشرالمشروع مما يشكل 
 . الزراعية

 
وعليه يجب متابعة نمو المحصول والتربة . نتاجية دون تأمين البذور المتحملة للظروف الهامشيةالعملية اإل  وال تنج

 ةسوريإن تأمين كل هذه المستلزمات في  .بالوقت المناسبومياه بشكل جيد وتأمين مستلزمات المحاصيل المزروعة 
كانت السبب في نجاا الزراعة واستدامتها في الظروف الملحية فقد تم إكثار األنواع النباتية المختارة في كل من 

إلدارة اكما تم إعداد وطباعة مطويات . مراكز األبحا  باإلضافة إلى إكثارها من قبل الفالحين والتبادل فيما بينهم
ية على محاصيل شباإلضافة إلى إعداد مطويات لتغذية الما ةسوريالمتكاملة لألنواع النباتية الواعدة في الظروف ال

  . األعالف المنتجة تحت الظروف الملحية
 

عة المحاصيل العلفية المختارة من قبل العاملين بالمشروع اوكان من أسباب نجاا المشروع رغبة الفالا في زر
عمليات اإلدارة التي حققت االستدامة من معدالت البذار المستخدمة وجدولة الري مع األخذ باالعتبار  وإتباع

كما كان لتخصيض محطات بحثية في . الليزر وطرق الري المناسبة لكل محصولباحتياجات الغسيل والتسوية 
وتم إعداد مطويات لعمليات . األنجعالمنطقة المستهدفة دورا  هاما  في نجاا المشروع واختيار عمليات اإلدارة 

اإلدارة المتكاملة واستخدامها في الدورات التدريبية للفنين والمرشدين الزراعيين وفنيين من مشاريع أخر  تتلقى 
باإلضافة لأليام الحقلية للفالحين والفنيين ". LDPكمشروع تطوير الثروة الحيوانية في سورية " ايفاد"دعما  من 

. وبعس مستلزمات زراعة المحاصيل العلفية المتحملة للملوحة من بذار وأسمدة ومستلزمات أخر وتأمين البذار 
وكان لهذا التعاون بين الهيئة العامة للبحو  العلمية الزراعية والجهات األخر  دورا  كبيرا  في إعداد المزارعين 

شية واستعمال المياه المالحة وتأمين اإلعداد الصحي  الذي يضمن نجاا زراعة هذه األعالف في األراضي الهام
. النظام الجديد وبالتالي تبني الفالا بإتباعالكادر الفني المتدرب القادر على الدعم الفني للفالا الذي يرغب 

وباالعتماد على النتائج الرائعة التي تم التوصل إليها على الصعيدين البحثي والتطبيقي أقيمت ورشات على مستو  
     . المخرجات ضمن الخطط التطويرية وأدرجتالزراعة والموارد المائية ور وزراء الوزارات وبحض

 

مستو  الماء األرضي في خفس معدل التبخر من سط  التربة وبالتالي الحد من حركة المياه المحملة خفس يساهم 
ة وتحول التربة إلى مالحة باألمالا باتجاه سط  التربة وتبخر الماء وترسب األمالا في الطبقات السطحية من الترب

لذلك تم اختيار األراضي ذات مستو  الماء . أو مالحة قلوية أو قلوية حسب نوع األمالا في مستخلض التربة
األرضي المنخفس لتنفيذ أنشطة المشروع باإلضافة إلى إنشاء المصارف المغطاة لألراضي المنخفضة ذات مستو  

المحاصيل العلفية المختارة وبالتالي استدامة العملية الزراعة ونجاا  الماء األرضي العالي لضمان نجاا زراعة
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كما أن استخدام المياه المالحة . تجربة استزراع األراضي الهامشية واستخدام مياه الري المالحة بدرجاتها المختلفة
لنبات أو مع كل رية وأحيانا  الترب المالحة يتطلب إضافة احتياجات الغسيل المناسبة في مرحلة معينة من عمل ا

في  إدخالهاوذلك لمنع تراكم األمالا المضافة مع مياه الري المالحة أو لخفس ملوحة التربة التي كانت مالحة قبل 
ومن عمليات اإلدارة ذات األثر اإليجابي نقل المياه للحقل باألنابيب لمنع الفقد بالتبخر وللحد من . العملية الزراعية

. الري باإلضافة إلى الحد من رفع مستو  الماء األرضي وخفس كمية المياه الالزمة للري تركيز األمالا في مياه
كما كان لعمليات الخدمة المطبقة من الحراثات ومعدل البذار والمسافات بين الخطوط والكثافة النباتية وتطبيق 

ستهالك المائي للمحصول المزروع الدورات الزراعية تأثيرا  واضحا  على اإلنتاجية والحد من انتشار األعشاب واال
يسبب غياب ( عند غياب التسوية بالليزر)كما أن ترسب األمالا في المناطق المرتفعة . وجدولة الري على أساسه

. النباتات في تلك البقع المرتفعة فيظهر النمو الخضري على شكل بقع متناثرة وتنخفس إنتاجية األرس بشكل عام
التسوية بالليزر وتطبيق الري السطحي المطور  نقل مياه الري باألنابيب  )السابقة الذكر إن تطبيق عمليات اإلدارة 

ضرورية في الظروف الملحية الستدامة العملية الزراعية والمحافظة على إنتاجية ( ق الري الحديثةائتطبيق طر
 . األرس

 
وال بد من التكامل بين اإلنتاج النباتي والحيواني لتحقيق االستدامة لكي يتم تغذية حيوانات المزرعة على المحاصيل 
المنتجة تحت الظروف الملحية وإلضافة قيمة للمنتج النباتي وبالتالي رفع العائد االقتصادي لفالحي المناطق 

إن تأمين دخل جيد . لى تصنيع المنتج الحيواني بمشاركة المرأةوال تكتمل االستدامة دون تدريب الفالا ع. الهامشية
للعائلة في الظروف الهامشية وعمل كافة أفراد العائلة في العملية اإلنتاجية يساعد في بقاء مالك األرس الهامشية في 

 .رضه ويخفف الزحف نحو المدن الكبر  أو األراضي غير المتأثرة بالملوحةأ
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