الرسائل الرئيسة



ى
تعد  ..11بالمائة من ترب منطقة ر
األدن وشمال أفريقيا متأثرة بمستويات مختلفة
الشق
ر
من الملوحة والقلوية .ر ى
ر
تت
الت يسببها اإلنسان ى يف اإلقليم وذلك ى يف
ايد بشعة ملوحة التبة ي
Soil
salinity
ى
وغت المروية.
اض المروية ر
األر ي



ر
المحل
تخل المجتمع
كبت غلة المحاصيل ،مما يؤدي إىل
إن ملوحة التبة تقلل بشكل ر
ي
ي
وبالتاىل تمتد آثارها السلبية إىل سلامة البيئة واالقتصاديات المحلية.
عن أرضه الزراعية،
ي



ى
ر
وف الواقع إن
تعد ممارسات اإلدارة المستدامة للتبة مفتاح لمنع ومكافحة التملح .ي
للتبة أدت لخفض ملوحة ر
ممارسات اإلدارة المستدامة ر
التبة بنسبة  12بالمائة وزيادة
الشعت بنسبة 03بالمائة ى يف منطقة وادي الفرات ى يف سورية.
إنتاجية محصول
ر



الشاكة العالمية ر
تطلق ر
للتبة التابعة لمنظمة األغذية والزراعة سلسلة من أنشطة مواضيع
ر
ر
والت تهدف إىل بناء قدرات وطنية لتقييم ورسم الخرائط ومراقبة وإدارة
ملوحة التبة ي
التبة (خريطة ملوحة ر
الت تهدد ر
ر
التبة العالمية) وكذلك إنشاء الشبكة الدولية
المواضيع ي
ر
للتب المتأثرة بالملوحة.

الخلفية
تعد الملوحة -تراكم األمالح الذوابة ىف الماء أو أيوناتها ىف ر
التبة
ي
ي
ى
الشق األدنى
فوق عتبة السمية  -أخطر تهديد ر
للتبة ف أقليم ر
ي
وشمال افريقيا بعد انجراف ر
التبة (.)FAO and ITPS, 13.5
إن ر
أكت من  ..بالمائة من ترب اإلقليم متأثرة بمستويات
مختلفة من الملوحة ( .)Hussein, 133.تشمل المسائل
المتعلقة بالملوحة تر ر ى
كت األمالح الكلية (الملوحة) وتر ر ى
كت
رى
والمغنتيوم (الصودية).
النست إىل الكالسيوم
الصوديوم
ي
تؤثر الملوحة بشكل ر
مباش عل نمو وتطور النباتات .كما أن
الظروف الصودية قد تسبب تدهور هام ىف الخواص ر ى
الفتيائية
ي
ر
للتبة.

غت ر
ر
مباش عل نمو المحاصيل عن طريق زيادة
الت تؤثر بشكل ر
ي
القشة السطحية وسوء نفاذية المياه ىف ر
تشكل ر
التبة وخفض
ي
التهوية ى يف منطقة الجذر.

تختلف مساحة ر
التب المتأثرة بالملح من بلد إىل آخر ،حيث
تصل ىف الجزائر من .5-.3بالمائة وتزيد ىف العراق إىل ر
أكت من
ي
ي
ى
اض الصالحة للزراعة (FAO and ITPS,
 53بالمائة من األر ي
 .)13.5ومع ذلك ال يوجد تقييم شامل عل امتداد ر
التب
المتأثرة بالملوحة عل مستوى العالم ومستوى أقليم ر
الشق
ى
األدن وشمال افريقيا .ر ى
ويبي الجدول  ..المعلومات المتاحة عن
ر
التب المتأثرة بالملوحة:

البلد

المعلومات المتاحة

االمارات العربية

 0013بالمائة من ر
التب متملحه (1)EAD, 1339

المتحدة
العراق وسورية

ى
خطت بالملوحة والغدق
اض المستصلحة ى يف حوض الفرات متأثرة بشكل
ر
 53بالمائة من األر ي
)1)CAMRE/ UNEP/ACSAD, .993

المملكة العربية

ى
تعان من الملوحة المتوسطة
 55بالمائة من المناطق الزراعية ي

السعودية

).)CAMRE/ UNEP/ACSAD, .993

اليمن

ى
اض المروية متأثرة بالملوحة (خفيفة إىل
إن ما يقرب من  33بالمائة من نصف مليون هكتار من األر ي

مرص

ر
والت تكون سبب ى يف منع
متوسطة) ،أما الـ  53بالمائة الباقية ي
فه تحتوي عل مستويات عالية من الملوحة ي
ى
اض (1)FAO and ITPS, 13.5
زراعة هذه األر ي
ى
اض الزراعية متأثرة بالملوحة والغدق (1)FAO and ITPS, 13.5
حواىل  90بالمائة من األر ي
ي

ايران

ازدادت المنطقة المتأثرة بالملوحة من  .515مليون هكتار ى يف عام  .933إىل  .2مليون هكتار ى يف عام .923
ثم إىل  10مليون هكتار ىف عام ، . 993وإىل ر
األختة
أكت من  15مليون هكتار من خالل التقديرات
ر
ي
)1)Qadir, Qureshi and Cheraghi, 1332

التملح هو نتيجة لكل من الطبيعة (مثل التجوية ر
والتسيب
ر
الت يسببها اإلنسان (مثل
وتشب مياه البحر) والممارسات ي
ر
ر
الت
طرائق الري وممارسات إدارة التبة) .إن اآللية السائدة ي
ى ر ى
ه فقدان
تسبب تراكم األمالح يف التبة يف مناطق الجذور ي
ً
الماء من خالل التبخر ،حيث يتبخر الماء فقط تاركا األمالح.
تسبب األمطار السنوية القليلة والحرارة العالية ى يف المناطق
الجافة وشبه الجافة إىل حدوث تملح ر
التبة بسهولة أكت من

ى
تسبب الملوحة انخفاض يف غلة المحاصيل ،وعندما تكون
هذه الملوحة بمستويات كبتة ىف ر
التبة فإنها تسبب منع إنتاج
ر ي
المحاصيل بالكامل  ،مما يجت المجتمعات المحلية عل
التخل عن أراضيها الزراعية.
ي

©Mohammed Hezam Al-Mashreki

كبتة من المياه المالحة
المناطق األخرى .إن الري بكميات ر
توفت أنظمة رصف مناسبة ى يف العديد من بلدان إقليم
دون ر
الشق ى
ر
األدن.

وشمال إفريقيا -حيث يعتمد الري ً
تماما عل المياه الجوفية-
يسبب تكوين ماء ى
أرض مالح ضحل يؤدي إىل زيادة نسبة
ي
التملح وإىل تدهور موارد ر
التبة.

الترب المتأثرة بالملوحة في اليمن

تصنيفات تحمل المحاصيل الزراعية للملوحة مع معامل الغسيل ( Maas,
)1984 in FAO, 1985

ر
ر
غت المتأثرة
تتاوح نسبة التبة عالية ومتوسطة اإلنتاجية ر
بالملوحة وعمليات تدهور ر
رى
التبة األخرى ر ى
وستي ى يف
بي صفر
اع ى يف دلتا النيل ى يف مرص ووادي
المائة .حيث يتأثر اإلنتاج الزر ي
الفرات ى يف العراق وسورية بشدة بالملوحة .ويصل معدل
انخفاض الغلة بسبب الملوحة و  /أو الغدق إىل  15ى يف المائة
ى يف مرص (1)FAO and ITPS, 13.5

ى
إن تأثت ملوحة ر
رى
تدن محتوى
التبة عل األمن
ر
الغذان يتايد بسبب ي
ي
ى
كربون ر
التبة العضوي ىف ترب مناطق إقليم ر
األدن وشمال
الشق
ي
إفريقيا .تؤثر الملوحة عل سلامة البيئة واالقتصادات المحلية
الغذان.
اع واألمن
ي
إىل جانب آثارها السلبية عل اإلنتاج الزر ي

الوقاية كأولوية


يقدم الدليل التطوعي إلدارة التربة المستدامة التوصيات المتعلقة
بمنع تطور ر
التب المتأثرة بالملوحة (:)FAO, 13.7


إن التدبت ر
األكت أهمية هو ر ى
اع المناسب
ر
تأمي الرصف الزر ي
للتخلص من األمالح ر
المتاكمة.



ر
مثاىل وذلك للحد من
يجب أن يكون الغطاء
ي
السطح للتبة ي

طرائق التوصيل والتوزي ــع الفعالة للمياه .كما يجب استعمال
طرائق الري المتناوب لتجنب زيادة تر ر ى
كت األمالح الزائد ى يف
مقطع ر
التبة .ويجب تجنب استخدام المياه ذات الملوحة
العالية للحد من حرق األوراق.


ى
ينبغ النظر ى يف
يجب اختبار ومراقبة جودة مياه الري؛ كما ي
تحلية المياه عندما يكون ذلك ممكنا من الناحية االقتصادية.



السطح وتحت
يجب تركيب وصيانة شبكات الرصف
ي
ى
وبالتاىل
األرض
السطح للحد من ارتفاع منسوب الماء
ي
ي
ي
ر
السيطرة عل ملوحة التبة .كما يجب أن يعتمد تصميم هذه

الفقد بالتبخر.


يجب أن تضمن إدارة الري كمية كافية من الماء لنمو النبات
ولغسل األمالح من خالل المصارف الزراعية وذلك لتجنب
مشاكل تراكم الملح عل سطح ر
التبة (التملح).

ى
رى
تحسي
ينبغ زيادة كفاءة الري وتوحيد اضافة المياه من خالل
ي

الشبكات عل فهم شامل للموازنة المائية في هذه المناطق.

©FAO/Rosetta Messori

عامل حقلي يفحص نظام الري بالرذاذ في مزرعة نموذجية ألشجار الزيتون والتين في مصر.

كيفية إدارة ر
التب المتأثرة باألمالح؟



زراعة النباتات الملحية األصلية الستخدامها في األنظمة
الرعوية.



استخدام المحسنات الكيميائية والمحسنات لعضوية مثل مواد

ً
إذا كانت ر
التبة متملحة بالفعل ولم تعد الوقاية خيارا ،هنا يمكن
إزالة األمالح الزائدة من سطح ر
التبة ومنطقة الجذر باستخدام

(بعد تخميره للحد من مخاطر تلوث التربة)  ،زراعة البقوليات

مجموعة متنوعة من التقنيات مثل:

في الدورة الزراعية  ،الملش وبقايا المحاصيل في التربة.



ر
المباش لألمالح :وذلك من خالل تطبيق كمية
الغسل
صغتة من الري الزائد .ويجب تقليل احتياجات الغسيل
ر

الكمبوست لزيادة المادة العضوية في التربة ،والسماد البلدي

يمكن زيادة إنتاجية الترب المتأثرة بالملوحة أيضا ً من خالل:


تسوية األرض بالليزر لتحسين توزيع المياه على سطح التربة
ومنطقة الجذور وذلك من أجل غسيل أفضل للملوحة.

إىل أقىص حد ممكن من أجل منع رفع منسوب المياه
الجوفية وتقليل الحمولة الكلية لنظام الرصف.


رى
السطح وتحت سطح األرض والعمودي
تحسي الرصف
ي
ر
للتبة.



ر
الت تتحمل الملوحة مثل
زراعة أصناف وأنواع المحاصيل ي
الشعت والقمح والشوندر السكري والدخن والدخن
ر
ر
يتكاىل والكركم والشوندر
اللؤلؤي واألرز والذرة البيضاء والت ي
ى
العلف والزعفران والسيسبان والكينوا واألعشاب الالزمة
ي
©GCSAR

تعط غالت
لتغذية الماشية ،هذه المحاصيل يمكن أن
ي
التب الملحة المتوسطة أو ر
جيدة ىف ر
التب الصودية.
ي

©Muhammad Manhal Alzoubi

تسوية األرض ر ى
باللتر ،سورية

محصول متمحل للملوحة (السيسبان)



رى
وتحسي نفاذية
لتحضت مهد البذور
تقليل فالحة التربة
ر
ر
التبة.



لتحسي الظروف ر ى
رى
الفتيائية
إجراء الفالحة العميقة
ر
ر
الت تحتوي عل
والتوصيل
الهيدروليك للتبة الكتيمة ي
ي
غت نفوذة.
طبقة ر



ر
الت تقلل من تراكم األمالح حول
استخدام إجراءات الزراعة ي
البذور مثل الزراعة عل أكتاف أو أخاديد مرتفعة ى يف
ر
والت تكون مفيدة تحت ظروف
صفوف مفردة أو مزدوجة ي
الملوحة.

ر
ه
تحت كل الظروف يمكن اعتبار أن اإلدارة المستدامة للتبة ي
ى
فف السودان عل سبيل المثال،
مفتاح لمنع والحد من التملح .ي
تم استصالح ر
التبة المتأثرة بالملوحة باستخدام الجبس
للتخلص من األمالح الناتجة عن الغسيل من ر
التبة السطحية،
والمخصبات العضوية مثل السماد البلدي وسماد الدجاج
وحمأة الرصف الصح لزيادة خصوبة ر
التبة (El-Mobarak
ي
ى
ى
وف وادي الفرات يف سورية تم استخدام الجبس
 .)1337ي
والزيوليت والسماد العضوي للحد من تملح ر
التبة حيث أدى

المجاالت الرئيسية للتدخل



ينبغ تقسيم ر
ى
التبة والمياه؛ تعد نوعية المياه وكذلك
ال ي
كمية الري وتواترها أمران مهمان لمعالجة ملوحة ر
التبة 1
كبتة للتوسع ى يف مجال الممارسات
كما أن هناك حاجة ر
الجيدة لمنع وإدارة واستعادة ر
التبة المتأثرة بالملوحة.



ً
استخدام  53طنا من السماد العضوي ى يف الهكتار الواحد إىل
انخفاض ملوحة ر
التبة بنسبة  1215بالمائة وانخفاض درجة

ينبغ زيادة توافر البيانات حول ملوحة ر
ى
وتيستها .كما
التبة
ر
ي
يعتت تقييم ملوحة ر
التبة ورسم خرائطها من العوامل
التبة واستعادة ر
الرئيسية إلدارة ملوحة ر
التبة المتأثرة
بالملح.

حموضة ر
الشعت بنسبة  1913بالمائة
التبة وزيادة محصول
ر
)1)Abdul Razzaq et al., 13.1



ينبغ استكشاف اقتصاديات ملوحة ر
ى
التبة بشكل أفضل.
ي

أظهرت اإلدارة الجيدة لكمية الري وتواترها وظروف الرصف
ى
ى
العلف المتحمل للملوحة المزروع يف
بالنسبة لمحصول الدخن
ي



يجب مراجعة وتعزيز السياسة الوطنية لإلدارة الشاملة
ر
للتبة والمياه.

لبنان تحت ظروف ملوحة مياه ري  5و  2و  dS/m .1عل
ر
عال من البوتاسيوم ى يف األوراق
التبة اللومية وجود مستوى ٍ
كبت عل ارتفاع النبات
تأثت ر
) 50مغ/كغ) ،ولم يلحظ وجود ر
الذي تجاوز  .15ر
مت ى يف الصنف "طويل" مع كتلة حيوية
تراوحت من  .3إىل  .5طن  /هكتار ى يف المياه وذلك ى يف
المعاملة المروية بالمياه المالحة المتوسطة ()dS/m 2

)1)Atallah et al., 13.2

©FAO/Simon Maina

حراس الغابة يأخذون عينات تربة في مغني كتشا
في منطقة رومبو في موشي ،تنزانيا

أنشطة رشاكة ر
التبة ف دول أقليم ر
الشق
ي
األدن وشمال افريقيا بشأن ملوحة ر
التبة



 15توفت منصة للبلدان ذات ر
التب المتأثرة بالملوحة
ر
ر
المشتكة المتعلقة بأنسب الطرائق
لمناقشة القضايا

لشاكة ر
التبة ىف دول ر
نتيجة لالجتماع الخامس ر
الشق
ي
ى
األدن وشمال افريقيا أبريل/نيسان  ،13.9يتم إنشاء

للحماية من التدهور واإلدارة المستدامة واستصالح
ر
التب المتأثرة بالملوحة ،وكذلك إنشاء قائمة ختاء ى يف
مجال ر
التب المتأثرة بالملوحة لتبادل وتطوير المزيد من

الشبكة الدولية ر
للتب المتأثرة بالملوحة ىف إطار ر
الشاكة
ي
العالمية ر
للتبة.


المعرفة حول هذه القضية.

ر
ه دعم
إن الشبكة الدولية للتب المتأثرة بالملوحة ي
المشتكة نحو اإلدارة المستدامة ر
ر
للتب
وتيست الجهود
ر
تغت المناخ والتخفيف من آثاره.
الزراعية والتكيف مع ر



الشاكة العالمية ر
تنظم ر
للتبة دورات تدريبية عل
الوطت واإلقليم بشأن تقييم ملوحة ر
ى
الصعيدين
التبة
ي
ي
وه تقود عملية وضع
ورسم الخرائط لها وإدارتها؛ ي
خريطة ملوحة ر
التبة العالمية.



سيتم عقد ندوة عالمية حول ملوحة ر
التبة ى يف أوزبكستان
ىف ر
تشين أول/أكتوبر  1313لتحديد خطة عمل دولية
ي
وبناء رشاكة وتعزيز التعاون ر ى
بي البلدان.

الشبكة الدولية للترب المتأثرة بالملوحة في نطاق العمل -
األهداف المقترحة
 1.تعزيز اإلدارة المستدامة ر
للتب المتأثرة بالملوحة.
العالم واالتجاهات الحالية
 11إعداد تقرير عن الوضع
ي
الت تواجه ر
ر
التب المتأثرة بالملوحة ،بما ى يف
والتحديات ي
ذلك إعداد خريطة ملوحة ر
التبة العالمية ووضع نظام
الرصد.
وتوفت مجموعة من الممارسات الجيدة لإلدارة
 10تطوير
ر
المستدامة ر
للتب المتأثرة بالملوحة.

©FAO/Isabelle Verbeke

الغذان واالستدامة
المتأثرة بالملوحة لتحقيق األمن
ي

الشق ى
الشاكة العالمية رللتبة ىف دول اقليم ر
مناقشات نقاط اتصال ر
األدن
ي
اإلقليم الرابع .روما  ،حزيران/يونيو 8102.
وشمال افريقيا ى يف اجتماعهم
ي

بي الدول األعضاء ىف الشبكة الدولية ر
 15تعزيز التعاون ر ى
للتب
ي
المتأثرة بالملوحة من أجل تعزيز االستخدام واإلدارة
المستدامة ر
للتب المتأثرة بالملوحة ،وتحديد فجوات
العلم ذات الصلة وتعزيز برامج البحث
المعرفة والبحث
ي
ر
المشتكة اإلقليمية والعالمية.
والتطوير
 13وضع منصة ى يف الخدمة تضم التحديات المحلية الحقيقية
وكذلك أفضل الممارسات ىف التعامل مع الملوحة ر
والتب
ي
ى
ى
التقت يف إدارة
المتأثرة بالملوحة لتبادل المعرفة والتعاون
ي
ر
التب المتأثرة بالملوحة.

الحاىل ى يف
 17الدعوة إىل وقف وعكس االتجاه التصاعدي
ي
التوسع ىف ر
التب المتأثرة بالملوحة من خالل أدوات
ي
مختلفة.
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