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عن المركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد. مهمته 
الرئيسة، تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضايا السياسات العامة واخلارجية اليت 
قضايا  عن  فضاًل  عام.  بشكل  األوسط  الشرق  ومنطقة  بشكل خاٍص  العراق  ختّص 
أخرى، ويسعى إىل إجراء حتليل مستقّل، وإجياد حلول عملّية جلّية لقضايا معقدة هتّم 

احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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درجة تحديد خصائص واسباب ملوحة التربة في وسط  
وجنوب العراق واستراتيجيات االستصالح الممكنة

 اسعد سروار قريشي و عدنان عبد اهلل الفالحي *

امللخص
سامهت ممارسات الري الرديئة وعدم وجود منشأت للصرف الصحي إىل ارتفاع مناسيب املياه اجلوفية مما أدى إىل متلح الرتبة يف 
املساحات املروية يف وسط وجنوب العراق. وقد جردت مشاكل امللوحة إمكانية اإلنتاج ملا نسبته 70 ٪ من إمجايل املساحة املروية يف 
العراق مع اختفاء ما يصل إىل 30 ٪ متاما من اإلنتاج. هدد هذا الوضع استدامة الزراعة املروية اليت تنتج أكثر من 70 ٪ من إمجايل 
استخدمت  قد  السطحي. و  الصرف  أنظمة  تركيب  املاضي على  العراق. وقد ركزت معظم جهود االستصالح يف  احلبوب يف  إنتاج 
اساليب اإلدارة األخرى مثل الرشح املفرط، واإلدارة القائمة على احملاصيل والتعديالت الكيميائية أيضا على نطاق حمدود لزيادة إنتاجية 
هذه الرتبة، لكن النجاح كان حمدودا و استمرت مشاكل امللوحة يف التزايد. لذلك هناك حاجة ملحة لوضع اسرتاتيجية وطنية إلعادة 
الرتبة  والزمانية يف ملوحة  املكانية  التغريات  لتسجيل  فعالة  إنشاء شبكة رصد  أن تشمل هذه االسرتاتيجية  وينبغي  الرتبة.  تأهيل هذه 
ونوعية املياه. وينبغي إيالء اولوية إلعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي احلالية ونصب شبكات صرف صحي جديدة يف املناطق اليت 

حتتاجها. ان إشراك اجملتمعات يف التخطيط هلذه املشاريع امر ضروري لتشغيل وصيانة هذه املشاريع بشكل مستدامة وفعال.

الكلمات الرئيسة: ملوحة الرتبة، شبكات الصرف الصحي، املياه اجلوفية، العراق، إدارة الري.

1.مقدمة
املساحة الكلية لألراضي العراقية هي 438.320 كيلومرت مربع، وتتألف من السهل الطمي لبالد ما بي النهرين - األراضي   
الواقعة بي هنري دجلة والفرات )منظمة االغذية والزراعة، 2012 (. وحييط هبذا السهل جبال يف الشمال والشرق تصل اىل ارتفاع 
3550 مرت فوق مستوى سطح البحر، ومناطق صحراوية يف اجلنوب والغرب، اليت متثل أكثر من 40 % من مساحة األراضي  )الشكل 
1(. أكثر من 90 % من البالد هي مساحات قاحلة وشبه قاحلة. الصيف جاف مع درجات حرارة تصل إىل 53 درجة مئوية. الشتاء 
بارد اىل معتدل ، وتصل درجة احل��رارة خالل النهار اىل حوايل 16 درجة مئوية وتنخفض لياًل لتصل إىل 2 درجة مئوية مع احتمال 
سقوط الصقيع. معدل هطول األمطار السنوي هو أقل من 250 ملم ولكنه يرتاوح من 1200 ملم يف الشمال الشرقي إىل أقل من 

100 ملم يف اجلنوب )عباس، 2010(.

 إمجايل املساحة اجلغرافية للعراق هي 45 مليون هكتار، منها 34 مليون هكتار )78 ٪( ليست صاحلة للزراعة يف ظل الظروف 
الراهنة. ووفقاً لتقديرات منظمة األغذية والزراعة، يبلغ جمموع املساحة املزروعة يف العراق 6 ماليي هكتار )منظمة األغذية والزراعة، 
2012 ( منها 50 يف املئة يف مشال العراق تعتمد على مياه األمطار يف حي أن الباقي هي مروية. وتستخدم على نطاق واسع طرق 

الري السطحي يف ري احملاصيل. جمموع سحب املياه

خالل عام 2000 كان 66 كم مكعب، منها 78 % يستخدم للري واملاشية تليها 15 ٪ للصناعة و 7 %  لألغراض املنزلية 
)منظمة األغذية والزراعة، 2002(. إنتاجية األراضي املروية منخفضة جداً ويقدر إنتاج حماصيل القمح والشعري والذرة 2100، 1900 

و 3159 كغ هكتار1-، على التوايل )منظمة األغذية والزراعة، 2012(.

* اسعد سروار قريشي - ادارة املياه- متخصص يف الري، املركز الدويل للزراعة امللحية )ICBA( ديب-االمارات العربية املتحدة.
 * عدنان الفالحي - باحث اقدم - اهليئة العامة للبحوث الزراعية )SBAR(، بغداد، العراق.
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الشكل 1: خارطة العراق مع املساحات املروية بي هنري دجلة والفرات

يعترب وجود املياه اجلوفية الضحلة واملياه املاحلة واحدا من األسباب الرئيسية لزيادة مشاكل ملوحة الرتبة يف هذه املناطق )بيتمان 
وآخرون،2004(. وقد سامهت ظروف الري املفرط و البزل السيئ يف املساحات املروية من العراق يف ارتفاع مناسيب املياه اجلوفية مما 
املياه اجلوفية ومشاكل  للتقديرات األخ��رية، يتسبب ارتفاع  ادى إىل تدهور األراض��ي بفعل امللوحة )قريشي وآخ��رون، 2013(. ووفقا 
ملوحة الرتبة يف تضرر 5 يف املئة من األراضي املزروعة سنويا )الوكالة االمريكية للتنمية الدولية، 2004(. وقد جردت مشاكل امللوحة 
 Abrol( إمكانية اإلنتاج ملا نسبته 70 ٪ من إمجايل املساحة املروية يف العراق مع ما يصل إىل 30 ٪ قد اختفت متاما من اإلنتاج
70 ٪ من  تنتج أكثر من  اليت  املروية  الزراعة  الوضع استدامة  وآخ��رون، 1988، ومنظمة االغذية والزراعة، 2012(. وقد هدد هذا 
إمجايل إنتاج احلبوب يف العراق )Schoup وآخرون، 2005(. ملوحة الرتبة هي أكثر انتشارا يف املناطق الوسطى واجلنوبية من البالد.

على الرغم من املخاطر الكبرية لتملح الرتبة، ال توجد قاعدة بيانات شاملة لتحديد احلجم احلقيقي وخصائص األراضي واملوارد   
املائية املعرضة للملوحة يف العراق. ومن أجل وضع اسرتاتيجيات قابلة للتطبيق، فإنه أمر ال مفر منه القيام مبراجعة متعمقة للمعلومات 
املتوفرة حول األساليب املستخدمة حىت اآلن إلدارة وحتسي الرتبة واملوارد املائية املعرضة للملوحة. وهذه املعلومات ضرورية أيضا لوضع 
املائية  التقرير معلومات حول درجة وخصائص وانعكاسات األراضي واملوارد  توصيات للبحوث املستقبلية يف هذا اجملال. وجيمع هذا 
املعرضة للملوحة يف إيران. باإلضافة اىل ذلك، يقيم التقرير املمارسات اإلدارية املستخدمة للرتبة املتضررة بامللوحة وإمكانيتها ألنظمة 

إنتاج احملاصيل يف املستقبل املنظور.

1. أسباب متلح الرتبة يف العراق
الري املكثف، وارتفاع منسوب املياه اجلوفية وما يرتتب على ذلك من متلح الرتبة هي مشاكل طويلة األجل ملناطق وسط وجنوب 
العراق. ويعزى نشوء ملوحة الرتبة يف العراق اىل حمتوى امللح يف حمتويات مياه الري وامللح للمياه اجلوفية. تزداد ملوحة هنر دجلة من 
 m-1 1.3 - 1.0 يف حمافظة العمارة )جنوب العراق(، ومن  m-1 dS 3.0 يف احلدود الرتكية - العراقية إىل أكثر من  m-1 dS 0.44
dS  لنهر الفرات يف احلدود السورية -العراقية إىل m-1 dS 4 . 6 - 2 .5  )وآخرون، 2014( يف الوقت الذي يصل إىل شط العرب. 

تظهر البيانات التارخيية اخلاصة مبلوحة املياه يف هنر دجلة يف مدينة بغداد ان ملوحة النهر كانت m-1 dS 0.63  يف عام 1960 
)Buringh، 1960( واليت زادت إىل m-1 dS  1.15  حبلول 2011  )قريشي وآخرون، 2013(. ان ارتفاع مناسيب املياه اجلوفية 
الرتبة  للملح هو تبخر  الكبري  الرتاكم  املروية. ان سبب  القنوات واحلقول  العالية من  التسرب  نتيجة خلسائر  املروية هي  يف املساحات 

الناجم عن املناخ اجلاف. ان املصادر الرئيسية لألمالح يف الرتبة العراقية هي كما يلي:

الرتبة العراقية غنية يف املواد األم اليت حتدث بشكل طبيعي مثل احلجر اجلريي واحلجر الرملي، التكتالت، والبازلت واالنديسايت 
)Al-Layla, 1978(. ومل يكن البزل كجزء من تطوير الري ضمن اخلدمات املقدمة  يف العراق. ونتيجة لذلك، يستمر منسوب 



6

املياه اجلوفية باالرتفاع بينما تستمر نوعية املياه اجلوفية يف التدهور. يف وسط العراق، يتفاوت عمق منسوب املياه اجلوفية من 150  اىل 
200 سم بينما تتفاوت نوعية املياه اجلوفية من8.0 اىل m-1 dS  12.0. يف جنوب العراق، يتفاوت عمق منسوب املياه اجلوفية من 
100 اىل 200 سم يف حي أن ملوحة املياه اجلوفية مرتفعة للغاية )<  dS  m-1  30(.  . ويعزى وجود األمالح يف باطن األرض 

جزئيا إىل ارتفاع ملوحة املياه اجلوفية )القريشي وآخرون، 2013(.

سامهت زيادة ملوحة مياه النهر مع مرور الوقت يف ملوحة الرتبة يف املساحات املروية يف العراق. كانت الزيادة يف ملوحة التيار 
أدى  فقد  الساحلية،  املناطق  اما يف  )وو وآخ��رون، 2013(.  املائية  املسطحات  الصناعية واحلضرية يف  النفايات  التخلص من  نتيجة 
تسرب مياه البحر اىل األراضي املروية إىل تفاقم مشاكل امللوحة. ان مسامهة مياه البحر يف ملوحة الرتبة هي أكثر انتشاراً يف املناطق 

اجلنوبية من العراق.

ان قلة سقوط األمطار والتبخر العايل نتيجة لظروف مناخية حارة وجافة متطرفة مها سبب رئيسي آخر مللوحة الرتبة يف هذه 
األجزاء من البالد. حدث معظم التملح الذي سببه اإلنسان يف ظروف طبوغرافية فريدة ألحواض مغلقة او شبه مغلقة ما بي اجلبال، 
حيث كانت ممارسات الري معتمدة لقرون عديدة. وتشمل العوامل اليت سامهت يف حدوث التملح الثانوي )1( استخدام املياه املاحلة 
يف الري دون اللجوء اىل ممارسات إداري��ة كافية يف مناطق تعاين من ندرة شديدة للمياه ، )2( منشأت بزل غري كافية وغري مالئمة 
للتقادم  50 عاما و نظرا   - 40 البزل قبل  الزراعة املروية. وقد مت تشييد معظم مشاريع  الناجتة عن  للتخلص من مياه الصرف املاحلة 
وضعف الصيانة، مت التخلي عن معظمها أو اهنا اصبحت خارج اخلدمة. هذا الوضع جيعل قضايا امللوحة أكثر حراجة )قريشي وآخرون، 

.)2013

رغم النقص يف املياه، فان الري املفرط هو ممارسة شائعة يف العراق خصوصاً يف املناطق اليت ال تتم فيها عمليات بزل او اهنا 
تتم على حنو حمدود مما يؤدي ذلك اىل ارتفاع مناسيب املياه اجلوفية وحدوث مشاكل التغدق. ان طريقة الري بالغمر االحواض شائعة 
االستخدام يف الري، و جيهل املزارعون دوما احلاجة الفعلية للمياه لري احملاصيل وعادة ما تستند كميات مياه الري على جتربتهم احمللية 
او ظروف النبات اليت يشاهدوهنا مثال جفاف الرتبة او تيبس اوراق النبات اخل، )عباس، 2010(. ان الرعي املفرط يف املراعي مما يؤدي 

ذلك اىل انكشاف الرتبة وهو خطر كبري يسبب امللوحة. 

 

2.درجة الرتبة املتضررة بامللوحة يف العراق
ذل��ك، ال توفر  ال��ع��راق حم��دودة ومتناثرة على نطاق واس��ع. وم��ع  بامللوحة يف  املتضررة  الرتبة  املعلومات ح��ول درج��ة وخصائص 
 Buringh, 1960; Dieleman, 1963;( بامللوحة  املتأثرة  ال��رتب��ة  وخصائص  م��دى  ح��ول  ثاقبة  نظرة  املتاحة  احمل���دودة  األدب��ي��ات 
 AlTaie, 1970; Al-Layla, 1978; )Al- Hassani, 1984; Al-Jaboory, 1987; Al-Zubaidi, 1992; FAO,

   .)2012; Wu et al., 2014

 أجري مسح مفصل وواسع للرتبة يف العراق من الفرتة 1955 - 1958 ) برينغ، 1960(،. وتكشف نتائج هذه الدراسة عن 
أن مجيع انواع الرتبة ماحلة، ومعظمه شديد امللوحة وان مساحات كبرية هي خارج نطاق اإلنتاج. وتشري تقديرات املسح اىل أنه حىت 
إذا كان من املمكن ترشيح مجيع األمالح من األمتار العلوية القليلة من الرتبة، فان 20 يف املئة من تربة سهول بالد ما بي النهرين 

ستكون انتاجية للغاية، و 40 يف املئة ستكون متوسطة االنتاج، و 40 يف املئة ستكون أراضي هامشية.

يف وقت الحق، اظهر جرد مللوحة الرتبة يف مشاريع خمتارة مت نشره يف عام Dieleman، 1977( 1963( أن امللوحة العالية لرتبة 
املشاريع الثالثة يف مشال بغداد هي أعلى من m-1 dS 8    يف 35- 50 ٪ من املساحة، وأعلى من m-1 dS 16   يف 15 - 25 
 m-1 8 من املساحة. وتظهر املشاريع يف جنوب بغداد أن ملوحة الرتبة يف أكثر من 80 يف املئة من مساحة املشروع هي أكرب من ٪
dS  ، بينما امللوحة 60 يف املئة من مساحة املشروع هي اكثر من m-1 dS 16  . تكشف تقديرات السبعينات أن حوايل 20 إىل 
30 يف املئة من املساحة املزروعة تتأثر مبلوحة خمتلف املستويات واليت أسفرت عن ختفيضات يف انتاج الغالت وصلت 20 اىل 50 يف 

 .)Al-Layla, 1978( املئة يف هذه الرتبة

يف وقت قريب، اعدت منظمة االغذية والزراعة )2012( خارطة مللوحة الرتبة للعراق واليت تظهر درجة ملوحة الرتبة)الشكل 2(.

حيث ان:
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 	m-1 dS 15 - 4 يشري اىل ان مستويات ملوحة الرتبة كانت S1

 	m-1 dS 15 يشري اىل ان درجة الرتبة كانت اكرب من S2

R1 يشري اىل ان ملوحة الرتبة كانت تزداد بنسبة m-1 dS1  3 - 2   سنويًا	 

R2 يشري اىل ان ملوحة الرتبة كانت تزداد بنسبة m-1 dS  5 - 3   سنويا	 

 الشكل 2. معدل التدهور واملعدل احلايل للرتبة لسهل وادي الرافدين )منظمة االغذية والزراعة، 2012(

 Abrol الرافدين. قدر  النطاق ومتزايدة يف مجيع أحناء سهل وادي  التارخيية ان ملوحة الرتبة كانت واسعة  تظهر هذه املسوح 
وآخرون )1988( أن مساحة األراضى املتضررة باألمالح يف مستويات خمتلفة يف العراق هي حوايل 6.7 مليون هكتار، واليت تشكل 
60 إىل 70 يف املئة من السهل الرسويب. وعلى الرغم من إدخال شبكات البزل ملراقبة ملوحة الرتبة، كان الوضع املقدر يف عام 2002 
هو أن 4 يف املائة من املساحات املروية كانت شديدة امللوحة، 50 ٪ بدرجة متوسطة من امللوحة و 20 يف املئة قليلة امللوحة. وهذا 
يعين أن ما جمموعه 74 ٪ من األراضي املروية تعاين من امللوحة عند مستويات خمتلفة. ويرجع املستوى العايل املستمر مللوحة الرتبة إىل 
الزراعة  و  للبزل والري. استصلحت جهود مكافحة امللوحة حىت اآلن فقط 1.025 مليون هكتار )جلنة قطاع  التحتية  البنية  تدهور 
امل��وارد املائية، 2009(. تؤكد آخر أعمال وو وآخ��رون. )2014( ايضا النتائج السابقة وتبي أن أكثر من 60 يف املئة من الرتبة يف 

العراق هي ماحلة بدرجات متفاوتة.

1.خصائص الرتبة املتضررة بامللوحة يف العراق
درج��ة حرارة  نظام  مع   torrifluvents تكون  ما  وع��ادة  اهلولوسينية  الغرينية  الطبقات  إىل عصر  العراق  الرتبة يف  معظم  تعود 
الرتبة شديدة احلرارة ومعادن خمتلطة )كلسية( )برينغ،1960(. ختتلف خصائص الرتبة يف االجتاه الرأسي واألفقي وخاصة يف الرتسبات 
النهرية. هلذا السبب، فان ظهور طبقات الرتبة املاحلة امر شاذ. والرتبة القلوية املاحلة )-( شائعة جدا يف العراق. بشكل عام، جتاوزت 
نسبة امتصاص الصوديوم 15 يف املئة. وعلى الرغم من أن الرقم اهليدروجيين لعجينة الرتبة ال تتجاوز 8.5، فان نسب الصوديوم القابلة 
للتبادل اليت تتجاوز 50 هي شائعة متاما. ويقدر متوسط نسبة الصوديوم القابلة للتبادل جلميع أنواع الرتبة املاحلة أن يكون يف مكان 

.)Dieleman، 1963( 25 حبوايل 20 و

ان مقاومة الرتبة العراقية لزيادة الصوديوم عالية جدا بسبب وجود كمية عالية من الكالسيوم واملغنيسيوم القابلة للذوبان والتبادل 
يف مياه الري باإلضافة إىل الكالسيت )كاربونات الكالسيوم البلورية( واجلبس يف الرتبة )الزبيدي، 1992(.

األمالح األكثر شيوعا املوجودة يف الرتبة املاحلة يف العراق هي كلوريد الصوديوم وكلوريد الكالسيوم، كلوريد املغنيسيوم، كلوريد 
والكالسيوم  والبوتاسيوم  واملغنيسيوم  الصوديوم  نرتات  يعزى وجود  املغنيسيوم. وقد  الصوديوم، وكربيتات  البوتاسيوم واجلبس، وكربيتات 
يف الرتبة املاحلة اىل العمليات البكرتيولوجية للنرتجة )Al-Layla, 1978(. . والنباتات العشبية البقولية شائعة أيضا يف الرتبة العراقية 
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وتركيزات النيرتات هي أكثر أمهية يف الرتبة غري املزروعة.

التسميات احمللية للرتبة املاحلة يف العراق هي الشورة والسبخة. وتربة الشورى هي أكثر شيوعا يف جنوب العراق وتكون يف كثري 
من األحيان ذات قشرة بيضاء )احلسين، 1984(. الرتبة السبخة موجودة على نطاق اوسع يف وسط العراق )برينغ، 1960، واجلبوري 
1987( وتتميز باللون البين الداكن و احتوائها علًى نسبة عالية من األمالح الذائبة وحتدث يف أمناط غري منتظمة بشكل عام يف الرتبة 
الطمية أو الطفالية الرملية يف املساحات اليت يتالمس فيها السطح مع املياه اجلوفية من خالل االرتفاع الشعري على األقل خالل اجلزء 

األكرب من السنة. وهذه الرتبة شائعة يف الرتسبات الطمية على طول قنوات الري واخلنادق القدمية واحلالية.

مجع اجلبوري )1987( عينات من الرتبة من أعماق خمتلفة من وسط العراق. وكشفت النتائج أن التوصيل الكهربائي ملستخلص 
عجينة الرتبة املشبعة يف الرتبة غري املزروعة مرتفع للغاية يف أعلى 20 سم من الرتبة رمبا بسبب منسوب املياه اجلوفية املاحلة الضحلة 
وظروف درجات حرارة السطح العالية جدا للمنطقة. تصعد األمالح إىل السطح من خالل االرتفاع الشعري املتسارع من املياه اجلوفية 

املاحلة. يف املساحة املشمولة بشبكة البزل، تكون مستويات امللوحة منخفضة نسبيا ولكنها تبقى غري صاحلة للزراعة االنتاجية.

جدول 1. ملوحة الرتبة يف تربة غري ماحلة وماحلة ومزروعة يف منطقة هنر الفرات.

)cm( العمق

التربة المزروعة

ECe

dSm -1

)cm( العمق

التربة المالحة القلوية

ECe

dS m -1

)cm( العمق

التربة المالحة

ECe

dS m -1

30 - 03.1020 - 040.1140 - 019.57

60 - 302.6040 - 2019.6160 - 4013.00

95 - 602.8075 - 4013.0080 - 6014.61

120 - 953.8090 - 757.59100 - 8011.82

140 - 1204.40--100 - 2013.10

 GW- 14010.96 GW- 9040.80 GW- 20017.90

Source : Al-Jeboory, 1987

  يف دراسة أجريت مؤخرا، وجد ان نسيج الرتبة هلذه الرتب أن هو طمي طيين يصل إىل عمق 90 سم. وتراوحت مستويات 
ملوحة الرتبة الرتبة احلالية بي 2.0 اىل m-1 dS   8.0  ويبي اجلدول )2(  ملوحة الرتبة وقيم pH هلذه االنواع من الرتبة )الفالحي 

وقريشي، 2012(. 

ان وجود ملوحة يف الرتبة يف منطقة هنر الفرات هو أيضا نتيجة لزيادة ملوحة مياه الري. وتتضائل نوعية هذا املصدر كلما تدفق 
 m-1 dS 1.56 برينغ، 1960(. إىل (يف عام 1960  m-1 dS 0.63 زادت ملوحة هنر الفرات من .)باجتاه اجلنوب )شط العرب
يف عام 2011 )قريشي وآخرون، 2013(. اضاف الري الذي حيتوي على ملوحة متزايدة للمياه كمية كبرية من األمالح يف الرتبة، مما 

يستدعي احلاجة حلماية املسطحات املائية من الصرف الصحي والنفايات السائلة الصناعية األخرى.
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 جدول 2. اخلواص الفيزيائية والكيميائية للرتبة  من منطقة هنر الفرات
رقم 

الموقع
العمق

Cm

نسيج 
التربة

ECeتحليل حجم المادة

m-1 dS 

pH
الطين )%(الغرين الطمي )%(الرمل )%(

115 - 0SiCL9.061.030.07.037.68
30 - 15SiCL8.062.829.28.107.69
60 - 30SiCL5.066.428.64.007.81
90 - 60SiCL11.066.023.07.47.73

215 - 0SiCL11.062.027.08.087.51
30 - 15SiCL12.466.021.65.507.71

60 - 30SiCL5.064.031.06.007.71
90 - 60SiCL10.863.026.28.007.70

315 - 0SiCL9.860.030.24.47.71
30  - 15SiCL12.865.421.82.507.86
60 - 30SiCL8.561.230.32.507.82
90 - 60SL62.836.40.82.007.96

ابتعدنا عن هنر  ت��زداد كلما  األمي��ن من هنر دجلة  اجلانب  على  الواقعة  املناطق  امللوحة يف  نسبة  أن  عباس )2010(  أظهرت   
دجلة. ويرجع ذلك إىل حقيقة أن توافر املياه املتسلربة العذبة يتناقص كلما ابتعدنا عن النهر. يظهر اجلدوالن 3 و 4 اخلواص الفيزيائية 
والكيميائية لسطح الرتبة النموذجي الذي يقع يف املنطقة )عباس، 2010(. تظهر البيانات وجود منخفض جدا للجبس يف الرتبة من 

كال املوقعي. و املنطقة الواقعة بعيدا عن هنر دجلة ليست مناسبة إلنتاج احملاصيل بسبب مستويات امللوحة العالية.

.)Abbas, 2010( جدول رقم 3. اخلواص الفيزيائية والكيميائية ملقطع افقي من تربة قريبة عن هنر دجلة
العمق

cm

نسيج 
التربة

 ( ECتحليل حجم المادة
m-1 dS(

CaCO3

%

الجبس

%
الغرين الطمي الرمل )%(

)%(
الطين )%(

15 - 0SiL16.460.523.03.527.22.5
30 - 15SiL5.060.233.04.325.41.8
60 - 30SiL17.461.121.55.227.4Nil
90 - 60SiC1557.041.56.724.03.6

.)Abbas, 2010( جدول رقم 4. اخلواص الفيزيائية والكيميائية ملقطع افقي من تربة بعيدة عن هنر دجلة
العمق

cm

 ( ECتحليل حجم المادةنسيج التربة
m-1 dS(

CaCO3

%

الجبس

%
الطين )%(الغرين الطمي )%(الرمل )%(

15 - 0SiCL7.964.128.07520.516.2
30 - 15SiC5.853.740.55025.82.0
60 - 30SiC1.04.257.05726.70.2
90 - 60SiC6.041.548.53027.71.70

ال��ت��س��رب والتوصيل  م��ع��دالت  ت��رب��ة يف منطقة هن��ر دج��ل��ة أن  م��ن 10 س��ط��وح  ع��ب��اس )2010(  ال��يت مت مجعها  ال��ب��ي��ان��ات  تظهر 
اهليدروليكي جلميع سطوح الرتبة تقريبا هي معتدلة إىل بطيئة )اجلدول 5( و رمبا يرجع ذلك إىل وجود حمتويات طي عالية يف الرتبة. 

وبسبب الرشح البطيئ، تستمر األمالح بالرتاكم يف املقطع الرتايب مما يؤدي إىل ارتفاع مستويات امللوحة يف املنطقة.
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اجلدول 5. معدالت التسرب والتوصيل اهليدروليكي لعشرة ترب سطحية من هنر دجلة

المقطع 
االفقي من 
التربة رقم

معدل التسرب

)cm/hr(
نسيج التربةدرجة التسرب

الهيدروليكي التوصيل 

)m d-1( 
درجة التوصيل الهيدروليكي

معتدلةSiL1.54معتدلة الى بطيئة10.87

معتدلةSiC2.08معتدلة23.35

معتدلةSiCL   1.04          بطيئة جدا30.05

معتدلةSiL0.70بطيئة40.36

معتدلةSiC1.23بطيئة50.22

معتدلةSiCL0.54         بطيئة جدا60.09

معتدلةSiL1.78           معتدلة76.00

معتدلةSCL1.44سريعة824.00

سريعةSiCL4.20 معتدلة الى بطيئة91.70

معتدلةSiC0.51بطيئة100.21

 مجع الفالحي وقريشي )2012( عينات من الرتبة من أعماق 0 - 15، 15 - 30، 30 - 60 و60 - 90 من مساحات 
و   الرتبة  انسجة  لتحديد  العينات  مستصلحة، و غري مستصلحة وشبه مستصلحة على طول مساحة هنر دجلة. وقد مت حتليل هذه 
مستويات امللوحة والنتائج مبينة يف اجلدول 6. ونظرا لعدم وجود قنوات تصريف يف احلقول وعدم تشغيل قنوات التصريف الرئيسية يف 
املساحة شبه املستصلحة، فان امللوحة يف ازدياد، وقد جتاوزت امللوحة يف املساحة غري املستصلحة.وكذلك فان املساحة شبه املستصلحة 

مزروعة على نطاق واسع، وميكن ان تكون إضافة األمالح من مياه الري أيضا سببا لزيادة امللوحة يف هذه املساحة .

 اجلدول 6. اخلواص الفيزيائية والكيمياوية للمساحات املستصلحة وشبه املستصلحة وغري املستصلحة يف جنوب العراق

رقم 
الموقع

العمق

Cm

ECeتحليل حجم المادةنسيج التربة

)dSm-1(

pH

الغرين الطمي الرمل )%(
)%(

الطين )%(

المساحة شبه 
المستصلحة

15 - 0SiL20.361.617.637.807.68

30 - 15SiL20.361.617.624.947.75

60 - 30SiCL      10.851.637.633.447.59

90 - 60SiC9.248.442.424.627.73
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المساحة 
المستصلحة

15 - 0Clay4.839.655.69.307.85

30 - 15Clay8.835.655.69.607.85

60 - 30SiC4.842.053.211.067.68

90 - 60SiC6.440.053.69.327.85

المساحة غير 
المستصلحة

15 - 0Clay12.437.250.410.567.71

30 - 15Clay20.831.647.612.947.58

60 - 30Clay38.815.645.616.447.82

90 - 60SiCL     16.852.836.015.807.96

5. اخليارات املمكنة الستصالح الرتبة املتضررة بامللوحة يف العراق
 اجلهود السابقة الستصالح االراضي املاحلة                               

ان مشاكل ادارة الري والبزل يف العراق معقدة وال يوجد هلا حل مباشر. وهناك مساحات شاسعة من االراضي املروية يف املناطق 
اجلنوبية والوسطى من العراق تعاين من التملح والتغدق مما يؤدي ذلك اىل اخنفاض انتاج احملاصيل. ومن جهة اخرى هناك العديد من 
املساحات االخرى مهددة بالتملح يف املستقبل القريب. وقد بذلت العديد من جهود االستصالح من خالل ادخال قنوات التصريف 
السطحية الرئيسية بدون تقدمي اي قنوات تصريف حقلية. والتدفق من قنوات التصريف الرئيسية تصب معظمها يف هنري دجلة والفرات 
و تدهورت إىل حد كبري نوعية املياه السطحية هلما وساهم هذا الصبوب يف ملوحة الرتبة. مت تركيب اغلب شبكات الصرف الصحي 
املاضية يف عدم تشغيل معظم هذه  العشر  السنوات  الصيانة واحل��رب خالل  املستمر، وس��وء  50 عاما. وتسبب اإلمه��ال   - 40 منذ 

األنظمة. ونتيجة لذلك، بدا متلح الرتبة يف االزدياد و اصبح األمن الغذائي للشعب العراقي مهددا بشكل خطري.

املياه  منسوب  فان عمق  العراق،  ففي وسط  اجلوفية.  املياه  ونوعية  بعمق  مباشرة  العراق  الرتبة يف وسط وجنوب  متلح  ويرتبط 
اجلوفية يرتاوح من 100 إىل 200 سم خالل أشهر خمتلفة من السنة. ويف جنوب العراق، يرتاوح منسوب املياه اجلوفية بي 45 سم يف 
شهر شباط و 200 سم يف شهر آب. وكانت ملوحة املياه اجلوفية يف الرتبة غري املستصلحة عالية للغاية وترتاوح بي 42.0 و 44.0 
m-1 dS  ، يف حي كانت املياه اجلوفية للرتبة شبه املستصلحة و املستصلحة متوسطة امللوحة ) رودس وآخرون 1992( وتراوحت بي 
m-1 dS 10.0 - 8.2  . وتراوحت ملوحة املياه اجلوفية يف سهل بالد ما بي النهرين املنخفض بي 10.000 اىل 60.000 جزء يف 
املليون )قريشي وآخرون، 2013(. يف العديد من املناطق قد يكون الرقم أعلى من ذلك بكثري، ليصل اىل 80,000 جزء يف املليون.

الري  العراقيي. ونتيجة لذلك، فان كفاءة  املزارعي  الري بي  املياه، هناك اجتاه عام لإلفراط يف  النقص يف  الرغم من  وعلى    
الثقافية احملسنة مثال الدقة يف تسوية األراض��ي ، احلرث  منخفضة جدا ) الزبيدي، 1992(. وقد أظهرت الدراسات أن املمارسات 
الصفري و طرق الزراعة السطحية او حبفر االخاديد ميكن ان توفر املياه بنسبة  تصل إىل 40 ٪ من دون التاثري على احملاصيل الزراعية 
)سروار وBastiaanssen، 2001؛ قريشي وآخرون، 2004؛ قريشي،2014( ، يف املساحات املروية، أدى غياب منشات الصرف 
الصحي اىل ارتفاع منسوب املياه اجلوفية يف السهول الغرينية وبذلك تتدفق كمية كبرية من األمالح اىل املساحة الرئيسية. ومما زاد من 
تعقيد مشكلة امللوحة هو الري عن طريق املضخات الذي ميارس على 25 يف املئة من املساحة الواقعة على طول ضفاف هنري دجلة 

والفرات )الفالحي وقريشي، 2012(. تارخييا، زادت ملوحة الرتبة من املناطق الشمالية اىل املناطق اجلنوبية من العراق.
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 وتسهم زيادة امللوحة يف اثني من األهنار الرئيسية إىل حد كبري يف زيادة ملوحة الرتبة و الزيادة يف امللوحة يف هنر الفرات هي 
أعلى منها يف هنر دجلة. ويعتقد عموما أن الفرات حيصل على كمية كبرية من األمالح يف جمراه عرب األراضي السورية. وعالوة على 
ذلك، يتم تفريغ معظم مياه الصرف الصحي اىل هنر الفرات. وإىل حد كبري مت القيام باستصالح الرتبة املتأثرة بامللوحة يف العراق من 

خالل ختفيض منسوب املياه اجلوفية. 

وقبل نصب منظومات الصرف السطحي، متت السيطرة على ارتفاع مناسيب املياه اجلوفية بشكل عام من خالل إدارة احملاصيل 
وتقييد عمليات الري املفرط )قريشي وآخرون، 2013(. ومع ذلك، ومع التطور الزراعي، أصبحت هذه املمارسة قدمية. وقد أدركت 
احلاجة لتصريف املياه كنشاط تكميلي إىل الري ألول مرة يف الربع األول من القرن املاضي، ومت اجراء اول حتقيق يف الصرف وامللوحة 
األوىل يف عام Al-Layla,1978( 1927(.ومع ذلك، مل يكن أبدا باالمكان أن يتحقق تركيب شبكات الصرف الصحي كجزء من 

مشاريع تطوير الري.

هناك جهود متناثرة إلعادة تأهيل الرتبة املتأثرة بامللوحة ولكن مل توجد ابدا خطة اسرتاتيجية شاملة لتعزيز إنتاجية هذه الرتبة. 
ويتم رصد التغريات املكانية والزمانية يف ملوحة الرتبة ونوعية املياه على نطاق مشروع معي والتوجد اي شبكة على نطاق البلد ملراقبة 
واسعة النطاق لتدهور األراضي واملياه مع مرور الوقت. ان ملوحة الرتبة املتزايدة ومشاكل تدهور نوعية املياه يف العراق تؤكدان على 
ضرورة وضع خطة اسرتاتيجية وطنية إلدارة موارد األراضي واملياه املعرضة للملوحة  يف البالد. ميكن ان تساعد  أحدث اساليب مراقبة 
وهذه  الصدد  هذا  كثريا يف  الصناعية   األقمار  باستخدام  والقياس  بعد  عن  واالستشعار  اجلغرافية  املعلومات  نظم  باستخدام  امللوحة 

االساليب  تستخدم اآلن على نطاق واسع وأثبتت أهنا دقيقة، وأقل تكلفة و فعالة يف التغلب على مشاكل تقييد البيانات.

الصرف هذه  نظم  اقتصرت  اي��ة ح��ال،  الصرف. وعلى  قليل من مشاريع  ع��دد  تنفيذ  املاضي، مت  القرن  الثاين من  النصف  يف 
على حفر قنوات تصريف احملطات اجلامعة الرئيسية والثانوية ومل يتم ادخال قنوات تصريف حقلية. وقد مت ذلك أساسا بسبب القيود 
املالية. مت ضخ مياه الصرف من هذه القنوات وتفريغها يف األهنار. حيل هذا االسلوب هذه املشكلة جزئيا واستمر متلح الرتبة يف الزيادة 
خاصة يف جمرى النهر. مت تنفيذ بعض مشاريع الصرف لكنها اصبحت خارج اخلدمة بسبب الرتسب الطمي واملواد اجلبسية يف أنابيب 
الصرف. اليوم، اصبحت معظم شبكات الصرف مرتوكة أو اهنا ال تعمل بسبب رداءة خدمات التشغيل والصيانة. مع مرور الوقت، 
الري. وهذه املساحات هي  السيئة إلدارة  املمارسات  املياه اجلوفية بسبب  ارتفعت مناسيب  املروية أخرى،  العديد من املساحات  يف 
يف حاجة ماسة إىل شبكات صرف للحفاظ على منسوب املياه اجلوفية حتت منطقة اجلذور للسيطرة على امللوحة ) الوكالة االمريكية 

للتنمية الدولية، 2004(.

توصيات لالدارة املستقبلية للرتبة املتضررة من امللوحة
يف ظل هذه الظروف اجلغرافية السياسية احلالية يف البالد، ال يبدو ان االستثمارات كبرية احلجم إلعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي 
احلالية وتركيب أنظمة صرف جديدة ممكنة يف املستقبل القريب. ولذلك، يتوجب اعتماد اساليب بديلة ملواكبة الوضع من أجل إنتاج 
التالية  العراق، قد تكون االسرتاتيجيات  بامللوحة يف  املتأثرة  السكان االخذ باالرتفاع. ولإلدارة املستقبلية لرتبة  األغذية والغزول لعدد 

مفيدة:

تقدمي برنامج شامل للرصد
على الرغم من التملح الواسعة النطاق لألراضي واملوارد املائية يف العراق، مل يتم اجراء دراسة شاملة لتقييم درجة امللوحة اليت 
فان حتديد  لذلك،  ونتيجة  تقريبا.  موجودة  فغري  الرتبة  ملوحة  والزمانية يف  املكانية  التغريات  لتسجيل  الرصد  اما شبكة  ال��ري،  يسببها 
خصائص الرتبة املتضررة من امللوحة يف أجزاء خمتلفة من البالد غري ممكن )قادر وآخرون، 2007(. ويف غياب األدلة العلمية، وعادة 
ما تستخدم املعرفة احمللية للمجتمع الزراعي مثل كشك احملاصيل املرقع ، ومنو احملاصيل املتأخر، حرق األوراق والتغريات يف لون الرتبة 
كمؤشرات إلثبات مشاكل امللوحة. باإلضافة إىل ذلك، فان رصد التغريات يف نوعية املياه يف األهنار وشبكات الصرف الصحي مع 

مرور الوقت غري كاف ويصبح االن مصدرا رئيسيا للتملح الثانوي يف األراضي املروية.

ونظرا لتعقيد وحجم املشكلة، فستكون االساليب احلديثة لرصد امللوحة مثل نظم املعلومات اجلغرافية )GIS( واالستشعار عن 
بعد )RS( مفيدة لدراسة التغريات املكانية والزمانية يف ملوحة الرتبة. وقد أثبتت هذه االساليب اهنا مفيدة للغاية يف تقييم األراضي 
 Dwivedi et al., 1999;( يف البلدان الكبرية مثل اسرتاليا والصي والواليات املتحدة واهلند، اليت تواجه مشاكل امللوحة والتغدق
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Sharma et al., 2000(. يساعد تكامل بيانات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية، و اإلحصاءات املكانية يف منذجة 
التقلب على نطاق واسع للتنبؤ بوجود ومنط توزيع األنواع النباتية وكذلك خصائص الرتبة. وتبذل جهود مبعثرة يف املؤسسات املختلفة 
يف العراق للتعامل مع مشكلة تردي األراضي. ومع ذلك، هناك حاجة إىل بذل املزيد من اجلهود املتكاملة لرتكيز البحث على تقييم 
وإدارة امللوحة و هذا من شأنه أن يكون ممكنا من خالل إعداد خطة وطنية ميكن أن تدمج إدارة البيئة املتضررة من امللح يف اإلدارة 

العامة لألراضي واملوارد املائية يف العراق.

استصالح االراضي املاحلة من خالل اساليب ادارة االراضي
يف جنوب العراق، فان اغلب انواع الرتب غنية بنسبة من الطي وتتميز مبعدالت تسرب منخفضة و هذه الرتبة صعبة االستصالح 
بسبب املشاكل املرتبطة حبركة املياه خالل مقاطع الرتبة. وميكن استصالح هذه الرتبة عن طريق احلرث العميق الذي يساعد يف تكسر 
طبقة الطي الصلب املوجودة يف منطقة اجلذر )جاياواردين وآخرون، 1994(. وقد أظهرت كرميي )1997( أنه عن طريق احلرث عند 
0.45 - 0.50 م يف العمق، فقد متت إزالة أكثر من 50 يف املئة من األمالح من الرتبة. يف حالة حفر الرتبة بعمق 0,75 - 0,80 
م ، ميكن تقليل ملوحة الرتبة إىل مستوى تصبح عنده الرتبة مناسبة لزراعة احملاصيل. وباملثل فانه من الصعب استصالح الرتبة املتأثرة 
بامللوحة اليت يوجد فيها مستويات عالية من الطي  عن طريق الرشح البسيط الن املعادن الطينية تنتفخ بسرعة ومتنع املسامات الكبرية 
مما يقلل من تسرب املياه إىل الطبقات العميقة، أظهر ناصري و ريكروفت )2002( ان االنتفاخ الكبري قد حدث عندما استخدمت 
املياه القليلة امللوحة )EC = 0.5  dS m-1, SAR = 0.6(  للري. وحتت هذه الظروف، فان زيادة تركيز الكالسيوم Ca++  يف 

مياه الرتشيح  مفيدة للتقليل من االنتفاخ والسيطرة على التشتت و ابعاد املواد الطينية.

 Prathapar and Qureshi, 1999a;( وميكن أيضا استصالح  الرتبة املاحلة البور عن طريق الزراعة السطحية قبل املوسم
ميكن  القلوية،  املاحلة  الرتبة  استصالح  ايضا  وميكن   .  .)Prathapar and Qureshi, 1999b; Prathapar et al., 2005b
ان يساعد استخدام اجلبس من خالل تقنيات خمتلفة يف استصالح الرتبة  )Ardakani and Zahirinia, 2006. أظهر براثابار 
وآخرون. )2005b( أنه ميكن تطبيق اساليب تثقيب اجلبس بنجاح  يف هذه الرتبة  لغرض االستصالح. يف هذه االسلوب، يتم عمل 
فتحات بعمق 15 إىل 30 سم و 60 سم يف الرتبة. يتم أخذ الرتبة وخلطها مع اجلبس واعادة تعبئتها ومن مث تزرع احملاصيل يف هذه 

الفتحات. 

يف العراق، يتم ذلك من خالل استخدام الري املكثف قبل الزراعة لرتشيح األمالح. وتعرف هذه العملية بعملية ما قبل الرتشيح 
يف العراق. هلذا الغرض، تستخدم  مياه ري جيدة النوعية الن الرتشيح املفرط مبياه ذات نوعية رديئة حيتاج اىل شبكات تصريف واسعة 
لطرد األمالح من املنظومة )Sarwar and Bastiaanssen, 2001(. ومع ذلك،و قبل اختاذ قرار حول اخليارات، من املهم القيام 
بتحليل اقتصادي وبيئي لتقييم املفاضلة بي املخاطر والتكاليف. يف املساحات املروية، ينبغي اعتبار التصريف كنشاط مكمل للري و 
الرتكيب يف الوقت املناسب للبنية التحتية املناسبة الصرف ميكن أن يساعد كثريا يف القضاء على حدوث التصريف وما يرتبط به من 
مشاكل ملوحة الرتبة يف املساحات املروية )قريشي وآخ��رون، 2013(. ولذلك فإنه من األمهية الكبرية ان يتم إعادة تأهيل شبكات 

التصريف احلالية دون أي مزيد من التأخري لضمان األمن الغذائي للشعب العراقي.

االستصالح البايولوجي للرتبة املتضررة بامللوحة
يف املساحات اليت تكون فيها مستويات امللوحة مرتفعة للغاية كما هو احلال يف جنوب العراق ويكون تركيب شبكات الصرف 
الصحي مكلفا أو غري ممكن عمليا ، ميكن ان يكون االستصالح خالل األنواع املختلفة اليت تتحمل امللوحة إمكانية مفيدة. وقد حدد 
 .)Guiti, 1996; Djavanshir et al. 1996( العديد من الباحثي أنواع نباتية ميكن استخدامها بشكل فعال يف ظل هذه الظروف
 Haloxylon الباحثون ان نباتات األثل والقطف هي أنواع فعالة يف خفض ملوحة الرتبة السطحية وأوصوا أيضا باستخدام ووجد 
aphyllum, Haloxylon persicum, Petropyrum euphratica  استنادا اىل جتارهبم. عادة ما تعترب النباتات امللحية مفيدة 
للحيوانات،  العلف  توفري  احليوانات. وباإلضافة إىل  لرعي  امللحية كعلف  النباتات  املاحلة. وعادة ما تستخدم  املساحات  للمراعي يف 
 Qadir et al., 2001; Kaur( تساعد التدخالت البيولوجية أيضا يف حتسي توافر الغذا للرتبة وختزين الكربون يف تربة مابعد الزرع

.)et al., 2002
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يف العراق حيث تكون نشاطات غري الزراعية املدرة للدخل حمدودة للغاية نظرا لعدم وجود صناعات، فان استخدام الرتبة املرتوكة 
إلنتاج الكتلة احليوية سيكون خيارا قابال للتطبيق. ان العديد من أنواع األشجار القادرة على النمو واإلنتاج يف ظروف عالية امللوحة 
متاحة اآلن وجيري استخدامها يف أسرتاليا وباكستان واهلند ودول آسيا الوسطى و الدول العربية األخرى )املركز الدويل للزراعة امللحية، 
 Noble(  يف أوزبكستان وكازاخستان Hylophytic مع الشركاء الوطنيي بنجاح زراعة عدد كبري من أنواع IWMI اخترب .)2003

.)et al., 2005; Noble et al., 2006

يف املناطق اليت توجد فيها تربة متأثرة بامللوحة وتتولد فيها مياه الصرف على نطاق واسع، فمن احملتمل ان تكون نظم اإلنتاج 
على أساس أنواع النباتات اليت تتحمل امللوحة مفتاح النمو الزراعي واالقتصادي يف املستقبل. وأثناء القيام بذلك، فان إشراك اجملتمعات 
احمللية وأصحاب املصلحة مثل الصناعة والتجار له أمهية كبرية إلنشاء وتعزيز األسواق للمنتجات املنتجة من املياه والرتبة املتأثرة بامللوحة. 
وستكون هذه خطوة كبرية إىل األمام لتحسي الدخل وسبل العيش للمزارعي يف تلك املناطق. ان زيادة كثافة النباتات لكل وحدة من 
املساحة هي أيضا مفيدة يف احلد من تبخر املياه السطحية وتراكم األمالح على السطح. ان احلفاظ على رطوبة الرتبة عند مستوى 
ميكن أن يقلل من اإلجهاد امللحي هو طريقة أخرى للتعامل مع امللوحة. وميكن القيام بذلك عن طريق تغيري أساليب الزراعة مثل طريقة 

الري بنقل الذرة من حوض إىل شق ) اخدود(.

ميكن أن حتل مشاكل التخلص من النفايات الصرف السائلة املاحلة جزئيا عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف لزراعة احملاصيل 
اليت تتحمل امللوحة )Stenhouse and Kijne, 2006(. وميكن أيضا استخدام مياه الصرف لتعزيز تربية األحياء املائية وخاصة يف 
املساحات املرتوكة لنظم اإلنتاج الزراعي التقليدية. يف العراق، يوجد الكثري من هذه املساحات حيث ميكن ان تتنوع مصادر الدخل 
من الزراعة من خالل استغالل املوارد غري املستخدمة واملسامهة يف معاجلة مشاكل التغدق  عن طريق إزالة املياه الزائدة من الرتبة. وقد 
مت اعتماد ذلك بالفعل يف العديد من البلدان النامية، وال سيما يف دلتا وادي النيل وقد وفر ذلك فرصة ممتازة جملتمع املزارعي لزيادة 

قاعدة دخلهم.

امللح الستخدامها كعلف،  من��و األع��ش��اب مقاومة  ي��زال يقتصر على  ال��ع��راق، إىل ح��د كبري، ال  امل��احل��ة يف  امل��ي��اه  اس��ت��خ��دام  ان 
وشجريات وأشجار مثل اليوكالبتوس. ونظرا لفوائد اقتصادية حمدودة، اليكون املزارعون مهتمي جدا لتبين هذه املمارسات ويفضلون 
ترك أراضيهم والبحث عن عمل خارج املزرعة حيصلون من على الدخل. وقد أظهر )Stenhouse   and   Kijne 2006(  جدوى 
 .)WANA( فنية الستخدام املياه واألراضي املاحلة لإلنتاج الزراعي املروي يف نظم الزراعة املختلطة يف منطقة غرب آسيا ومشال أفريقيا
ومع االستشهاد بأمثلة عملية من مصر وسوريا وتونس، فقد أظهرت كفاءة استخدام املياه املاحلة ومياه الصرف للمحاصيل التقليدية 

  .)Qadir  and  Oster,  2004(

ان الظروف املناخية الزراعية يف العراق هي مشاهبة جدا للظروف يف تلك الدول وبالتايل فان هناك إمكانية جيدة لتبين هذه املمارسات 
إذ سيؤدي ذلك إىل زيادة الفوائد االقتصادية للمزارعي واملساعدة يف احلفاظ على معنوياهتم العالية للعمل يف هذه األراضي املضطربة.
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