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المتاحة في القطاع  السورية كفاءة االنتفاع بالموارد المائية
 (**2010-2000) بين عامي الزراعي

 *عصام شروف د.
 الممخص

كما غيرىا من دول العالم من آثار التغيرات المناخية التي انعكست في  تعاني سورية
رة ىذه وعدم تجانسيا المكاني وعدم قد ياوضعفالموارد المائية المتاح من  محدودية

وزيادة النشاط  ،الموارد عمى تمبية الطمب المتزايد الناجم عن زيادة حجم السكان من جية
ذلك تعاني سورية من انخفاض  فضاًل عناالقتصادي خصوصًا في السنوات األخيرة، 

التبخر بسبب الموقع الجغرافي، وقمة  وزيادة نسب ،ياكفاءة إدارة الموارد المائية واستخدام
مائية الالزمة لمري في قطاع الزراعة الذي يشكل دعامة أساسية لالقتصاد الموارد ال
 ،امو في تأمين الغذاء الالزم لألعداد الكبيرة من السكانيسإوذلك من حيث  ؛الوطني

نتاج عدد كبير من المواد األولية  والمنتجات الزراعية التي تستخدم في عمميات  وا 
 إلى الخارج. ر  د  ص  التصنيع أو ت  

 وفى ،المختمفة المجاالت في المياه استخدام ترشيد ىذه الدراسة سبل تتناولكما 
مواجية  السورية المائية لمسياسة والكيفية التي من خالليا يمكن ، الزراعة مجال مقدمتيا

 واالحتياجات المائية الموارد بين فجوه ىناك أن خاصة ،عمييا ف رضت التي التحديات
 تخصيص بسوء _في كثيٍر من األحيان_ يكمن المشكمة ىرجو  أن أظيرت التي المتزايدة

 .ندرتيا في وليس الموارد واستيالك
 الزراعية التنمية الغذائي، األمن ،ةاالستخدامي الكفاءة المائية، الموارد :المفتاحية الكممات

 لمستدامة، سورية.ا
 

                                                 
 سورية. -حمص -البعثجامعة  -كمية الحقوق *

نظرًا لعدم توفر المعمومات والمعطيات واإلحصاءات الدقيقة  (2010-2000لدراسة بين عامي)لقد تم اختيار فترة ا **
ن توفرت فيي شحيحة جدًا، بفعل األزمة التي تمر  عن الموارد المائية من جية وعن القطاع الزراعي من جية ثانية، وا 

 وحتى تاريخو. 2011عمى سورية منذ عام 
 



 عصام شروف د.           ...يالمتاحة في القطاع الزراع كفاءة االنتفاع بالموارد المائية السورية

188 

 

Efficient use of the available Syrian water 

resources in the agricultural sector 

Between (2000-2010
**

) 
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Abstract 
Syria, like other countries in the world, suffers from the effects of 

climate change, which are reflected in the limited and weak availability 

of water resources, their spatial inconsistency, and the inability of these 

resources to meet the increasing demand resulting from the increase in 

population size on the one hand and the increase in economic activity, 

especially in recent years. Syria is due to the low efficiency in the 

management and use of water resources, the increase in evaporation rates 

due to the geographical location, and the lack of water resources needed 

for irrigation in the agricultural sector, which is a mainstay of the national 

economy in terms of its contribution to securing the food needed for large 

numbers of the population and the production of a large number of raw 

materials and agricultural products Which is used in manufacturing 

processes or exported abroad. 

This study also deals with ways to rationalize water use in various 

fields, foremost of which is the field of agriculture, and how the Syrian 

water policy can meet the challenges that have been imposed on it, 

especially since there is a gap between water resources and the increasing 

needs, which showed that the essence of the problem often lies in the 

misappropriation And resource consumption, not in scarcity. 

Key Words: Water Resources, Efficiency, Food Security, Sustainable 

Agricultural Development, Syria. 
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**  The study period was chosen between 2000-2010 due to the lack of accurate information, 
data and statistics on water resources on the one hand, and the agricultural sector on the 
other hand, although they are very scarce due to the crisis that has been going on in Syria 
since 2011 to date. 
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 :مقدمةال
، الزراعية التنمية وخاصةً  ،واالجتماعية االقتصادية لمتنمية الفقري العمود المياه تشكل

 اساتيالك معادل يصام  كماا،وأفقيااً  رأسياً  التوسع مقومات وأىم التنمية ىذه عصب تمثل ِإذ  
 التنميااة مسااتويات بااين واضاا  ارتباااط فيناااك ،التنميااة لمسااتويات مقياساااً  يكااون ألن المياااه

 التنمياااااة مسااااتويات ارتفاااااع مااااع األخياااارة ىااااذه ارتفاااااع لجيااااة المياااااه اسااااتيالك سااااتوياتوم
 .واالجتماعية االقتصادية

 الساااكان، عااادد وزياااادة المائياااة، الماااوارد محدودياااة يقابمياااا الميااااه، عماااى طماااب زياااادة كوىناااا
 ميناااع لزاماااً  المعطيااات ىااذه وأمااام والسااياحية، والخدميااة الصااناعية والمشاااريع الااري، ومشاااريع
 ااا 30 ماان تااوفر التااي الااري فااي الحديثااة قائااالطر  واسااتعمال المياااه، اسااتخدام ترشاايد إلااى التوجاو
 .جديدة مشاريع في استخداميا يمكن التي المياه، كميات من% 50

 )إسارائيل  سرقة في المتمثمة ةسوري غربي جنوب في الظاىرة تكالالمش عن عدا ىذا
 المنطقاة ىاذه لياا تتعارض التاي الجفااف موجاات عانفضااًل ، اليرماوك ومياه الجوالن لمياه
 خفااض إلااى ساايؤدي باادوره وىااذا، الصااحراوي وشاابو الصااحراوي المناااخ عمييااا يساايطر التااي

 تضاااع مجتمعاااة العوامااال ىاااذه، البماااد ىاااذا فاااي والجوفياااة الساااطحية المائياااة الماااوارد مساااتوى
 وعادوتيا تركياا الشامالية جارتياا باين لمتجااذب عرضة تجعميا مائية أزمة خضم في ةسوري

 سااواءً  المياااه ماان نااوع لكاال مسااتقمة إدارة اعتماااد زمااان انقضااى قاادو إساارائيل .. ) الجنوبيااة
 مواجياة عماى يعتماد الاذي لمميااه المتكامماة اإلدارة مبادأ وانتصار جوفياة، أو ساطحية كانت
 يعاال  ال متكامال واحاد نساي  فاي يااكم   جوانبياا باين تمازج شمولية كمية بنظرة المياه مسألة
ن   ،منفصاال نحااو عمااى مشااكمة كاال ، ومسااتمر متكاماال واحااد إطااار فااي جميعاااً  يعالجيااا ماااوا 
 تعيشاو الاذي الواقاع يفرضايا ممحاة ضارورة المتاحاة المائياة لمماوارد األمثال االستثمار وي عد  
 الظاااروف ظااال فاااي لمغاااذاء المتزايااادة والحاجاااة ،الميااااه عماااى الطماااب تعااااظم بسااابب ةساااوري

ليااذه  الكبيارة األىميااة مان الاارغمعماى و المحاادودة،  المائياة والمااوارد ةالساائد الجافااة المناخياة
 أن   متدنياة، إال   زالات ماا الزراعاي القطااع في استعماالتيا كفاءة فإن   ،ومحدوديتيا ،الموارد
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 حيااث ،الضاياعات ىاذه إجماالي ماان الكبيارة النسابة تشاكل الحقاال مساتوى عماى الضاياعات
وال يااتم األخااذ بالحساابان  المروياة، األراضااي معظاام فااي التطوياف أو بااالغمر الااري يساتعمل

االحتياجااات المائيااة االقتصااادية لممحاصاايل الزراعيااة المختمفااة وال تنظاايم العالقااة السااميمة 
 .هومواعيد بين التربة والماء، من أجل تحديد معدالت الري

 سااي حِدث السااميم، والعممااي العممااي باألسااموب تاام مااا إذا الحااديث الااري إلااى التحااول إن  
 إلااى وساايؤدي المرويااة الزراعيااة األراضااي فااي المياااه اسااتخدام كفاااءة رفااع فااي نوعيااة نقمااة
 بنسابة المروياة األراضاي فاي التوساع يمكن ثم ومن ،%50 عن تقل ال بنسبة المياه توفير
 األخااارى الميااازات فضااااًل عااان نفسااايا، المتاحاااة الماااوارد اساااتغالل ماااع% 100 إلاااى تصااال

 .وغيرىا من األمور األخرى.اإلنتاجية . ورفع كاليفالت تخفيض في المتمثمة
االحتياجات المتزايدة من المياه في ظل  تأمينإن المشكمة المائية تتمخص في  مشكمة البحث:

ت التغيرات المناخية األخيرة التي أد   بالحسبانمحدودية الموارد المتاحة خصوصًا إذا ما أخذنا 
اس األمطار والتصحر وموجات الجفاف وغيرىا من إلى ارتفاع درجات حرارة األرض وانحب

كفاءة استعماالت  ن  أ كما، ي حجم الموارد المائية التقميديةتغيرات نجم عنيا انخفاض ممحوظ ف
ا يقمل من كفاءة االنتفاع بالموارد المائية التي ىي م  مِ ؛ المياه في القطاع الزراعي ما زالت متدنية

 في المنخفضة الكفاءة فضاًل عن،  المناخ اتنتيجة تغير في تناقص مستمر و  محدودة أصالً 
دارة تنمية  .الترشيد قائطر  استخدام في الكفاءة وعدم ،الموارد ىذه وا 

وفي قطاع الزراعة بشكل  ،أىمية المسألة المائية بشكل عامى لإنظرًا  أهمية البحث:
سبل و  ،المائية لممواردتحميل الواقع الراىن  أىمية ىذه الدراسة تنبع من فإن  خاص 
من خالل التوسع األفقي وتعزيز كفاءة ىذا االستخدام  ،في القطاع الزراعي يااستخدام

، والتوسع الذي يكمن في زيادة المساحات المروية بناًء عمى الموارد المائية المتاحة
ق الري ائق التقميدية إلى طر ائوذلك بالتحول من الطر  ؛زيادة كفاءة الري الرأسي من خالل

تحديد كفاءة  فضاًل عن ،حديث، وتوفير المقنن المائي المحدد لمدورة الزراعيةال
حساب الدخل  فضاًل عن .استخدامات المياه في الزراعة حسب تقنيات الري والمحاصيل
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ونسبة الرب  اإلضافي  ،ق الري المختمفةائاإلضافي الصافي المحقق نتيجة استخدام طر 
 .لممنت  مقارنة بالري التقميدي

العماال و  ،واقااع المااوارد المائيااة المتاحااة تشااخيص ىااذه الدراسااة إلااى ت  ف  د  ى اا داف البح  ث:أه  
ماان خااالل االسااتخدام العقالنااي بشااكل يعظاام كفاااءة االنتفاااع ماان  ياعمااى زيااادة كفاااءة اسااتخدام

معرفااة ى لااإ ت  ف  د  ى ااكمااا  ،وغيرىااا ىااذه المااوارد بمااا يمبااي االحتياجااات االقتصااادية والمجتمعيااة..
 وساابل ،المختمفااة، وطاارق اسااتخداماتيا المتعااددة المصااادر ماان فااي سااورية المتاحااة اهالمياا كميااة

 لترشااايد األمثااال األساااموب بالحسااابانماااع األخاااذ ، الميااااه عماااى المتزاياااد الطماااب لمواجياااة تنميتياااا
 عاام حتاى لساورية المساتقبمية المائياة االحتياجااتفضاًل عان  الزراعة في وخاصة ،استخداماتيا

 .القادمة لألجيال المستقبمية باالحتياجات فاءلمو  الالزمة 2030
  فروض البحث:

ااااد   - كفاااااءة االنتفاااااع بااااالموارد المائيااااة غياااار جياااادة وتحتاااااج إلااااى المزيااااد ماااان التحسااااين  ع 
 والتطوير.

 تكمفاةٍ تاأمين  ومان ث ام  ، مالالزماة لياالمرتفع لمسكان يتطمب تاأمين الماوارد المائياة النمو  -
 إضافية.

المائية المتطورة وما تحدثو من وفرات مائية يمكن استخداميا فاي التكنولوجيا  استخدام -
 مجاالت التوسع الزراعي.

وحماياة ىاذه الماوارد  ،وجود عالقة طردية بين كفاءة االنتفاع بالموارد المائية من جياة -
 من االستنزاف بما يضمن التنمية المستدامة  لمقطاع الزراعي.

الماااني  مني  أقااارب إلاااى ي ىاااذا البحاااث ىاااو الماااني  المتباااع فااا إن   :منهجي   ة الدراس   ة
 والمعموماات البياناات بعارض وذلاك ؛التحميماي الوصافي الماني باعتبارناا اتبعناا االساتقرائي 

 الموارد ليذه المختمفة ستخداماتاال وكذلك، ومستقبمياً  حالياً  المائية الموارد من المتاح عن
 ياااتم التاااي األرقاااام مااادلول فتعااار  و  البياناااات ىاااذه وتحميااال اإلحصاااائي األساااموب باساااتخدام

 .الدراسة من اليدف يتحقق حتى المؤشرات أىم إبراز مع تناوليا
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مناااطق مناخيااة: منطقااة  تقساام سااورية إلااى خمااس -1:ف  ي س  ورية المي  ا واق     -أوالً 
منطقااة المناااخ نصااف الجاااف، منطقااة و منطقااة المناااخ نصااف الرطااب، و طااب، المناااخ الر 

ىاذا ويساود المناااخ الجااف والجااف جادًا فااي  ،جاداً  المنااخ الجااف، ومنطقاة المنااخ الجاااف
 مان ث ام  القسم األكبار مان مسااحة ساورية، وخصوصاًا فاي وساط الابالد والجناوب الشارقي، و 

 ،موجاات الجفااف األخيارة وانحبااس األمطاار نتيجاة تغيارات المنااخ بالحسابانإذا ما أخذنا 
امِ  ؛فياة فاي ساوريةسيؤدي إلى خفض مستوى الموارد المائية السطحية والجو فيذا  ا يجعال م 

معالجتياا خصوصاًا لماا لياا مان أثار كبيار  لمائياة فاي مقدماة المساائل التاي يجابالمسألة ا
 إنتاج الغذاء.  فيتأمين مياه الشرب و  في

ن إلاى قسامين رئيسايفاي ساورية المائياة  تقسام الماوارد :الموارد المائي ة ف ي س ورية-2
، المياااه الساطحية، المياااه الجوفيااة مياااه األمطاار، وتشامل، ،تقميديااةالمائياة المااوارد : الىماا

مياه الصرف الزراعاي..، و الصحي،  وتشمل، مياه الصرف ،تقميديةالمائية غير الوالموارد 
 .. الخ.ومياه االستمطار

   :التقميدية الموارد المائية  2-1
طار في األمطار أىم مصدر لمموارد المائية التقميدية في سورية، حيث تيطل األم د  عت  

 و  30) األمطار التي تيطل في سورية باين تراوح كميات، سورية في فصل الشتاء غالباً 
ماان تختمااف كميااات اليطااول المطااري و  ،الااري فااي الساانة حسااب مصااادر وزارة 3كاام  50)

بحسااب كميااات اليطااول  سااورية إلااى خمااس مناااطق مطريااة، لااذلك تقساام منطقااة إلااى أخاارى
 . 1 الجدول)ن في كما ىو مبي   ،المطري
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 مناطق االستقرار الزراعية  في سورية )المساحة آالف الهكتارات( :(1الجدول ) 
منطقة 
 االستقرار

الهطول 
 المطري)مم/السنة(

األراضي القابمة 
 لمزراعة

األراضي غير 
 قابمة لمزراعة

المروج 
 واألحراج

المجموع/ألف 
 هكتار/

 2701 456 487 1758 600أكثر من األولى
 2470 207 416 1847 600-350 الثانية
 1306 235 248 823 350-250 الثالثة
 1833 646 253 934 250-200 الرابعة
 10208 7242 2357 609 200أقل من الخامسة
 18518 8786 3761 5971  المجموع
لثالثاااء جمعيااة العمااوم االقتصااادية السااورية ناادوة ا" مائيااة فااي سااورية ةنحااو اسااتراتيجي،" شاابمي الشااامي.د :المص  در

             .16/5/2000االقتصادية الثالثة عشرة
<http://www.mafhoum.com/syr/articles/chami/3.html>= 

ألاااف  3605القسااام األكبااار مااان األراضاااي القابماااة لمزراعاااة )  نالحاااظ مااان الجااادول أن     
الثانياااة التاااي تناااال النصااايب األكبااار مااان و  ز فاااي منطقتاااي االساااتقرار األولاااىىكتاااار  يتمركااا

مزراعاة لالقسام األكبار مان األراضاي غيار القابماة  ن  إمعدالت اليطول المطري، بالمقابل، ف
 انفنتصاااا نالتاااايالخامسااااة ألااااف ىكتااااار  يوجااااد فااااي منطقتااااي االسااااتقرار الرابعااااة و  2610)

مسااااحة األراضاااي القابماااة  إن   :مكنناااا القاااولي ومااان ث ااام  ، بمعاادالت ىطاااول مطاااري منخفضاااة
بدورىا بعوامل  التي تتحددعمى كميات اليطول المطري  _إلى حد كبير_ لمزراعة تتوقف 
 بعاد اليطاولالقسم األعظم من الياطال المطاري فاي ساورية يتبخار  ن  إ ِإذ   المناخ وتغيراتو،

وشاابو الجافااة، حيااث  الجافااةالمنطقااة  بساابب وجااود القساام األكباار ماان مساااحة سااورية فااي
الاااذي التاااوازن الماااائي السااانوي  إن   ومااان ث ااام   ،ة الساااطوع الشمساااي وترتفاااع الحااارارةماااد  تطاااول 
مام فاي   2400) حونخاسرًا ب لفرق بين حجم اليطول السنوي وحجم التبخر يكونيقاس با

تاانخفض ىااذه وزيااادة التبخاار،  المنااطق الشاارقية والجنوبيااة فااي القطار بساابب قمااة األمطااار
خالل الفترة من تشرين الثااني  مم في المناطق الشمالية الشرقية  600) سارة إلى نحوالخ

ذاتيا مان حزياران إلاى تشارين  مم في المنطقة  1600) ترتفع إلىومن ث م  إلى آخر أيار، 
 . 1وفي المناطق المرتفعة  وبصورة عامة تقل الخسارة في المناطق الساحمية. الثاني

                                                 
 م . 3/1/2006ىا ) 1427-1-3:التاريخ، المياه مجمة، وتحديات واقع... السوري المائي الوضع، العالم حول المياه 1

http://www.mafhoum.com/syr/articles/chami/3.html
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ا المائيااة  لمااوارد المائياة السااطحية فياي تشامل األنيااار واليناابيع والخزاناااتإلاى ا ا بالنسابةأم 
  2ن فاي الجاادول )العدياد مان األنيااار دائماة الجرياان كماا ىااو مباي    فاي سااوريةيوجاد  ،الطبيعياة
أطوالياااا ضااامن األراضااااي فاااي ساااورية و أطوالياااا اإلجمالياااة و  ن أساااماء أىااام األنياااارالاااذي يباااي  
يتضاا  لنااا أن نياار الفاارات الااذي ينبااع ماان تركيااا ويصااب فااي العااراق  ِإذ  وتصااريفاتيا السااورية، 

، يااكم   األحوالوبا، واألكثار تصاريفاً  مرورًا بسورية ىو األطاول مان باين األنياار المائياة الساورية 
ويتغيار مان سانة إلاى  ،لعماومضاعيف عماى وجاو ا د  رية يعاالتصريف السنوي لألنيار في سو  إن  

باساتثناء نيار الفارات الاذي تتحادد حصاة ساورية مناو وفقاًا  ،ريأخرى بحسب غزارة الموسم المط
تفاااااق السااااوري العراقااااي لعااااام االو   3م500)قاعاااادة  1987لمبرتوكااااول الموقااااع مااااع تركيااااا لعااااام 

 .1/ سنة 3كم 6.623أي بما يعادل  ؛% 42البالغة ) 1989
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              
<http://www.almyah.com/myah/modules.php?name=News&file=print&sid=63> 

وتقاد ر الكمياات ”. أن الجاوالن المحتال وجبال الشايخ مان أغناى المنااطق الساورية بالميااهفي ىذا السياق يجدر بنا ذكر *
قااد قاماات الحكومااة و ”. 3مميااون م 120 يبقااى منيااا بعااد التبخاار 3كاام 1.2“ الساانوية لألمطااار والثمااوج فااي تمااك المنطقااة بااا

)اإلسرائيمية  بانجاز أكبر مشروع مائي عمى أرض الجوالن الساوري المحتال، أطماق عمياو مشاروع مجماع القنيطارة الاذي 
دونم من أراضي المدينة المحتمة، وتستغمو من أجل تجميع مياه األمطار والسيول لتحويمياا إلاى  200 أقيم عمى مساحة

ىااذا المجمااع يحاارم سااورية ماان ساايول األمطااار المتجيااة إلااى داخاال األراضااي  نات،األراضااي الزراعيااة التابعااة لممسااتوط
  ماان المياااه ساانويًا كاناات تمااك الكميااة تصاال إلااى 3مميااون م4السااورية،ومن خااالل ىااذا المجمااع تساايطر )إساارائيل  عمااى)

   .األراضي السورية
 . 152ص2001،بيروت مركز دراسات الوحدة العربية،األمن المائي العربي، منذر خدام.د1

http://www.almyah.com/myah/modules.php?name=News&file=print&sid=63
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 تدفق أهم األنهار في سورية: (2الجدول )
 الطول اإلجمالي اسم النهر

 )كم(     
 الطول ضمن

 األراضي السورية
 /ثا(3)م2000التصريف عام

 األدنى األعظمي المتوسط
 23 2007 990 680 2880 الفرات

 1.50 60.00 14.83 442 442 الخابور 
 - 18.00 3.387 100 124 الجغجغ
 - 8.05 1.600 116 202 البميخ

 - - 4.77 74 122 الساجور
 55 13.37 8.950 366 485 العاصي
 - - - 68 144 عفرين
 - - 3.41 98 126 قويق 

 0.01 16.28 5.40 96 96 الكبير الشمالي
 5.20 20.01 11.100 6 6 السن
 5.353 4.05 1.524 81 81 بردى

 0.134 5.218 1.722 70 70 األعوج
 1.927 2.888 2.293 53 65 اليرموك

 5.70 16.36 4.600 56 76 الكبير الجنوبي
 0.10 2.24 0.810 1 1 اسباني

 0.26 2.634 0.915 32 32 السيبراني 
 0.052 2.425 0.453 6 6 أبوقبيس

 0.185 1.287 0.677 22 22 بانياس الساحل

 .152ص 2001 ،بيروت مركز دراسات الوحدة العربية ،األمن المائي العربي ،منذر خدام .د :المصدر
جيولوجيااة التااي أجرياات فااي سااورية تشااير إلااى نتااائ  الدراسااات الييدرولوجيااة وال أن   مااع

عااادد  إال  أن   يااااجميعالحامماااة لمميااااه الجوفياااة تنتشااار فاااي منااااطق ساااورية   الطبقاااات أن  
جباااول،  ،)قطيناااة البحيااارات الطبيعياااة فاااي ساااورية ىاااو خماااس بحيااارات طبيعياااة عذباااة فقاااط

التاي مان حماص التاي تقاع باالقرب  أكبرىا وأىميا بحيرة قطيناة ، مزيريب خاتونين العتيبة،
  2.كم 61)تبمغ مساحتيا نحو

تااام إنشااااء عااادد مااان الخزاناااات المائياااة فاااادة مااان ميااااه األمطاااار فقاااد جااال زياااادة اإلأمااان 
لياااذه  ، حياااث يصااال إجماااالي الطاقاااة التخزينياااة القطااارمختمفاااة مااان منااااطق  فااايالساااطحية 

 1. 3كم  16.19) إلىالخزانات االصطناعية 

                                                 
 .29ص2000منذر خدام ،األمن المائي السوري ، دمشق وزارة الثقافة لعام د. 1
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الماااوارد المائياااة السااانوية حجااام  لزراعاااة الساااورية إلاااى أن  تشاااير اإلحصاااائيات الرسااامية لاااوزارة ا 
 ، تبماغ 3ممياون م 16551) حاوننة متوسطة اليطاول المطاري ىاو المتجددة )جوفية وسطحية  لس
فااي حااين تشااكل المااوارد  ،% ماان إجمااالي المااوارد المتجااددة86.8نساابة المااوارد المائيااة السااطحية 

   . 3)الجدول ، الواردات المتجددة% من إجمالي 13.2المائية الجوفية ما نسبتو 
 الواردات المائية السنوية الوسطية لألحواض المائية في سورية :(3الجدول )

الوارد المائي السطحي  2المساحة كم اسم الحوض
 3ينابي (م م-)أنهار

الوارد المائي 
 3الجوفي)آبار(م.م

 المجموع

 447 180 267 6724 اليرموك
 850 272 578 8560 بردى واألعوج
 2717 473 2244 21643 العاصي
 2335 290 2045 5100 الساحل

 7471 304 7167 51238 الفرات وحمب
 2388 483 1905 21129 الخابور ودجمة

 16208 2002 14206 114394 المجموع
 343 176 167 70786 البادية

 16551 2178 14373 185180 المجموع العام
 .11ص 2008-2007 االحتياجات المائية لخطة وزارة الزراعة،  ح الزراعيوزارة الزراعة واإلصال :المصدر

حماااب ىاااو األكبااار مااان باااين ارد الماااائي الساااطحي لحاااوض الفااارات و الاااو  ن الجااادول أن  يباااي    
الوارد الماائي   ، في حين أن   3مميون م 7167إجمالي الوارد المائي السطحي في القطر )
نساابة إلااى إجمااالي الااوارد المااائي الجااوفي فااي  الجااوفي لحااوض الخااابور ودجمااة ىااو األكباار

التغياارات المناخيااة التااي شاايدىا القطاار مااؤخرًا و  ن  إبااالطبع، فاا ، 3مميااون م 483سااورية )
فااي زيااادة حجاام الفاقااد  اً كبياار  إسااياماً يم مظاىرىااا ارتفاااع درجااات الحاارارة تسااالتااي ماان أىاام 

التاي الساباخ...  و  البحيارات،و  األنياار،و  السادود،بخر من المسطحات المائية )بحيرات بالت
مميااااون  1550منياااا فااااي السااانة،  3ممياااون م1850 حاااونر التقاااديرات إلاااى أنيااااا تبماااغ تشاااي
/ساانة ماان المسااط  المااائي لنياار الفاارات وبحياارات تخاازين الساادود المقامااة عميااو، أي مااا 3م

  1% من إجمالي الفاقد.83.8نسبتو 

                                                 
 . 2ص2002جورج صومي، الطمب المستقبمي عمى الموارد المائية في سورية ، وزارة الزراعة ،دمشق د. 3
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التاي تطرقناا موارد المائية التقميدية ال فضاًل عن :: الموارد المائية غير التقميدية2-2
تضااامن رواجاااع الاااري والصااارف يوجاااد فاااي ساااورية ماااوارد مائياااة غيااار تقميدياااة  تإليياااا آنفاااًا 
 الصناعي.الصحي و 

 2008-2004الموازنة المائية في سورية لألعوام  :(4الجدول )

أسااس احتسبت األرقام الواردة في الجادول عماى  .2008ية الموارد المائية ، دمشق مدير –وزارة الري السورية  :المصدر
 1987وحسااب البرتوكااول الموقااع مااع تركيااا لعااام ، %58والعااراق ،%ماان مياااه نياار الفاارات42حصااة  سااورية البالغااة  

 /ثا .3م 500)قاعدة 
 

 العام الوحدة البيان
2005-
2004 

2006-
2005 

2007-
2006 

2008-
2007 

موارد المائية إجمالي ال
 المتاحة التقميدية

 3384 3401 3498 4006 3مميون م
 2306 2479 2427 2651 3مميون م منيا: رواجع مياه الري
منيا: رواجع الصرف 

 الصحي
 671 512 663 758 3مميون م

منيا: رواجع الصرف 
 الصناعي

 407 410 408 597 3مميون م
إجمالي الموارد المائية 

 تقميديةالتقميدية وغير ال
 16940 17624 17846 17899 3مميون م

المساحات المروية من 
 المياه السطحية

 626414 624699 631440 576926 ىكتار
المساحات المروية من 

 المياه الجوفية
 758436 918051 883014 886914 ىكتار

المساحة المروية 
 اإلجمالية

 1384850 1542750 1514454 1463840 ىكتار
حتياج من إجمالي اال

 المياه السطحية
 8220 8785 8506 8305 3مميون م

إجمالي االحتياج من 
 المياه الجوفية

 7175 8488 8408 8311 3مميون م
إجمالي االحتياجات في 

 الري الزراعي
 15395 17273 16914 16616 3مميون م

االحتياج لمشرب 
 واالستيالك المنزلي

 1576 1475 1415 1481 3مميون م
 519 516 515 766 3مميون م ياج الصناعياالحت

 19344 21220 20720 20812 3مميون م إجمالي االحتياج والفواقد
 -2404 -3596 -2874 -2914 3مميون م الوفر  العجز أوالميزان)
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نساابة المااوارد المائيااة غياار التقميديااة إلااى إجمااالي المااوارد المائيااة    أن  4ن الجاادول )يبااي  
 ، وأن  2008 -2004مي بااااين عااااا% 20 إلااااى 22.4راوحاااات بااااين سااااورية المتاحااااة فااااي 

تيا ماان تااراوح نساابرواجااع الااري فااي القطاااع الزراعااي،  ماان ىااذه المااوارد ىااي ىكباار النساابة ال
، ىاااذا يعكاااس االىتماااام المتزاياااد مااان قبااال يانفسااا ة المدروساااةماااد  % خاااالل ال68إلاااى  66

قنااااوات الصاااارف ِإذ  أ ن ِشاااائ ت  الصاااارف الزراعااااي فااااادة ماااان باإلالجيااااات الحكوميااااة األخاااارى 
 ،تأىيااال الميااااه المصاااروفة مااان أجااال اساااتخداميا ثانياااة فاااي الاااري الزراعاااي ياااد  أ عالزراعاااي و 
مصاادرًا ميمااًا ماان لصااحي ف ارواجااع الصاارف الزراعااي، تشااكل رواجااع الصاار  فضاااًل عاان

قساامًا كبياارًا ماان مياااه الصاارف الصااحي فااي  ن  إ ِإذ  مصااادر المااوارد المائيااة غياار التقميديااة، 
حتى وقت قريب كانت ميااه الصارف الصاحي  المدن السورية  يستخدم في الري الزراعي،

من تمويث لمبيئة ولممنتجات  وكم  عمى ذلك ي الزراعي مع ما يترتب تستخدم مباشرًة في الر 
لكان الجيااات المعنياة عمادت إلاى إنشاااء محطاات لمعالجاة ميااه الصاارف ، الزراعياة نفسايا

 /4/لنا مان الجادولن ي  يتب، و 1الصحي قبل أن ي عاد استخداميا من جديد في الري الزراعي
 -2004ة مااااد  فااااي سااااورية خااااالل الفااااي المياااازان المااااائي  اً ممحوظاااا اً ىناااااك عجااااز  أعاااااله أن  
عااام  3كاام 2.4 حااونو ، 2004عااام  3كاام 3 حااونتااراوح قيمااة ىااذا العجااز بااين  ِإذ  ، 2008
، ىذا العجز المرش  لمتفاقم في ظل النمو السكاني المرتفع مع ما يرافقو مان زياادة 2008

زياااادة االحتيااااج الصااااناعي و  ،جياااة ميااااه الشااارب واالساااتيالك المنزلااااي مااانعماااى لطماااب ا
التغياااارات المناخيااااة التااااي تشااااير الدراسااااات  أن   فضاااااًل عاااانالزراعااااي ماااان جيااااة أخاااارى، و 

انحباااس ماان خااالل ارتفااع درجااات الحاارارة و  المتخصصاة  إلااى تفاااقم سااوء األحاوال الجويااة
 كم يااا أشااكاليالممااوارد المائيااة ب قالنااييجعاال ماان الضااروري الترشاايد الع وكم اااألمطااار، ىااذا 

 العمل عمى تعظيم كفاءة استخدام ىذه الموارد.و 
 
 

                                                 
 .2008دمشق ،مديرية الموارد المائية -وزارة الري 1
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 .لألغراض الزراعية الطمب عمى الميا  في سورية -3
فر الميااه الالزماة لاري اتاو  أن   الشاك  : الطمب عمى الميا  لالستخدامات الزراعية:3-1

يد كمياات اإلنتااج الزراعاي، باالطبع، تتناوع عاماًل أساسيًا في تحد د  عالمحاصيل الزراعية ي  
ي ماان األمطااار و المياااه الجوفيااة واألنيااار والخزانااات الطبيعيااة مصااادر مياااه الااري الزراعاا

فرىااا اكميااات المياااه الممكاان تو  بالحساابانو ماان المياام جاادًا األخااذ ن ااإف وماان ث اام  ، الصااناعيةو 
تنفياذ الخطاط الماراد تحقيقياا،  يؤمنتوفير ىذه الكميات  ن  إ ِإذ   عند وضع الخطط الزراعية

ما تقوم وزارة الزراعة بوضع خطط سنوية لممساحات المزروعة ومصاادر ميااه ىاذه  عادةً و 
المساحات، فعمى سابيل المثاال، تشاير بياناات وزارة الزراعاة و اإلصاالح الزراعاي إلاى أن 

 اتالزراعا متضامنة 2008-2007 لمزراعاة لموسام حجام المسااحات المروياة المخططاة
% ماان المساااحات المخططااة   50 ،ىكتااار 1502671)ىااو  والدائمااة الشااتوية والصاايفية

% ماان 13و الحكوميااة، % ماان مياااه المشاااريع 33و ماان المياااه الجوفيااة )ا بااار ، ت اارو ى
ساااطحية  ىاااي تاااأتي مااان مصاااادر% مااان الميااااه المختمطاااة و 4ألخااارى، والميااااه الساااطحية ا

عاااوج التاااي تاااروى مااان ميااااه نياااري باااردى األحاااوض باااردى و وجوفياااة معاااًا كاألراضاااي فاااي 
إجماالي االحتياجاات المائياة لتنفياذ الخطاة الزراعياة  ن  إفا ومن ث ام  من مياه ا بار األعوج و و 

% مااان ىاااذه 37و  ،3م. م 16019.7حساااب تقاااديرات وزارة الزراعاااة ىاااي ) 2008لعاااام 
المشااااريع % منياااا ياااأتي مااان ميااااه 38و االحتياجاااات ياااؤمن مااان الميااااه الجوفياااة )ا باااار ،

  .% من المياه المختمطة6و % من المياه السطحية األخرى،19الحكومية، 
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االحتياجات المائية لممساحات المروية المخططة حسب المصادر المائة لمموسم  :(5الجدول )
 ) المساحة المروية هكتار( 2008-2007الزراعي 

 الميا  الجوفية   المحافظة
 ) أبار(

المشاري  
 الحكومية

الميا  السطحية 
 األخرى

الميا  
 المختمطة

المصادر  كافة من
 المائية

 2133 - - 790 1343 السويداء
 30718 - 150 19096 11472 درعا

 4364 - - 1733 2625 القنيطرة
 66889 88889 - - - ريف دمشق
 57810 - 3366 31523 22921 حمص
 73892 - 5140 8059 60693 حماة
 79269 - - 60004 19265 الغاب
 59658 - 3013 11491 45054 إدلب

 27783 - 2785 14731 .10267 طرطوس
 36852 - 2606 29668 4576 الالذقية
 222135 - 19677 102081 100437 حمب
 218876 - 47623 107315 63938 الرقة

 154829 - 74287 40372 40170 دير الزور
 467503 - 36683 66330 364430 الحسكة

 1502671 88889 195330 433259 747193 جمالياإل

 .18، ص2008-2007 االحتياجات المائية لخطة وزارة الزراعة، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي :المصدر

 
 النسبة المئوية لممساحات المروية المخططة حسب المصادر المائية المختمفة % :(1)الشكل

 المصادر المائية المختمفة % النسبة المئوية لالحتياجات المائية عمى
 .20، ص 2008-2007 االحتياجات المائية لخطة وزارة الزراعة، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي :المصدر

ن االحتياجاااات المائياااة لممسااااحات المروياااة   الاااذي يباااي  5إذا ماااا نظرناااا إلاااى الجااادول )
ي المصااادر المخططاة حسااب المحافظااات نالحااظ أن نصاايب محافظااة الحسااكة ماان إجمااال
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    %  ماان إجمااالي المصااادر المائيااة،31األكباار ماان بااين محافظااات القطاار، ) المائيااة ىااو
% مان ميااه المشااريع 14و % من نصيب محافظة الحساكة ىاو مان الميااه الجوفياة،78و

% من المياه السطحية األخرى. تأتي محافظة حمب في المرتباة الثانياة مان 8و الحكومية،
 45.2% مان اإلجماالي، منياا 14.8لمائية لممسااحات المروياة ،االحتياجات ا حيث نسبة

اه %ماااان المياااا8.9و ،% ماااان مياااااه المشاااااريع الحكوميااااة45.9و % ماااان المياااااه الجوفيااااة،
بالمقاباال، تااأتي محافظااة السااويداء فااي المرتبااة األخياارة ماان حيااث نساابة  الساطحية األخاارى،

القسام مان اإلجماالي  و  %0.14،)2008م حصوليا عمى االحتياجات المائياة السانوية لعاا
بالنتيجاة يتضا  لناا مان الجادول ، إذًا مان الميااه الجوفياة ؤ م ن  ألكبر من حصة الساويداء ي اا

عمى  كونالمساحات المروية في الزراعة ي أعاله أن االعتماد األكبر في تأمين احتياجات
 .1تغيرات المناخري و مصادر المياه الجوفية التي تتحدد كمياتيا باليطول المط

 المروياة لممسااحات المائياة االحتياجااتإجماالي  تشاير بياناات وزارة الزراعاة إلاى أن   
% 37و % ،75)الحتمال مطريفي ظل فرضيٍة  /السنة 3م.م16.019 )يبمغ  المخططة

%  29و ة% ماان مياااه المشاااريع الحكومياا 37و ماان المياااه الجوفيااة، ؤ م ن  ماان اإلجمااالي ي اا
 .2% من المياه المختمطة0.13و ،المياه السطحية األخرى

   2008-2007االحتياجات المائية الالزمة لممساحات المروية لمموسم الزراعي  :(6جدول ال)
 )مميون متر مكعب(

المياه الجوفية  المحافظة
 أبار )

المشاريع 
 الحكومية

المياه السطحية 
 األخرى

المياه 
 المختمطة

 من المصادر
 كم يا المائية

 21.32  - 7.10 14.22 السويداء
 299.25  0.49 170.92 127.83 درعا

 42.87   15.85 27.03 القنيطرة
 990.28 990.28    ريف دمشق
 638.06  34.23 354.94 248.89 حمص
 680.37  60.95 74.61 544.82 حماة
 582.36  50.91 120.53 410.93 أدلب

 222.76  11.83 121.62 89.31 طرطوس
 344.69  24.54 281.20 38.96 الالذقية
 2351.97  177.64 1316.69 857.63 حمب
 3391.16  946.27 1935.01 509.88 الرقة

 2474.08  1493.63 699.53 280.92 دير الزور
 3433.61  287.71 484.26 2661.64 الحسكة
 16019.7 990.28 3088.19 6031.99 5909.24 اإلجمالي

 .1ص 2008-2007 االحتياجات المائية لخطة وزارة الزراعة،  اعيوزارة الزراعة واإلصالح الزر  :المصدر

                                                 
 18، ص2008-2007 حتياجات المائية لخطة وزارة الزراعةاال،  وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 1
  1ص 2008-2007 االحتياجات المائية لخطة وزارة الزراعة،  وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي2
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ماا يتعماق مناو و بشكل عام  تياوواقعيىناك جدل يدور حول دقة اإلحصائيات الزراعية 
باالحتياجااات المائياااة بشاااكل  خااااص، فعماااى سااابيل المثاااال، غالباااًا ماااا توجاااو انتقاااادات إلاااى 

إمكانياة تاأمين  الحسابانأنياا ال تأخاذ بياجاات المائياة بخطط وزارة الزراعة في مجاال االحت
مفاارط عمااى مصااادر الميااااه  و يااتم االعتماااد بشاااكلاالحتياجااات المائيااة الالزمااة لماااري، وأن اا

قامت بيا وزارعاة الزراعاة  تشير دراسة ِإذ   ا يعرض ىذه المصادر لالستنزاف،م  مِ  ؛الجوفية
التخطاايط  إلااى أن    2003-1992ة مااد  ل الخااال فااي سااوريةتحمياال الواقااع المااائي )بعنااوان:

خصوصاًا فاي  المائياةلممساحات المروية في ساورية قاائم عماى وجاود عجاز فاي المصاادر 
العاام  سانويًا فاي/3م.م 3988بمغت قيماة ىاذا العجاز وفاق ىاذه الدراساة  ِإذ  المياه الجوفية، 
قيماة العجااز  تشاير تقااديرات القاائمين عماى الدراسااة إلاى أن  ، و 2002-2001الييادرولوجي

 . 1 2008-2007في العام  سنوياً  /3م.م 5300غت بم
المساااألة أن الزراعاااي و جاااب العماال عماااى تنسااايق جيااود البااااحثين والميتماااين بالشااي، لااذا

المائيااة بشااكل يااتم ماان خاللااو الوصااول إلااى تقاادير مشااترك لواقااع االحتياجااات المائيااة فااي 
السااياق نشااير إلااى  فااي ىااذا ،سااورية و المصااادر المتاحااة والالزمااة لتمبيااة ىااذه االحتياجااات

الواقاااع الماااائي وسااابل  )تقاااديرات دراساااة أجريااات مااان قبااال المجماااس األعماااى لمعماااوم بعناااوان 
احتياجااات سااورية ماان المياااه  أن  إلااى ، 2002  لعااام ترشاايد اسااتعماالت المياااه فااي سااورية

عاااااام / 3م.م 37600، و2020/عااااام 3م.م32300ة لالساااااتخدام الزراعااااي ساااااتبمغ الالزماااا
درجاة االتفااق أو االخاتالف عماى ن طريقة حساب ىذه التقديرات و ع بغض النظر 2030

دقتيا فان الواقاع يشاير إلاى تناامي الطماب عماى الميااه وتفااقم مشاكمة العجاز فاي تمبياة ىاذا 
 ي.أتعمى المياه في سورية يأتي فيما يتوقعات الطمب  عنالطمب، مزيد من التفاصيل 

 
 

                                                 
دمشااااق وزارة الزراعااااة  ،2003-1992تحمياااال الواقااااع المااااائي الااااراىن فااااي الجميوريااااة العربيااااة السااااورية خااااالل الفتاااارة  1

 واالصالح الزراعي. 
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دراسااات مختمفااة لتقاادير أجرياات  :الطم  ب المس  تقبمي عم  ى المي  ا  ف  ي س  ورية: 3-2
:)الموارد واالحتياطاااات كااان أىمياااا، ساااوريةفااي باااو  تنبااؤالو الطمااب المساااتقبمي عمااى الميااااه 

إجمااالي الطمااب المتوقااع  إلااى أن  أشااارت  1998أجرياات عااام المائيااة فااي الااوطن العربااي  
ري % لما87، منياا 2025خاالل العاام  3كام 16.9عمى المياه لكافاة االساتخدامات سايبمغ 

طبعااًا، يباادو  ،1% لالسااتخدام الصااناعي3.3% لالسااتخدام المنزلااي، و9.7و فااي الزراعااة،
اقال بكثيار مِ أىذه التوقعات لحجم الطمب اإلجمالي عمى المياه  أن   واقاع، ا سايكون عمياو الم 
 3كام 19.3بماغ  2008إجماالي االحتيااج مان الميااه لعاام    أن  4ن لنا من الجدول )تبي   ِإذ  

 تشاااير دراسااااة أخاااارىو ،أيضاً  ،يفااااوق ماااا توقعتااااو الدراسااااة المشاااار إلييااااا أعاااااله وىاااذا الاااارقم
أجريااات عاااام   2030بعنوان)تطاااور الطماااب عماااى الميااااه لتمبياااة االحتياجاااات المائياااة حتاااى 

منيااا  ؛3كاام 43.247ىااو  2030حجاام الطمااب المتوقااع عمااى المياااه لعااام  إلااى أن   2002
% 4.3الساااااااتخدام المنزلاااااااي، و% ل8.7، % لالساااااااتخدام فاااااااي الاااااااري الزراعاااااااي87حاااااااو ن

مااان قبااال الييئاااة العاماااة  2004فاااي دراساااة أخااارى أجريااات عاااام و . 2لالساااتخدام الصاااناعي
سيناريوىات لواقع االحتياجات من المياه  ثةثال ت  ع  ضِ و   لمبحوث الزراعي في وزارة الزراعة

، وفاااق ساااوريةبحسااب درجاااة اساااتخدام التقنياااات وآلياااات تطاااوير كفااااءة اساااتخدام الميااااه فاااي 
لطماب اإلجماالي كمياة ا ن  إحوار التطاوير األول فاي الورقاة  فا)أو ما سمي لسيناريو األولا

وترتفاااع  ىاااذه الكمياااة إلاااى  2010عاااام  3كااام 18.3ىاااي  كم ياااا الساااتخداماتعماااى الميااااه ل
 803.2يبمغ نصيب الفرد من المياه المستخدمة فاي الزراعاة  ِإذ  ، 2030عام  3كم 20.6

إجماالي  ن  إا وفق السيناريو الثاني، فأم   ،2030في عام  3م.م 60و 2010في عام  3م.م
عاام 3كام 15.5ويرتفاع  ىاذا الارقم إلاى  2010عاام 3كام 11.2الطمب عمى المياه سيكون 

 3م.م 455، حيااث ياانخفض نصاايب الفاارد ماان المياااه المسااتخدمة فااي الزراعااة ماان 2030
الثالااااث إلااااى أن تشااااير تقااااديرات الساااايناريو  ،2030عااااام  3م.م 436.2إلااااى  2010عااااام 

                                                 
 8ص، 1998لعام56مجمة معمومات دولية العدد،الموارد واالحتياطات المائية في الوطن العربي،  منير أشمق 1
، المجمس األعمى 2002جامعة دمشق  –الواقع المائي وسبل ترشيد استعماالت المياه في سورية ، كمية الزراعة  2

 .128لمعموم ص



 عصام شروف د.           ...يالمتاحة في القطاع الزراع كفاءة االنتفاع بالموارد المائية السورية

204 

 

عاااام  3كاام 16.03إلااى  2010عااام 3كاام 12.3إجمااالي الطمااب عمااى المياااه ساايرتفع ماان 
عام  3م.م 456.7المياه المستخدمة في الزراعة من ، وسينخفض نصيب الفرد من2030
 2030.1عام  3م.م 453.5إلى  2010

ساااتخدام اال إن  : كف   اءة االنتف   اع م   ن الم   وارد المائي   ة ف   ي القط   اع الزراع   ي -ثاني   اً 
تخفاايض فااي زيااادة إنتاجيااة قطاااع الزراعااة و  اً أساسااي اً عنصاار  د  عااالعقالنااي لممااوارد المائيااة ي  

عاي ق الاري المتبعاة حالياًا فاي القطااع الزراائاطر  نتنااولناا تكاليف اإلنتاج، لياذا السابب فإن  
المتاحاة تباعيا في تعظيم كفاءة االنتفاع من الموارد المائية اوتحديد البدائل التي قد يسيم 

 في القطاع الزراعي. 
الري الحديث باالختيار  مفيوم د  يتحد   :ق الري المستخدمة في قطاع الزراعةائطر  -1-1

لتحقيق أفضل كفاءة  الصحي  لمتقنية المناسبة لمظروف المناخية والتربة والمحاصيل
يدر من واليدف من ذلك ىو تخفيض نسبة الضياعات وال  ،ممكنة ومبررة فنيًا واقتصادياً 

استخدام التقنيات الحديثة في ري المحاصيل  إن   ، المياه المستخدمة في القطاع الزراعي
مياه الري التي يمكن أن تستخدم في ري مساحات إضافية من  يؤدي إلى توفير في

 تبقى كمخزون احتياطي في المياه الجوفية.  ن  أو أ   ،األراضي القابمة لمزراعة
إلااى مجموعااة العواماال التااي تحاادد اختيااار  ناااتطرقق الااري ائااقباال الباادء باسااتعراض طر 

 :ة المناسبة لمري، ىذه العوامل ىيالطريق
لغمر فاي األراضاي المساتوية ق الري بااائما تفضل طر  عادةً  ِإذ   :طبوغرافية األرض -أ

اساتواء الساط  شارط ضارورة النتظاام توزياع  ن  إ ِإذ  التي يمكان تساويتيا بتكمفاة قميماة أصاًل 
أو  ،لاااري باااالغمر، ويفضااال الاااري باااالرذاذ أو باااالتنقيط فاااي األراضاااي غيااار المساااتويةميااااه ا

شديدة االنحدار حيث ال يعوق عدم استواء السط  إمكانية استخدام نظاام الاري باالرذاذ أو 
 .بالتنقيط

                                                 
الييئة  -امات الموارد المائية في القطاع الزراعي ،وزارة الزراعة تطور البرنام  الوطني لترشيد استخد.معن داود،  1

 .2004العامة لمبحوث الزراعية ، دمشق
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مواقاع قطااع الترباة: ال تساتطيع األراضاي الصاحراوية الخفيفاة والخشانة االحتفااظ  -ب
ااامِ  ؛بالمااااء عناااد الاااري  هوفقااادإلاااى تسااارب مقااادار كبيااار منياااا إلاااى بااااطن األرض  ا ياااؤديم 

نجاد  في حاين، %45ىذه األراضي بحيث ال تتجاوز  بالغمر، تقل كفاءة الري بالغمر في
%. 80% إلاى 60راوح باين تنقيط في ىاذا الناوع مان األراضاي ياأن كفاءة الري بالرذاذ وال

نفاذيتياا، و قاوام الترباة، و ميال الساط ،  العوامل الخاصاة بالترباة وأىمياا من ىذا يتض  أن  
 قدرتيا عمى االحتفاظ بالماء ىي العوامل التي تحدد في اختيار طريقة الري.و 

عاان طريقااة الااري  أغمااب المحاصاايل جياادًا بصاارف النظاار تنمااو :نااوع المحصااول -ج
وفاي منااطق معيناة كمحصاول  ،المتبعة باستثناء بعض المحاصيل ذات الطبيعاة الخاصاة

كميااات كبياارة  إلااى اسااتيالك ، نظاارًا لحاجتااوالتطوياافيحتاااج لمااري بااالغمر و  ِإذ  )،األرز مااثالً 
 .1من المياه 

الري السطحي، و ، ق الري وىيائمن طر  نوعينيمكن التمييز بين : ق الريائطر   -1-2
 الري تحت السطحي.و 

ماان خااالل نشاار الماااء عمااى سااط   عاارف اإلنسااان الااري السااطحي :ال  ري الس  طحي -1
جااال تحساااين أعبااار الااازمن مااان قاااد تطاااورت ىاااذه الطريقاااة و  السااانين، ىاااذا آالفالترباااة مناااذ 

ة مان االساتعمال عممية السيطرة عمى الماء واالستخدام األمثل لاو وتجناب األخطاار الناتجا
 ي:أتموعة من أنواع الري السطحي كما ييمكن تمييز مج ،غير الكفء لممياه

باأن يسام   ة مان أقادم طارق الاري، وتاتمخص:قاىاذه الطري د  عت   الري بالغمر(:)الري السيحي  -أ
 ىاااذه الطريقاااة د  عااات   ،لممااااء لينسااااب فاااي أحاااد جواناااب قنااااة الاااري عماااى ساااط  المسااااحة الماااراد ريياااا

 .2 ومسببة لتمم  التربة نظرًا لمكميات الكبيرة من المياه التي تستخدم في الري ،مستيمكة لمماء
باساااتخدام التساااوية الدقيقاااة  الساااطحي تحساااين الاااري إن   ال   ري الس   طحي المط   ور: -ب

% مان الميااه 53-23تاراوح باين بنسبة  لألراضي الزراعية يؤدي إلى توفير في مياه الري
                                                 

1 http://www.srfo.org/detailed_agr.asp?ID=34&ln=ar                                                                                                 
  2007أيمول،  05، -تحديد قيمة الضائعات المائية في األراضي المستصمحة راجي عمي العوادين  2

<http://rajialawady.jeeran.com/archive/2007/9/312529.html> 

http://www.srfo.org/detailed_agr.asp?ID=34&ln=ar
http://rajialawady.jeeran.com/archive/2007/9/312529.html
http://rajialawady.jeeran.com/archive/2007/9/312529.html
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المحاصايل الزراعياة، فعماى سابيل المثاال  المقدماة مقارناة باالري الساطحي التقميادي لمعظام
ة لمسااح 3ممياون م 815إن استخدام ىذه التقنية عمى محصول القطن  تعمل عمى تاوفير 

 ياااجميع. إن التسااوية الدقيقااة لسااط  التربااة يعنااي جعاال النقاااط 1ألااف ىكتااار 260تقاادر بااا 
% 80لفارق فاي بحيث ال يتجاوز انقطة اعتبارية ى لإفي الحقل متساوية االرتفاع بالنسبة 

ال   ،/ ساام1.5± /ماان النقاااط عاان  ة عااد  مياازات عناادىا التسااوية غياار مقبولااة. ىناااك  ت عااد   وا 
 %, 25-20 حااونالمياااه  رفااع كفاااءة اسااتخداماتي: أتمطااور وىااي كمااا ياالمااري السااطحي ال

التوزيع األمثل لمياه الاري بشاكل متسااوي عماى ساط  مجماوع المسااحة المروياة بماا ينات  و 
تقمياال الفاقااد فااي مياااه الااري و ، تجانسااًا فااي النمااوات الخضاارية وتحسااين إنتاجيااة المحاصاايل

 ورفع كفاءة األرض الزراعية. ،تخفيض الضغط عمى شبكات المصارف من ث م  و 
رفاع كفااءة الاري الحقماي  تطوير الري السطحي باستخدام تقانة الميزر يؤدي إلاى يؤدي

تااوفير فااي مياااه الااري و ، لمحصااول القطاان %51مقارنااة بكفاااءة الااري التقمياادي  %65 إلااى
 السااااطحي وفااااق الااااري /3م/كااااغ 0.23 ماااان ازدياااااد كفاااااءة اسااااتخدام المياااااه، و %27 بنساااابة
 .2وفق الري السطحي المطور/3م/كغ0.47 ي إلىالتقميد
ق الحديثاة وأصاب  اساتخداميا أمارًا مألوفاًا ائاىاذه الطريقاة مان الطر  دبالرش: تع الري -ج

، وقد راضي ذات الطبوغرافية المتباينةبجميع أنواع األو لري كثير من المحاصيل المختمفة 
، حياث األوقاات الجافاة لماري اإلضاافي فاي استعممت خاصة في المنااطق الرطباة كوساائل
أو بشاكل رذاذ أو  ،حاد ماا ساقوط المطارى لاإيضاف الماء في طريقة الارش بصاورة تشابو 

طريااق الااري بااالرش تحااد ماان ىاادره المياااه ويساام  بااالتحكم بكميااة المياااه  .3مطاار صااناعي
المطموب، كما أن الري بالرش يوفر  التي تقدم إلى وحدة المساحة بحيث تصل إلى العمق

ق الري بالغمر، وىاو يسام  ائكمية المياه التي تطمبيا طر  % من إجمالي 75 إلى 65 من
                                                 

 م10/1/2005االثنين ،صحيفة الثورة السورية ،حازم الشعار،أين وصل االعتماد عمى طرق الري الحديثة?.. 1
<http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName= >  

 ترشيد استخدامات المياه تحت أنظمة الري الحديثة عمى الخضار واألشجار المثمرة 2
<http://agri.gov.sy/site_ar/irrigpro/irrigchoose.htm> 

 موقع الكتروني سبق ذكره. 2007  -تحديد قيمة الضائعات المائية في األراضي المستصمحة راجي عمي العوادين  3

http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=88860885320050109194532
http://agri.gov.sy/site_ar/irrigpro/irrigchoose.htm
http://rajialawady.jeeran.com/archive/2007/9/312529.html
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ويمكاان اسااتخدام الااري بااالرش فااي ، خااالل منظومااة الااري بتقااديم األساامدة إلااى التربااة ماان
خصوصاًا  يااجميعطبوغرافياًا، وفاي أناواع الترباة  خصوصاًا تماك المعقادة يااجميعاألراضي 

  . في التربة الرممية والتربة الخفيفة
ساااايولة  -أي: أتوىااااي كمااااا ياااا ؛توجااااد مجموعااااة ماااان ايجابيااااات عمميااااات الااااري بااااالرش    

وذلاك  ؛تنظايم الساقايات -بعمميات الارش إذ تخفاف المرشاات الحاجاة إلاى الياد العامماة، 
تقميل كمفة استثمار الشبكة وتخفيض كمفاة  -ج نظرًا لدقة التحكم في كمية المياه المعطاة،

االقتصااااد فاااي المااااء الماااوزع  -، دق الاااري التقميدياااةائااافاااي طر  الصااايانة المرتفعاااة المطموباااة
االساتغناء  -ه، %50وقد يصل التاوفير إلاى نسابة  ،النعدام ىدر المياه بالتبخر والتسرب

عدم الحاجة إلى أعمال و -عن شبكة الصرف واالحتفاظ بالعناصر الغذائية ضمن التربة، 
ري باااالرذاذ ميماااا كاااان ميااال األرض إذ يمكااان اساااتعمال الااا ،ترابياااة فاااي المنطقاااة المزروعاااة

إمكانياااة اساااتعمال المرشاااات ألغاااراض أخااارى كتوزياااع األسااامدة والمبيااادات  - وتضاريسااايا،
كفاااءة اسااتخدام المياااه لمحصااول  تشااير إحاادى الدراسااات إلااى أن  ىااذا و ، ومقاومااة الصااقيع

/ 3كااااااغ/ م 1.27 / باسااااااتخدام الااااااري السااااااطحي إلااااااى3كااااااغ/ م 0.80القمااااا  ازدادت ماااااان 
كفااااءة اساااتخدام المياااااه  ، خمصااات دراساااة أخااارى إلاااى أن  . أيضااااً 1الاااري باااالرذاذ باساااتخدام

 0.41 إلىستخدام الري السطحي التقميدي / با3كغ/م 0.23لمحصول القطن ازدادت من 
 لميااه الالزماة لاري محصاول القطان،فاي ا%27استخدام الري بالرذاذ، وتم توفيرب /3كغ/ م

  . 2%35وزيادة المردود بمقدار 
 المقابل، توجد مجموعة من السمبيات التي ترافق عمميات الري بالرش وىي: ب    

الحاجاااة إلاااى  -ب، لواحاااد مقارناااة ماااع الطااارق التقميدياااةالتكمفاااة االبتدائياااة العالياااة لميكتاااار ا -أ
ارة والحاجاة إلاى التعشايب ازديااد نماو األعشااب الضا -ج أيدي عاممة ماىرة وذات خبرة عالية،

                                                 
وزارة الزراعاة واإلصاالح  ة)حوض دمشق رياض الشايب،  ترشيد استخدامات المياه في الزراع د. جورج صومي،د.  1

 .1998دمشق  ،الزراعي
 دمشااق جامعااة–الواقااع المااائي وساابل ترشاايد اسااتعماالت المياااه  فااي سااورية ،كميااة الزراعااة  ،المجمااس األعمااى لمعمااوم 2

   .2002نيسان 
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ماان  لااذا البااد   ؛د الكميااة القميمااة ماان الماااء عمااى إزالااة المموحااة ماان التربااةال تساااع -د، المسااتمر
ذلك، ىناك بعض الحاالت التي يتعذر فيياا اساتعمال الاري  فضاًل عن. 1إضافة عامل غسيل 

وزيااع كاام /سااا، ىااذه الرياااح تعرقاال الت 20-15بااالرش مثاال، وجااود رياااح قويااة ساارعتيا أكثاار ماان 
ياااح جافااة مااع إشااعاعات شمسااية مركاازة تزيااد ماان تبخاار المياااه،  ر و  المنااتظم لممياااه عمااى األرض،

المياااه المسااتعممة فااي الااري ذات مموحااة عاليااة تساابب حروقااًا ألوراق النبااات إذا احتااوت الاادورة و 
   الزراعية مزروعات ذات ثمار وأوراق تتضرر بالمياه المتناثرة بالرش.

محاصااايل التاااي تنماااو فاااي أول مااارة لاااري الاساااتخدمت ىاااذه الطريقاااة  :ال   ري ب   التنقيط -د
و فاااي السااانوات األخيااارة قاااد طاااوسرت بحياااث أمكااان اساااتخداميا فاااي  أن اااالبياااوت الزجاجياااة إال  

عمى شبكة من أنابيب بالستيكية مثقبة توضع  تقوم طريقة الري بالتنقيط ،الحقول الزراعية
 ، وماانوتاازود بالماااء ماان األنبااوب الرئيساايفااوق سااط  التربااة وبامتااداد خطااوط المحاصاايل 

المالحااظ تصااميم الفتحااات بحيااث تساام  بتاادفق الماااء منيااا بشااكل قطاارات ولاايس بصااورة 
ق الااري وأكثرىااا كفاااءة، وتتميااز ائااأحاادث طر  طريقااة الااري بااالتنقيط ماان ت عااد   ،تاادفق مسااتمر

طارق الاري  ت عاد  و  ،الجذور في منطقة انتشار يا تقدم الماء لمنباتات عند قاعدتيا مباشرةبأن  
وفاي األراضاي المنحادرة، وفاي األراضاي  ،العالياة األراضي ذات النفاذية بالتنقيط جيدة في
 إلى75يسم  الري بالتنقيط بتأمين المياه بحدود  ،لري األشجار المثمرة الثقيمة، وخصوصاً 

 قائاطر ب% من المياه بالمقارناة  30 إلى 20و يوفر نحوالسعة الحقمية، كما أن  ن % م100
مااان إجماااالي % 50 ق الاااري باااالرش وباااالتنقيط لاااري نحاااوئاااااساااتخدام طر  إن   ،الاااري باااالرش

كميااااات المياااااه  % ماااان إجمااااال 35إلااااى 30المساااااحة المرويااااة، يمكاااان أن يااااوفر نحااااو 
الكفاااااءة  ياااا ساااوف تزيااادق التقميدياااة، كماااا أن  ائالمساااتخدمة فاااي الاااري فاااي ساااورية باااالطر 

ي يمت فاااساااأة عاااد   يااازاتمىنااااك ، و 2%30 االقتصاااادية لكااال وحااادة ميااااه مساااتخدمة بنحاااو
 ق الري بالتنقيط ومنيا:ائانتشار طر 

                                                 
ير الزور دير الزور/د –، الري بالرش، محطة بحوث الري واستعماالت المياه /المريعية خالد االسماعيل 1

 . 3ص1999
 .الوضع المائي السوري ... واقع وتحديات ، مجمة المياه 2
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إن طاارق الااري القديمااة ال تساام  بتزويااد النبااات  ارتف  اع نس  بة الم  ردود والنوعي  ة: -1
بكميات قميمة من المياه والسماد عمى فترات متقاربة ينات  عان ذلاك أن المحاصايل تساتقبل 

لااذلك يفضاال  ،يااةبالتناااوب كميااات كبياارة ماان المياااه والعناصاار الغذائيااة أو كميااات غياار كاف
امِ  ؛برمجة الري باالتنقيط ا يمكسان المازارع مان إضاافة الميااه والعناصار الغذائياة فاي الوقات م 

 يؤدي إلى رفع مستوى المردود ويحسن نوعيتو.  ومن ث م  والموضع التي تتطمبو المحاصيل 
التاي الاري باالتنقيط يسام  لممازارعين بتزوياد محاصايميم بكمياة الميااه  توفير المي ا : -2

امِ  ؛يمكن ليا استيعابيا في منطقة انتشار الجذور المحدد بمسقط القسم الخضري ا يسام  م 
 بتوفير المياه من جية والحد من تموث المياه الجوفية من جية أخرى. 

إمكانياااة مكنناااة األعماااال الزراعياااة )الزراعاااة،  س   هولة القي   ام باألعم   ال الزراعي   ة: -3
دون عاائق نتيجااة لعاادم ري حصااول خااالل موسام الااري  ة وجناي المرش األدويااو التساميد، و 

 المساحة الواصمة بين الخطوط. 
تسم  ىذه التقنية بالتوزيع المتجانس لمميااه والماواد الكيمياوياة  خفض كمفة اإلنتاج: -4

اااامِ  ؛واألساااامدة خفااااض  ماااان ث اااام  و  ،ا يااااؤدي إلااااى تفااااادي اإلفااااراط فااااي اسااااتعمال ىااااذه المااااوادم 
 %. 50-25ا يعادل م  القتناء ىذه المواد مِ االستثمار المالي المخصص 

اامِ  ؛بااار 1-0.55راوح ضااغط التشااغيل بااين ياا ت  وفير الطاق  ة: -5 ا يقماال ماان احتياجااات م 
 استيالك الطاقة يكون أقل مقارنة بنظام الري بالرذاذ.  فإن   من ث م  و  ،الضخ
التربااة نتيجااة لعاادم تبماال أوراق النبااات وخفااض رطوبااة  انخف  اض انتش  ار األم  راض: -6

 ؛يقمل من انتشار أمراض التربة ونمو األعشااب وعادم تعارض النباات لصادمات ميكانيكياة
 كما ىو الحال في الري بالرذاذ. 

تقنية الري بالتنقيط تالئم األتربة الثقيمة  إمكانية استعماله في مختمف أنواع التربة: -7
اامِ  ؛المياااه بصااورة بطيئااة ع  زِ و  و ي ااألن اا ،ذات النفاذيااة المتدنيااة ا يقماال ماان ضااياعيا بالجريااان م 

                                                                                                              
<http://www.almyah.com/modules.php? > 

http://www.almyah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=63
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اا سااتخدام ا التربااة الرمميااة غياار القااادرة عمااى االحتفاااظ بالمياااه فاايمكن زراعتيااا باالسااطحي أم 
 ة بين كل ريتين. مدىذه التقنية وبتقميل ال

ساااارب، وعاااادم الحاجااااة عاااادم الحاجااااة لشاااابكات الصاااارف الجااااوفي النعاااادام الفواقااااد بالت-8
 ثمار والصيانة. ، وسيولة االستألعمال التسوية

 منيا:لسمبيات األساسية لمري بالتنقيط بالمقابل، توجد مجموعة من ا
إمكانية انسداد ثقوب النقاطات بمحتويات مياه الاري مان الماواد العالقاة والرواساب  -1

لذلك فمن الضروري القيام بتحميل المياه باستمرار لتفادي ىذه المشكمة  ؛واألمالح
 . ووتركيب فعالتصميم نظام فمترة  فضاًل عن

 إمكانية تمف أنابيب السقاية البالستيكية بفعل القوارض.  -2
)شابكة كثيفاة لماا تتطمباو شابكة الاري بالتنقيط النفقات اإلنشائية تكون مرتفعة نسابياً  -3

المنشاااالت الالزمااااة لتقنيااااة المياااااه وأجياااازة خمااااط األساااامدة و نقاااااط، و رعيااااة، فماااان األنابيااااب ال
  1والمبيدات . 

تمتاااز ىااذه الطريقااة بإمكانيااة الساايطرة عمااى مسااتوى الماااء  حاات السااطحي:الااري ت -2ً
مااان ساااط  المااااء أو الترباااة  األرضاااي وتقميااال كمياااة المااااء المفقاااود بواساااطة التبخااار ساااواء

، وذلااك لعاادم وجااود عوائااق مثاال األنابيااب أو القنااوات التااي تعرقاال إجااراء العمميااات المبتمااة
ىااذه الطريقااة عمااى وجااود شاابكة ماان األنابيااب تقااوم ، ق الااري األخاارىائااالزراعيااة كبقيااة طر 

المثقبااة والمدفونااة تحاات سااط  التربااة، يماار ماان خالليااا الماااء تحاات ضااغط معااين ويترشاا  
 أفقيااة أو عموديااة الااة فااي التربااة التااي تمتمااك نفاذيااةوىااذه الطريقااة تكااون فع   ؛لااداخل التربااة

     .2في الحراثة العميقةتتعرض لمخطر  األنابيب قد أن   عالية لكن يعاب عمى ىذه الطريقة
إن فكااارة تبطاااين قناااوات الاااري لتقميااال الضاااائعات المائياااة عااان طرياااق : التبطاااين -1-3
قبال الماايالد فااي زماان حمااورابي وجاادت شااواىد  1800ففااي عااام  شا  عرفاات منااذ القاادم،الر 

                                                 
 المثمرةترشيد استخدامات المياه تحت أنظمة الري الحديثة عمى الخضار واألشجار  1

<http://agri.gov.sy/site_ar/irrigpro/irrigchoose.htm>  

 )موقع الكتروني سبق ذكره  –ضي المستصمحة تحديد قيمة الضائعات المائية في األراراجي عمي العوادين   2

http://agri.gov.sy/site_ar/irrigpro/irrigchoose.htm
http://rajialawady.jeeran.com/archive/2007/9/312529.html
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ض تبطااين بعااض اساتخدام أحجااار وطااابوق طيناي مااع فواصال ماان القياار ألغارا عاانكثيارة 
وضع أو إنشااء طبقاة مان ماواد معيناة  تتضمن عممية تبطين قنوات الريالجداول المائية، 

عن طرياق  ياأو تقميملغرض منع فواقد المياه  ياوجانبيقميمة النفاذية عمى قعر قنوات الري 
ىاذا الغارض ومان ىاذه الماواد ويمكن استخدام أناواع عديادة مان الماواد لكاي تاؤدي  ،الرش 
التبطين بالبالستك والمطاط و  -طين بالطابوق والحجرالتبو -:)التبطين بالكونكريت يأتما ي

 .1والتبطين باالسفمت  -التبطين بالتربة المضغوطة و  -االصطناعي
 ي: أتستخدم طريقة الري بالتبطين كما يعمى العموم،  يمكن تحديد مجموعة من المنافع ال

 مااانخاااال ل مساااارىا  تتعااارض الميااااه  :التقمي   ل م   ن الض   ياع ف   ي كمي   ات المي   ا  -1
حتى وصوليا إلى الحقل لفقد كبير سواء عن طريق التبخار أو مصادرىا عبر شبكة الري 

% 20و 10 راوح بينمياه المنقولة في شبكات مكشوفة يالفاقد من ال التسرب أو النت ، إن  
% ماان مياااه الااري فااي 15إلااى 10يمكاان تااوفير بااين  ،ماان إجمااالي كميااة المياااه فااي الشاابكة

فاقااد  فضاااًل عاان ،كشااوفة بشاابكات ماان المواسااير تحاات األرضحااال اسااتبدلت الشاابكات الم
الفاقااد ماان المياااه فااي الحقاال، وىااو يختمااف بحسااب  المياااه فااي الشاابكات المكشااوفة، ىناااك

أىاام فائاادة ماان فوائااد التبطااين ىااي تقمياال الضااائعات المائيااة  إن   ،طريقااة الااري المسااتخدمة
ري مسااااحات إضاااافية فاااي حالاااة و مااان الممكااان بصاااورة عاماااة إن ااايمكااان القاااول  ِإذ   ؛بالنقااال

 وذلااك ماان المياااه التااي كاناات تتساارب عاان طريااق الرشاا  فااي ؛تبطااين جااداول ري المشااروع
 . )ترابية حالة استخدام قنوات غير مبطنة 

كمااا ىاو الحااال  ،عادم تماوث المياااه الجارياة فااي جادول الااري المبطناة بااأمالح الترباة – 2
 .في الري عبر القناة الترابية

إن الضااائعات المائيااة نتيجااة الرشاا  بطبيعااة الحااال سااوف تزيااد ماان  :من    التغ  دق -3
 ؛سااعة المبااازل المطموبااة لتصااريفيا تزداداه وكممااا زادت ىااذه المياا ،حاجاة المشااروع لمباازل

                                                 
 .المرجع السابق نفسو)موقع الكتروني  1
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، وعميااو فااان التبطااين يوقااف تغاادق لااذلك المشااروع كم يااا أعمااال االستصااالحوبااذلك تاازداد 
 إلى المياه الجوفية. األرض ومنع تسرب المياه الضائعة من الجدول 

بطبيعة الحال إن الجداول المبطنة  :هنفس ممقط زيادة سعة التصريف لمجدول ول – 4
اامِ  ؛ليااا أرضاايات وجوانااب ناعمااة المياااه وبصااورة عامااة  ا يقماال االحتكاااك ومقاومااة جريااانم 

ن مبطناة يكاو واالنحادار لقنااة مبطناة بالكونكريات وقنااة غيار  ونفساممقطع لو أن  يمكن القول 
 تصريف الثانية بكثير. تصريف األولى أكثر من

إن زيادة سارعة جرياان المااء لتصاريف  :تبطين جدول ري تزداد سرعة جريانهعند - 5
، والمقطاع ضيق بالقياس إلى مقطع جادول ترابايمعين يؤدي إلى استعمال جدول بمقطع أ

ع لمزراعاة وياوفر مسااحات أوسا ،الضيق لمجدول المبطن يقمل عامال التبخار واالمتصااص
 ويخفض كمفة األعمال الترابية والتطييرات.

نتيجة لتقميل الضاائعات المائياة عان طرياق  توسي  األراضي المشمولة بالمشروع: – 6
ة التساارب إلاااى الترباااة مااان جاااداول الاااري يمكااان اساااتعمال ىاااذه الكمياااات لألغاااراض الزراعيااا

 . وتطوير مساحات أخرى في المشروع
ناوات المبطناة باالنظر لكاون سارعة الميااه الجارياة فاي الق ة:التقميل من كمفة الصيان –7

سرعتيا بالجداول غيار المبطناة ولسايولة تصاميميا بانحادارات أكبار يكاون بكبيرة بالمقارنة 
مياال كمفااة تق ماان ث اام    و ماان الصااعوبة تااراكم الترساابات)أو قااد تتااراكم بكميااات قميمااة ومحاادودة

ا، ألعشاب بمثل ىذا النوع مان الجاداولنمو القصب وا تكالالصيانة كما ال تظير مش ا أم 
اامِ  ؛لجااداول غياار المبطنااة فيساايل نمااو القصااب واألعشاااب فيياااإلااى ابالنساابة  ا يااؤدي إلااى م 

تقمياال ساارعة المياااه والااذي باادوره يااؤدي إلااى زيااادة فااي كميااات المااواد المترساابة األماار الااذي 
 من الجداول. كمفة مقارنة بالنوع األولميجعل عممية الصيانة عممية شاقة و 

اات  : ق ال  ري المس  تخدمة ف  ي س  وريةائ  طر  :1-4 ق متعااددة لااري المحاصاايل ائااطر  م  د  خ  ت  س 
و عمااى الارغم ماان التزاياد الممحااوظ الزراعياة فااي ساورية، لكاان عماى العمااوم يمكان القااول بأن ا

ماااان  اً كبياااار  اً قساااام ن  إعمااااى الااااري بااااالرذاذ أو باااالتنقيط، فاااافاااي طاااارق الااااري الحديثااااة القائماااة 
عمى رأسايا الاري السايحي و  ،ق التقميديةائباستخدام الطر  ىل الزراعية ما يزال يرو المحاصي
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كثير من الموارد المائياة الالزماة لعممياة اإلنتااج مر الذي يؤدي إلى تمم  التربة وفقدان األ
قطاااع الزراعااي فااي سااورية خااالل ق الااري فااي الائاا  تطااور طر 7ن الجاادول )، يبااي  الزراعااي

ماان ا بااار  تااروى جااع نساابة األراضااي التاايحااظ ماان الجاادول ترا، نال2008 -2003ة مااد  ال
، بالمقاباااال نالحااااظ تزايااااد نساااابة اإلرواء 2008- 2003% بااااين عااااامي 56إلااااى  62 ماااان

، نالحااظ وجااود ، أيضاااً يانفساا ةمااد  خااالل ال% 28.5إلااى  21.2 بالمشاااريع الحكوميااة ماان
  ,%15.3إلاااى  15.9يااار واليناااابيع مااان فااي نسااابة اإلرواء مااان األن انخفاااض محااادود جاااداً 

و عماى الارغم مان التزاياد الممحاوظ فاي نسابة األراضاي المروياة ن اأذلاك، نالحاظ  فضاًل عن
لي % ماان إجمااا18إلااى  2003% عااام 13.6ق الااري الحااديث )رذاذ وتنقاايط  ماان ائاابطر 

وتعكااس انخفاااض  ،ىاذه النساابة مااا تاازال متدنياة جااداً  ن  إ، فاا2008المسااحات المرويااة عااام 
 بالموارد المائية في سورية. كفاءة االنتفاع 

 )المساحة بالهكتار( هقئوطر األراضي المروية  حسب مصادر الري  :(7الجدول )

 . 2009 -وزارة الزراعة و اإلصالح الزراعي –مديرية االقتصاد الزراعي   المصدر:
نظاارًا ألىميااة مفيااوم المقننااات المائيااة الحقميااة فااي : المقنن  ات المائي  ة الحقمي  ة -ثالث  اً 

فناااعمميااة قياااس درجااة كفاااءة االنتفاااع بااالموارد المائيااة فااي قطاااع الزراعااة فإننااا  عمااى  تعر 
 ق قياسو لبعض المحاصيل في سورية.ائوطر  ،الحقمي ماىية مفيوم المقنن

تساتخدم فعااًل لاري النباتاات بالحقال، أي  ىو كمياة الميااه التاي: المقنن الحقمي :1-1
النباات عان طرياق التسارب، المقنن النظري مضافًا إليو كمياات الميااه التاي يحصال عميياا 

  ،عنيااا بكفاااءة مياااه الااري رعب ااالمقاانن النظااري ومقاانن الحقاال ي بااين النساابة ن  إفاا ،وماان ث اام  
 :منيا ةعد   يتوقف المقنن الحقمي عمى عوامل

 منها ري حديث األراضي السقي مجموع األراضي السقي البيان
مشاري  ري  من اآلبار 

 حكومية
األنهار 
 والينابي 

 المجموع ري بالتنقيط ري بالرذاذ

2003 1361211 854655 289364 217192 133338 52149 185487 
2004 1439134 864743 340230 234161 130170 57487 187657 

2005 1425811 865367 326113 234331 159940 84433 244373 

2006 1402152 851146 335560 215446 163264 72679 235943 
2007 1396340 812921 358563 224856 164109 79721 243830 
2008 1356485 761079 387098 208308 162232 92351 254583 
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 الباردة.  إلى المناطق درجة الحرارة: قيم المقنن تكون اكبر في المناطق الحارة قياساً  -1
 .روع وحجمو وأطوار نموه المختمفةنوع النبات المز  -2
 . الطينية كبر من األراضيأ ألراضي الرممية تفقد المياه بشكلنوع التربة، فا -3
لو كان  ام  منخفضًا كان المقنن أكبر مِ  ىو تسمالمياه الجوفية، فإذا كان ال ىو تسم -4

 . المنسوب مرتفعاً 
تصرف كميات مياه أكبر  طريقة الري ودقة تسوية أرض المزرعة، ففي الري بالغمر -5

 منو في الري بالرش.
 . ميارة القائم بعممية الري وتيقظو -6 
 زمن أقل من ية كبيرة تروى األرض فمقدار مسافة فتحات الري، إذا كانت الفتح -7

 .الفتحات الصغيرة فيقل الفاقد
أحسان غماة ممكناة بطريقاة  لممحاصايل ىاو إنتااج ولماا كاان الغارض مان التقناين الماائي  

وحاادات الماااء المسااتعممة لمااري ووحاادات  ذلااك يتطمااب دراسااة العالقااة بااين فااإن  ، اقتصااادية
الحتياجاتااو المائيااة يباادأ بعاادىا فااي  ، فمكاال محصااول حااد أقصااىل الناتجااة عنااوالمحصااو 

ينت  من عدم قدرة المصاارف  أن   خصوبة التربة تقل، كما يحتم ن أن  االنخفاض فضاًل ع
مان  ،بالمحاصايل الموجاودة فيياا عمى صرف المياه ركود ىاذه الميااه فاي الحقال وأضارارىا

النبااات يجااب اإللمااام بمعمومااات عاان  وعالقتيااا باحتياجااات جاال دراسااة المقننااات المائيااةأ
نسابة الرطوباة عنااد و  الاري، نسابة الرطوباة الموجاودة بالترباة فعااًل قبال يالرطوباة المبدئياة، وىا

النياياة العظماى لماا يمكان  :ياالاألرض الجيادة الصارف بأن   تعرف السعة الحقمياة) السعة الحقمية
 يمقادار المااء المتبقا ىايبعباارة أخارى  أو ،األرضايةذبياة الجامن الماء ضد  أن تحتفظ بو تربة

 .نقطة الذبول ونسبة الرطوبة عند ،األرض بعد إجراء عممية الري بعدة أيامفي 
  المقننااااات المائيااااة الالزمااااة لممساااااحات المرويااااة المخططااااة حسااااب 8ن الجاااادول )يبااااي  

أن أكبااار قيماااة  نالحاااظ ِإذ  ، 2008-2007المصاااادر المائياااة المختمفاااة لمموسااام الزراعاااي 
    التااااي تقااااع فااااي مناااااطق االسااااتقرار الرابااااع المااااائي ىااااي فااااي المحافظااااات الشاااارقية لممقاااانن
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اصاغر قايم  عمى التاوالي، فاي حاين أن   (0.491 -0.507)الزور والرقة مثل دير الخامسو 
(  0.204لممقاااانن ىااااي فااااي مناااااطق االسااااتقرار األول و الثاااااني، مثاااال محافظااااة  طرطااااوس)

  1.(0.219الغاب ) ومنطقة
المقننات المائية الالزمة لمزراعات المروية المخططة في المحافظات حسب المصادر  :(8جدول )ال

 ليتر/ثانية/هكتار() 2008-2007المائية المختمفة لمموسم الزراعي
 الميا  الجوفية  المحافظة

 )أبار(
المشاري  
 الحكومية

الميا  
السطحية 

 األخرى
الميا  
 المختمطة

إجمالي مصادر 
 ميا ال

 0.317   0.285 0.336 السويداء
 0.309  0.105 0.284 0.353 درعا

 0.312   0.289 0.326 القنيطرة
 0.469 0.469    ريف دمشق
 0.350  0.322 0.357 0.344 حمص
 0.292  0.376 0.294 0.285 حماة
 0.310  0.536 0.333 0.289 أدلب

 0.254  0.135 0.262 0.276 طرطوس
 0.297  0.299 0.301 0.270 الالذقية
 0.336  0.286 0.409 0.271 حمب
 0.491  0.630 0.572 0.253 الرقة

 0.507  0.638 0.549 0.222 دير الزور
 0.233  0.249 0.231 0.232 الحسكة

 0.338 0.469 0.501 0.388 0.251 اإلجمالي

  .19ص 2008-2007 لخطة وزارة الزراعةاالحتياجات المائية ،  وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي :المصدر
بداية يجب أن :  لمحصول القمح ق الري المتبعةائكفاءة استخدام الميا  ضمن طر  :1-2

نميز بين مفيومي الري الكامل و الري التكميمي، فاألول يتم باستخدام مياه الري التي يتم 
ما أن الري التكميمي يعتمد وتكون ىي المصدر الرئيس لمرطوبة، في ،التحكم فييا بصورة كاممة

  عمى ىطل األمطار كونيا المصدر األساس لممياه من أجل ري المحاصيل.
وذلك  ؛المحاصيل الزراعية الصيفية تحتاج بصورة كاممة إلى الري الكامل من المعموم أن  

                                                 
 .18ص 2008-2007 االحتياجات المائية لخطة وزارة الزراعة،  وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 1
 رى في سوف نمقي الضوء عمى طرق الري المستخدمة لمحصول القم  بكافة أنواعيا األمطار ومصادر مائية أخ

الري الكامل والتكميمي،  لقد اخترنا محصول القم  كونو يعد من المحاصيل اإلستراتيجية اليامة في السمة الغذائية في 
 سورية. 
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من  النعدام األمطار في فصل الصيف، لكن محصول القم  بصورة عامة يعد  
 يو بحاجة إلى ري تكميمي.  المحاصيل الشتوية ف

واقااع  ناستعرضاااميمااي لمحصااول القماا  فااي سااورية ق الااري التكائااقباال الحااديث عاان طر 
فااي كميااات تشااير إحصااائيات وزارة الزراعااة إلااى تناااقص ممحااوظ  ،إنتاااج ىااذا المحصااول

 انحبااس :أىميااة عاد  السنوات األخيرة ويعود ذلك إلى أساباب  إنتاج محصول القم  خالل
لشاارقي خصوصااًا فااي القساام ا ،الااذي ساااد القطاار فااي الساانوات األخياارة افالجفاااألمطااار و 

 . والشمالي الشرقي من القطر
 
 
 
 

 
 
 

 ( بالطن2008-1998(: كميات القمح في سورية )2الشكل )
 .2008مديرية اإلحصاء والتخطيط  -وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي المصدر:

ريقتااي الااري البعمااي و السااقي قااد انخفااض   أن إنتاااج القماا  بط2نالحااظ ماان الشااكل )
بمغاات كميااات  ِإذ   2008خااالل الساانوات األخياارة،  خصوصااًا فااي العااام  اً ممحوظاا انخفاضاااً 
طااان سااااقي  1973906طااان: منياااا  2139313اإلجماااالي مااان محصاااول القماااا  اإلنتااااج 

يقصاااد بكفااااءة اساااتخدام  الميااااه قيااااس إنتاجياااة الميااااه التااااي كماااا ، طااان بعاااالً  165407و
كفااااءة اساااتخدام المياااه المعياااار الااارئيس لتقيااايم إنتاجياااة نظااام  تعاااد   ِإذ  كيا المحصاااول، يسااتيم

اإلنتااااج الزراعاااي فاااي المنااااطق التاااي تتسااام بمحدودياااة مصاااادر الميااااه حياااث تشاااكل الميااااه 
العائق األكبر أمام اإلنتاج، فمم يعد اليدف الرئيس في الوقت الراىن تعظيم اإلنتاج ِلوحدة 

 رض ليست محِددة لنإنتاج بالدرجة نفسيا التي تسببيا المياه.األ المساحة ألن  
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مناااطق الجافااة ماان سااورية متوسااط كفاااءة اسااتخدام مياااه األمطااار إلنتاااج القماا  فااي ال إن  
 3كاااغ/م 1مااان المااااء، ويمكااان زياااادة الكمياااة إلاااى  3كاااغ مااان الحباااوب/م 0.35 حاااونيعطاااي 

كمياااة والتوزياااع  غيااار أن الميااااه باعتمااااد إدارة جيااادة ومواتياااة لميطااال المطاااري)من حياااث ال
اساتخدام  ن  إ ِإذ   ،المساتخدمة فاي الاري التكميماي يمكان أن تكاون أكثار كفااءة إلاى حاد كبيار

متااار مكعاااب واحاااد مااان الميااااه فاااي الوقااات المناساااب)عندما يعااااني المحصاااول مااان إجيااااد 
رطااوبي  إلاااى جانااب اإلدارة الجيااادة لعناصاار اإلنتااااج األخاارى يمكااان أن يعطااي ماااا يناااوف 

تعازى الكفااءة العالياة الساتعمال الميااه بشاكل  ،1اإلنتااجبكغ من الحبوب مقارناة  2.5مى ع
رئاايس إلااى فعاليااة كميااات ضاائيمة ماان المياااه فااي التخفيااف ماان اإلجياااد الرطااوبي الشااديد 

أثناااء امااتالء الحبااوب، فااإذا مااا فااي خااالل أكثاار المراحاال حرجااًا لنمااو المحصااول وخاصااة 
دوث ىذا اإلجياد، عندىا يمكان لمنباات أن يصال إلاى أعماى استخدم الري التكميمي قبل ح

مقارنااة إنتاجيااة المياااه فااي األراضااي المرويااة بشااكل كامل)عناادما  تشااير ،كفاااءة إنتاجيااة لااو
كفااااءة  إلاااىباساااتخدام الاااري التكميماااي الميااااه إنتاجياااة بتاااأثير اليطااال المطاااري قماااياًل   يكاااون

كفاااءة اسااتخدام المياااه فااي حالااة  أنيااث حالااة الااري التكميمااي، حكباار لممياااه فااي أاسااتخدام 
كااغ/ م وىااي تمثاال ثمااث كفاااءة اسااتخدام المياااه فااي حالااة الااري  0.75الااري الكاماال بمغاات 

كفاااءة اسااتخدام مياااه األمطااار فااي سااورية فااي  أن   إلااىالدراسااات  إحاادىتشااير  ،2التكميمااي
افقاااة ماااع وذلاااك بااافتراض وجاااود إدارة جياادة متر  ؛/ىكتااار3كاااغ/م 0.35إنتاااج القمااا  بحاادود 

 (1.3-1) ترتفع ىذه الكفاءة إلاىفي حين  ىطول مطري مناسب من حيث كميتو وتوزيعو،
 3./ىكتار عند تطبيق الري التكميمي3كغ/م

                                                 
                                      .  2008 المركز الدولاي لمبحوث الزراعية في المناطق الجافة )إيكاردا  ،   1

http://www.icarda.org/arabic/Publications/Supplemental_Irrigation/Supp_Irr_P04.htm> 
  .2008، عية في المناطق الجافة )إيكاردا المركز الدولي لمبحوث الزرا 2

<http://www.icarda.org/arabic/Publications/Supplemental_Irrigation/Supp_Irr_P03.htm> 
قماح نضال الجوني،  مديرية اإلرشاد الزراعي مديرية الري واستعماالت المياه، الري التكميمي لأل عبد اهلل خباز م. 3

 .البعل في سورية
<http://www.reefnet.gov.sy/Joomla_1.5.1/index.php? > 

http://www.icarda.org/arabic/Publications/Supplemental_Irrigation/Supp_Irr_P04.htm
http://www.icarda.org/arabic/Publications/Supplemental_Irrigation/Supp_Irr_P03.htm
http://www.reefnet.gov.sy/Joomla_1.5.1/index.php?option=com_content&view=article&id=476:2008-08-05-11-02-29&catid=55:crops&Itemid=150
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كفاااااءة اسااااتخدام المياااااه تقاااااس ماااان خااااالل مقارنااااة مااااردود  ن  إ :يمكننااااا القااااول :بالنتيجااااة
ذ   ،المحصول منسوبًا إلى إجمالي المياه المقدمة في وحدة المساحة الماء ىو المحدد  ن  إ واِ 

 كفاءة استخدام المياه ىي معيار تقييم أنظمة اإلنتاج الزراعي. األول لنإنتاجية فإن  
 %26.8 المروياة األراضاي مسااحة تشاكل :طرق ري محصول القمح في سورية :1-3
ا ،اإلنتاج الزراعاي تكوين في جداً  كبير بشكل يمتس ِإذ   المستثمرة األراضي مجمل من  اأم 

% فاي 70-60باين راوحات فقاد القما ، الرئيساية وخاصاة الشاتوية لمحاصايلإلاى ا بالنسبة
% ماااان 88مااااا يقااااارب وتسااااتيمك  ،% فااااي الساااانوات الماااااطرة50-45جافااااة والساااانوات ال

 . كم يا 1مقطاعات األخرىلإلى المحاصيل لي الموارد المائية المتاحة إجما
اا يااروى كمااا أساامفنا سااابقاً  يااتم االعتماااد عمااى  ِإذ   ،بعاال أو السااقيا بالمحصااول القماا  إم 

فاااي  خصوصااااً  اً كبيااار  تفاوتااااً التاااي تتفاااوت كمياتاااو ول المطاااري إلنتااااج القمااا  البعماااي، اليطاا
المناااطق الجافااة وشاابو الجافااة، غالبااًا ماااتخفق رطوبااة التربااة فااي منطقااة الجااذور فااي تمبيااة 

ي ففااا ،لمالئاااملااانمط اليطاااول المطاااري غيااار ا احتياجاااات المحاصااايل خاااالل الموسااام نتيجاااةً 
وحتااى شااباط  تكاون كميااة األمطااار المخزنااة فااي التربااة األشاير الرطبااة )ماان كااانون األول 

وفياارة، وتكااون نباتااات المحاصاايل المزروعااة مااع مطمااع الموساام فااي مراحاال النمااو المبكاارة، 
ومعدل استخالص المياه من منطقة الجاذور مانخفض، وغالباًا ماا يكاون اإلجيااد الرطاوبي 

غيار أناو ماع مطماع الربياع، تازداد سارعة نماو النباتاات  ،ة متدنيًا أو معادوماً خالل ىذه الفتر 
وفاي ىاذه الفتارة، تقال  ،مع معدالت مرتفعة من التبخر والنت  واستنفاذ سريع لرطوبة التربة

اامِ  ًا؛كبياار  انخفاضاااً فاارص ىطاال األمطااار، وتاانخفض رطوبااة التربااة  دي إلااى اإلجياااد ا يااؤ م 
يحادث الانقص عاادة فاي رطوباة الترباة  ،مر حتى نياياة الموسامالذي يست الرطوبي المتفاقم

 ،في المنااطق البعمياة خاالل المراحال الحساساة لنماو النباات، ويكاون ذلاك فاي الربياع عاادة
الااذي ياانعكس  ياعاادم تجانساا وأبب قمااة ىطااول األمطااار أو فااي أوقااات أخاارى أحيانااًا، بساا

دل المااردود فااي سااورية لمحصااول راوح معااياا ِإذ  عمااى المحصااول فااي النمااو واإلنتاااج،  ساامباً 

                                                 
 .2ص2007السورية،وزارة الزراعة السورية ،  الزراعة المائية في اردالمو  استخدام كفاءة,حسن منال عبير 1
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سااقايات وذلااك تبعااًا لممنطقااة،  3-1 نطن/ىكتااار، فااي حااين تقااديم بااي 2-0.5القماا  مااابين 
الاري التكميماي  عاادة ماا ياتم المجاوء إلاىو  ،اً كبيار  ازديااداً زياادة الماردود  يمكن أن ياؤدي إلاى

وفر فيياااا )إضاااافة كمي اااات قميماااة مااان الميااااه إلاااى المحاصااايل البعمياااة  خاااالل أوقاااات ال يااا
اليطااااول المطااااري رطوبااااة كافيااااة ماااان أجاااال نمااااو طبيعااااي لمنبااااات، بياااادف تحسااااين غمااااة 

ن  مفيااااوم الاااري التكميماااي فااااي المنااااطق ذات المصااااادر إلااااذلك فااا ،المحصاااول واساااتقرارىا
اساتخدام الميااه لاري المحصاول البعماي الاذي غالباًا ماا  ي:أتبماا يا د  المائية المحدودة  يتحاد  

اليطااوالت تشااكل  عمااى اعتبااار أن   ، دون ري) ماان الغمااة ساانوياً مااا   محاادودة) يناات  كميااة
الاري التكميماي ال يماارس  المصدر الرئيس لمرطوباة الالزماة لنماو المحاصايل البعمياة، فاإن  

 .سوى عندما تخفق اليطوالت في توفير الرطوبة الالزمة إلنتاج عاٍل ومستقر
د الرطاوبي عماى امتاداد موسام ال يبرم  الري التكميمي لضمان ظروف خالية من اإلجياا

النمو، بل يستخدم لضمان توفير حد أدنى من رطوبة الترباة خاالل المراحال الحرجاة لنماو 
 1.إنتاج أقصىمن أجل لمساحة وليس ا المحصول من أجل إنتاج أمثل من وحدة

و ياازرع بعاااًل فااي مناااطق االسااتقرار األولااى والثانيااة ن ااإمحصااول القماا ، فى لااإبالنساابة 
من استخدام الري  بد  في حين ال، ممم 300 زيد معدل اليطول المطري السنوي عنوالتي ي

مماام  4التكميماي لضاامان اساتقرار اإلنتاااج فااي المنااطق التااي يقال فييااا معاادل اليطاول عاان 
ة مااادالعالياااة عناااد انحبااااس األمطاااار  سااانويًا أو حتاااى فاااي المنااااطق ذات معااادالت اليطاااول

المطرياااة بشااكل تكميماااي لميااااه األمطااار قاااد أثبااات  إن اساااتعمال الاااري فااي الزراعاااة ،طويمااة
فعاليتو من الناحية االقتصادية خاصة لزياادة كفااءة اساتعمال المصاادر المائياة المحادودة،  

راوح فييااا معاادل األمطااار بااين ناااطق الزراعااة المطريااة التقميديااة التااي يااو فااي مفقااد وجااد أن اا
يمكان  ،طن/ىكتاار 2ماى ب عحباو ممم/سنة التي ال يزيد متوسط إنتاجيا مان ال 300-400

ي التكميماي باساتخدام كمياات بتطبياق الار  طن/ىكتار 4ج  لمقم  إلى أكثر من زيادة اإلنتا
 إنتاج المتر المكعب مان الميااه بالزراعاة ِإن   ِإذ  ممم في الموسم،  200 -50تراوح بين مياه 
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 -/ىكتااارطن1.2مماام ومعادل اإلنتاااج  350بفاارض أن معاادل ىطاول األمطااار  - المطرياة
إنتااج المتاار المكعااب مان المياااه التااي تسااتعمل  ، فااي حااين أن  كااغ قما  0.24 عمااىال يزياد 

 طااان/2.8 زيااادة اإلنتاااج تعااادل كااغ  بفاارض أن  1.8فااي الااري التكميمااي يصاال إلااى نحاااو 
تقااديم بعااض السااقايات  كمااا أن   ،1مماام فااي الااري التكميمااي 150ىكتااار ناتجااة عاان إضااافة 
، ياااؤدي إلاااى زياااادة كبيااارة فاااي فاااي أطاااوار محاااددةاس األمطاااار لمحصاااول القمااا  عناااد انحبااا

إنتاجيتاو قااد تصاال إلااى حاد مضاااعفة المااردود فااي وحادة المساااحة ليااذا المحصااول بوصاافو 
عنااد اسااتخدام الااري التكميمااي مراعاااة مباادأ تقااديم مياااه  ماان المياام جااداً  محصااواًل اسااتراتيجيًا.

االعتقااد الساائد لادى  ن  إ ِإذ  الاري، كافية لممحصول في الوقت المناسب وعدم المبالغاة فاي 
أفضل  إن   ،المزارعين ىو إعطاء مياه الري بكميات كبيرة بغية الحصول عمى مردود أكبر

وقااات لماااري التكميماااي يجاااب أن يعطاااى عنااادما تكاااون رطوباااة الترباااة فاااي مساااتوى مااانخفض 
نتاااااج  يصااااعب عنااااده عمااااى النبااااات الحصااااول عمااااى احتياجاتااااو ماااان الماااااء الااااالزم لنمااااو وا 

إن أغمب المزارعين يربطون بخبرتيم الخاصة بين كمياة األمطاار الياطماة وباين ، ناسبينم
خالفااًا لمااري التقمياادي، ال يمكاان تحديااد موعااد مساابق لمااري التكميمااي  ،مظياار النبااات وشااكمو

بسااابب صاااعوبة التنباااؤ بااااليطول المطاااري الاااذي يشاااكل مصااادر الميااااه الااارئيس لممحاصااايل 
ة لتزويااد مرحمااعمااى اعتبااار أن أفضاال  ،الكميااة والتوزيااع البعميااة، والااذي يتباااين ماان حيااث

الحقاال بمياااه الااري التكميمااي تكااون عنااد انخفاااض رطوبااة التربااة إلااى المسااتوى الحاارج، فإنااو 
 ،بشاكل مناتظم خالل مدديمكن تحديد الوقت األفضل لمري من خالل قياس رطوبة التربة 

، رطوباة التربااة خدامو لقياااساساتلكان لألساف ال يوجااد جيااز بساايط يمكان لممازارع العااادي 
اا الااري التكميمااي  عمااى اعتبااار أن   د" فيااو غياار مناسااب فااي ىااذه الحالااة،ا جياااز "المشااداأم 

، فضااًل عان ةصاحيح قاراءةا يستطيع جيااز "المشاداد" قراءتاو م  يسم  برطوبة تربة أدنى مِ 
المزارعااون باادل ماان ذلااك، يعتمااد و  ،ألكثاار تعقياادًا غياار مناساابة أيضاااً أن الطرائااق األخاارى ا

                                                 
نيسان جامعة دمشق –المجمس األعمى لمعموم ،الواقع المائي وسبل ترشيد استعماالت المياه في سورية ،كمية الزراعة  1
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السوريون عمى الخبرة الشخصية ذات الصمة بكمية اليطاول المطاري ومظيار المحصاول. 
امِ  ؤالء الزر اع باالري فاي موعاد أبكاروبصورة عامة، يقوم ى ا ىاو مطماوب ماع تكارار الاري م 

كميااة األمطااار الياطمااة قباال نيايااة آذار ت عااد  ، كمااا أن  أكثاار ماان الحاجااة عنااد تااوفر المياااه
وغالبااًا قااد يكفااي ري محصااول  ،ًا عمااا ساايحدث فيمااا بعااد فااي معظاام الساانواتمؤشاارًا جيااد

القماا  تكميميااًا ماان ماارة واحاادة إلااى ثااالث ماارات ساانويًا اعتمااادًا عمااى كمي ااة اليطاال المطااري 
يطباق الاري التكميماي و  1،وتوزيعو، ويكون أفضل أوقات الري بين أواخر آذار ومطمع أيار

راوح عدد الريات المقدمة لممحصاول باين ي ِإذ  والثانية، الستقرار األولى حصرًا في مناطق ا
 ي:ترية اإلنبات عمى النحو ا  فضاًل عن  ريات 2-3)

ماان تاااريخ الزراعااة،  اً يوماا 20وتعطااى فااي حااال انحباااس األمطااار ماادة  ريااة اإلنبااات: -
 ./ىكتار3م 700-500راوح بينوبمعدل وسطي ي

 ./ىكتار3م 1000-852راوح بين طور اإلشطاء: بمعدل وسطي لمرية يريتان في  -
 900-800راوح بااااين لساااانبمة أو اإلزىااااار: بمعاااادل وسااااطي يااااريااااة واحاااادة فااااي طااااور ا -
 ./ىكتار3م

تاجياااة زياااادة إن فااايثااار الاااري التكميماااي أتشاااير إحااادى الدراساااات التاااي أجريااات لقيااااس 
تقااااديم ثااااالث سااااقايات، اثنتااااان منيااااا فااااي طااااور  ن  أ إلااااى 3محصااااول القماااا  صاااانف شااااام 

كغ/ىكتار،  أي  7950الثالثة في طور اإلزىار، يؤدي إلى تحقيق مردود قدره اإلشطاء، و 
مطاااار  وذلاااك فاااي محافظاااات % مقارناااة بالشااااىد )بعااال، ميااااه أ125بنسااابة زياااادة قااادرىا 

، يات، تقدم جميعياا فاي طاور اإلشاطاء، حمب، في حين إن تقديم ثالث سقاحمص، حماه
% مقارنااة 198ي بنساابة زيااادة قاادرىا أ كغ/ىكتااار، 6715تحقيااق مااردود قاادره يااؤدي إلااى 

 .2لك في محافظتي دير الزور والحسكةبالشاىد )بعل، مياه أمطار ، وذ

                                                 
 موقع الكتروني سبق ذكره  المحتويات) 2008المركز الدولي لمبحوث الزراعية في المناطق الجافة )إيكاردا  ،  1
 الواقع المائي وسبل ترشيد استعماالت المياه في سورية ،سبق ذكره.المجمس األعمى لمعموم ، 2
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تقنياًا لماري التكميماي ماع االىتماام واالنتبااه إلاى الجاناب  ةأنظمة الاري الادائم مناساب ت عد  
ي مارة إلاى أنظماة الار  م  د  خ  ت  س  ت  ظروف الري التكميمي ألقماح البعل  ضمنو االقتصادي ألن  

اليدف ىو الوصول إلى تحديد  أن   نظرًا إلى ،ثالث مرات فقط خالل الموسم وعند الحاجة
وتحديااااد المراحاااال الحرجااااة  ،معاااادالت االسااااتيالك المااااائي وتغيراتااااو حسااااب مراحاااال النمااااو

وذلااك  ؛لممحصااول حيااث أن الياادف الرئيسااي ىااو اإلقااالل ماان التكمفااة إلااى حاادىا األدنااى
تبااااع عااادة اساااتراتيجيات امااان  فالباااد   ومااان ث ااام  ام ري مناسااابين، باختياااار نماااوذج وحجااام نظااا

تطبيااق أنظمااة الااري السااطحي المطااور باسااتخدام نظااام  وذلااك وفااق ا تااي: ؛مناساابة لمعماال
اساااتخدام  فضااااًل عااانالاااري بالشااارائ  الطويماااة: وذلاااك بعاااد تطبياااق التساااوية الدقيقاااة لمترباااة 

قاد يكاون حجماو  تايالاعات المائياة )ة بيادف تخفايض الضايالسيفونات وأقنية الري المبطنا
فر ايمكان اسااتخدام رقاائق البالسااتيك المارن التااي يمكان أن تتااو  ِإذ  ،   عباار تماك األقنيااةكبياراً 

نظااام الااري بااالرذاذ متنقاال  اسااتخدامو  ،عنااد تغيياار الرقااائق التااي تغطااى بيااا البيااوت المحميااة
كان تخاديم المسااحة وىاو نظاام مناساب لمعمالاة الرخيصاة بحياث يم ،يمكن تحريكو بسايولة

   1اإلجمالية لألرض ولكن عمى مراحل متعددة.
فضاااًل : العوام  ل المس  اعدة عم  ى تحس  ين كف  اءة اس  تخدام مي  ا  ال  ري التكميم  ي :1-4
مان ذكاار عوامال أخاارى تسااعد عمااى  و الباد  ، فإن اااً رئيسايبوصافو عاااماًل الاري التكميمااي عان 

األصاناف، وموعاد الزراعاة و بة الترباة، تحسين كفاءة استخدام مياه الري التكميماي، كخصاو 
 وذلك لموصول إلى نظام زراعي بعمي جيد المردود. 

ال يمكااان لماااري التكميماااي بمفااارده أن يضااامن الوصاااول إلاااى الغماااة  خص   وبة الترب   ة: -1
 ِإذ  المرجوة في النظام الزراعي البعمي عمى الرغم من تخفيفو من وطأة اإلجيااد الرطاوبي، 

أىااام ىاااذه الممارساااات ىاااي تحساااين خصاااوبة  ،زراعياااة أخااارىيجاااب أن ياااردف بممارساااات 
يحسان تاوافر العناصار  ،ا زوت يشاكل عاادة العاوز الارئيس فاي ساورية ما أن  السي  و التربة، 

، ال يكااون بشااكل كبياار. فااي حالااة الااري البعمااي الغذائيااة ماان الغمااة وكفاااءة اسااتخدام المياااه

                                                 
 . 2007وزارة الزراعة. –نتائ  أبحاث مديرية الري واستعماالت المياه في مجال الري التكميمي  1
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دالت المرتفعاة قاد تكاون ضاارة ماع معدل السماد ا زوتي المطموب مرتفعاًا، حياث أن المعا
كاغ آزوت/ىكتااار  50كمي اة  ت عاد  فااي الظاروف البعمياة فاي سااورية،  ،قميال مان إجيااد الميااه

كافية، غير أنو مع استخدام كمية أكبر من المياه، يستجيب المحصول إلاى ا زوت حتاى 
إن  ،دةكااغ آزوت/ىكتااار كحااد أقصااى، وال تجنااى زيااادة ىااذه الكميااة بعااد ذلااك أيااة فائاا 100

و من الميم أيضًا كما أن   كبير من كفاءة استخدام المياه.. معدل ا زوت ىذا ي حس ن بشكل
تااوافر كميااة كافيااة ماان الفوساافور فااي التربااة حتااى ال يكااون ثمااة إعاقااة لالسااتجابة لاا زوت 

يجااب  ِإذ  عجااز فااي عناصاار أخاارى، والااري المسااتخدم. ولكاان قااد تعاااني مناااطق أخاارى ماان 
        .1 العجز لزيادة الغمة وكفاءة استخدام المياه مًا تعويض ىذاو د
اختيار أصناف محاصيل مناسبة تعطي نتائ  مختمفة في كل  إن   :ل. أصناف المحاصي2

ففاي المنااطق البعمياة،  ،من الظروف البعمية المعتمدة عماى الاري التكميماي عماى حاد ساواء
فاااي  جيااادةً  تعطاااي غاااالالً  تيااادف تربياااة المحاصااايل إلاااى إنتااااج أصاااناف مقاوماااة لمجفااااف،

الظااروف البعميااة، لكاان بمااا أنيااا لاام تسااتنبط لااتالئم ظااروف الااري التكميمااي، فااإن اسااتجابتيا 
ويمثااال الصااانف  ،إلاااى إمااادادات مائياااة متاحاااة بصاااورة أكبااار لااان تكاااون اساااتجابة مرتفعاااة 

المناسب لمري التكميمي ذلك الصنف الذي يتسم باستجابة جيدة لمري بكميات محدودة مان 
 .2اه مع الحفاظ عمى مستوى مناسب من مقاومة الجفافالمي
إن أبكر موعد لزراعة القم  في النظم الزراعية البعمية يكون عادة في  . موعد الزراعة:3

ويعد منتصف تشرين الثاني الموعاد  ،تشرين الثاني بعد ىطول كمية أمطار كافية لنإنبات
فااي سااورية. قااد يااؤثر تااأخير  األمثاال لمحصااول عمااى أعمااى غمااة فااي ظاال الظااروف البعميااة
اا ،الزراعااة إلااى مااا بعااد ىااذا الموعااد فااي الغمااة بصااورة ساامبية ا فااي الااري التكميمااي، فااإن أم 

الزراعاااة المبكااارة )األول مااان تشااارين الثااااني  تاااؤدي إلاااى زياااادة فاااي الغماااة وكفااااءة اساااتخدام 
يااة فااي نتااائ  دراسااة أجرياات فااي المركااز الاادولي لمبحااوث الزراع تشااير ،المياااه عمااى السااواء

                                                 
 .موقع الكتروني سبق ذكره  المحتويات)2008المركز الدولي لمبحوث الزراعية في المناطق الجافة )إيكاردا  ،  1
م. عبد اهلل خباز ، نضال الجوني الري واستعماالت المياه، الري التكميمي لأل قماح البعل في سورية، موقع الكتروني  2

 سبق ذكره.

http://www.icarda.org/arabic/Publications/Supplemental_Irrigation/Supplemental_Irrigation_Contents.htm


 عصام شروف د.           ...يالمتاحة في القطاع الزراع كفاءة االنتفاع بالموارد المائية السورية

224 

 

مااع  تاأخير، الزراعااة  اً كبيار  انخفاضاااً غماة القما   ، إلاى انخفاااضالمنااطق الجافاة )أيكاااردا 
المستويات الموصى بيا مان الاري  بالحسبانمن كانون األول إلى كانون الثاني)مع األخذ 

ا بالنسبة لكفاءة استعمال المياه، فقد حدث االنخفاض فاي أم   ، زوتا التكميمي واستخدام 
ل قميال بشكل رئيس من خالل التأخير من تشرين الثاني إلى كانون األول ماع تساجي الغمة

الزراعااة المبكاارة باسااتخدام الااري التكميمااي مياازة عمااى  ت عااد  و  ،ةمااد  ماان االنخفاااض بعااد ىااذه ال
 .الظروف البعمية التي يتعين عمى الازراع انتظاار ىطاول كمياة كافياة مان األمطاار نقيض

مااًا عناد اسااتخدام الاري التكميمااي، فقاد أساافرت و زراعاة لاايس سامبيًا دأخير موعااد التا غيار أن  
الزراعة في منتصف كانون األول ومنتصف كانون الثاني عن تأخير اإلزىار لفترة أسابوع 

 إن   ،المحاصاايل المزروعااة فااي مطمااع تشاارين الثااانيبأساابوعين مقارنااة  مااد ةوامااتالء الحااب 
مكانيااة ىااذا التغيياار فااي موعااد الزراعااة يااؤدي إلااى تااأ خير الحاجااة إلااى الااري التكميمااي، وا 

وذلاااااك لخفاااااض ذروة  ؛اساااااتخدام نظاااااام لمزراعاااااة عماااااى مواعياااااد متعاقباااااة ومتباعااااادة نسااااابياً 
احتياجات المحصول لممياه خالل فصل الربياع، األمار الاذي سايخفض مان معادل الحاجاة 

حجام نظاام  ياؤدي إلاى تقمايصومن ث ام   ،ا نية إلى االستيالك والطمب المرتفع عمى المياه
ىااذا المفيااوم  جانبااًا جوىريااًا، فااإن   كمفااة الااري التكميمااي تعااد   أن   ونظاارًا إلااى، الااري المسااتخدم

 .1يمكن أن يساعد عمى جعميا أكثر اقتصادية
عناادما يكااون معاادل اليطااول المطااري  :ل  ري التكميم  ي  ف  ي تحس  ين اإلنت  اجاأث  ر :1-5

ل فإن الحاجة إلى تعويض النقص خالل موسم نمو المحصو  ومتفاوت الكميات  منخفضاً 
الحاصل عن طريق مياه الري تكون أكبر كما تكون االستجابة إلى الري التكميماي أعظام، 

طن/ىكتاار  1.25 يبمغ متوسط مردود محصول القم  في سورية في ظل الظروف البعمياة
الااري  ، كمااا أن  طن/ىكتااار تحاات ظااروف الااري التكميمااي 7.9-6.6لكنااو يرتفااع إلااى مااابين 

ن   ، وفقاا لدراساات االيكااردا  ساتقرار اإلنتااجماا يعمال عماى االتكميمي ال يزيد من الغمة فقط وا 
% لممحاصايل البعمياة 10% إلاى 100مان عامل تبااين اإلنتاجياة فاي ساورية فقد انخفض 

ة السياساية واالجتماعياة مان الناحيا جاداً  ميمااً  وىذا األمار يعاد   ؛الري التكميمي ق  بس ط  عندما 

                                                 
   موقع الكتروني سبق ذكره.المحتويات)2008الزراعية في المناطق الجافة )إيكاردا  ،  المركز الدولي لمبحوث 1
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يم في استقرار حياة المزارعين من خالل  ضمان استمرارية واساتقرارية دخال ىاذه سكونو ي
 الفئة من أفراد المجتمع السوري.

نااو فااي بعااض المناااطق ذات المااوارد المائيااة المتاحااة ال يكااون لاادى الماازارع أي ألااوحظ 
حافز لمحصول عماى كفااءة أعماى الساتخدام ميااه الاري وخاصاة عناد حسااب الارب  وزياادة 

لمحصول عمى أعمى غمة  كامالً مة، لذلك يسعى إلى إعطاء المحصول احتياجو المائي الغ
اساتخدام  وىذا ما ياؤدي إلاى ساوء اساتغالل لممصاادر المائياة األرضاية، لاذلك فاإن   ،ممكنة

ىذه المصادر يجب أن ينبع من مبادأ الوصاول إلاى ماردود أكبار لممحاصايل بكمياات ميااه 
تخدام الميااااه والمحافظاااة عماااى ديموماااة المصاااادر المائياااة أقااال، وبياااذا ياااتم رفاااع كفااااءة اسااا

بقاادر مااا ىااو تصااب  الغايااة  األساسااية  لاايس الحصااول عمااى إنتاااج أعظمااي  ِإذ  المتاحااة، 
 ومستقر. الحصول عمى إنتاج عالٍ 

يكماان الياادف  :ق ال  ري الحديث  ة عم  ى ترش  يد اس  تخدام المي  ا ائ  اس  تخدام طر  رأث  ا: 1-6
تعظايم كفااءة االنتفااع مان الميااه فاي قطااع  الحديثاة فاي الرئيسي مان اساتخدام طارق الاري

صااى جاال تحقيااق أقأيااتم ذلااك ماان خااالل تحديااد كميااة المياااه المسااتخدمة ماان  ِإذ  لزراعااة، ا
يااؤدي إلااى زيااادة بااالطبع، إن اسااتخدام طاارق الااري الحااديث ، بأقاال تكمفااةو فائاادة اقتصااادية 

 ن  إ ِإذ    9و واض  من الجادول )المردود، تخفيض التكاليف، ومن ثم تعظيم العائد، كما ى
عنااد اسااتخدام اساتخدام الااري باالرش تفااوق قيمتاو  عنااد 3  شاام قيماة مااردود محصاول القماا

الري التقميدي، كاذلك األمار بالنسابة إلاى قيماة التكااليف وصاافي الارب ، حياث نالحاظ مان 
زيادة دي، و بالرش مقارنة بالري التقمي الجدول انخفاض قيمة تكاليف اإلنتاج في حالة الري

ن تبااي   أيضاااً ، كبياارة فااي  قيمااة صااافي الاارب   فااي حالااة الااري بااالرش مقارنااة بااالري التقمياادي
ِري ت  نتائ  دراسة  بغرض قياس االختالف في المردود وكفاءة استخدام الميااه لمحصاول  أ ج 

% عنااد 43.6تااوفير بمياااه الااري بمقاادار فااي دياار الاازور حاادوث القما  فااي محطااة المريعيااة
مقارناًة باالري الساطحي  %33.8دة فاي ماردود الحباوب بنسابة وزياا الاري باالرش،اساتخدام 

ق الااري فااي كفاااءة اسااتخدام ائااالتقمياادي، وأخياارًا، تفااوق طريقااة الااري بااالرذاذ عمااى بقيااة طر 
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وأخياارًا  ،3كااغ/م0.89% بنحاو 80تمييااا طريقااة الاري السااطحي  3كاغ/م1.16بمغاات ِإذ  الميااه 
 3.1كغ/م0.49د قدره تأتي طريقة الري التقميدي بمردو 

 .3شام  -الري التقميدي  لمحصول القمح بمقارنة اقتصاديات الري بالرش :(9الجدول )

 ترشيد استخدام المياه في الزراعة، فيالتأثيرات االقتصادية لنتائ  بحوث طرق الري الحديثة جورج صومي،  المصدر:
 .3ص. 2001وزارة الزراعة دمشق 
ية موحاادة لممااوارد المائيااة تياادف إلااى رفااع كفاااءة اسااتخدام وضااع إسااتراتيجإن بالنتيجاة، 

يجاااد مصااادر مائيااة  مياااه الااري عمااى مسااتوى شاابكة مياااه الااري وعمااى المسااتوى الحقمااي وا 
جديدة من خالل: استغالل الموارد المائية المخصصة لمقطاع الزراعاي االساتغالل األمثال 

ت الناقماااااة لميااااااه عااااان طرياااااق تقمااااايص ىااااادر ميااااااه الاااااري عبااااار تقمااااايص ضاااااائعات الشااااابكا
ى لاإبالعمل عمى تبطين قنوات الري الحالية واستخدام األنابيب لنقل المياه من مكاان  الري

آخر في المشااريع الجديادة، إلازام مساتخدمي الميااه باساتخدام ميااه الاري االساتخدام األمثال 
م )باساتخدا ام المياه حسب الكمياات المساتخدمةمن خالل استيفاء أجور تصاعدية الستخد

عطاء أولوية اإلرواء لألراضي األكثر خصاوبة لألراضاي الخصابة  م  ومان ث ا ،العدادات ، وا 
 فادة من الموارد المائية المتاحة.نتاجية وحدة المياه و تعظيم اإللزيادة إ
 ماان البحااث أيضااًا عاان مصااادر مائيااة جدياادة واسااتثمار المياااه الجوفيااة المتجااددة بااد  ال

نتاجياة المثماى رفع كفاءة أنظماة الاري الحقماي وصاواًل إلاى اإلو  ،المياه العادمةو  مياه البزلو 

                                                 
 . 2008وزارة الزراعة  ، دير الزور، ظم ري مختمفةاالحتياج المائي وتقنيات الري لمحصول القم  تحت ن ،نوري حداد1



2020-العدد األول -36المجمد  -ية والقانونيةمجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصاد          

 

227 

 

مان محاصايل حقميااة  كبار مساااحة ممكناة لنإنتااج النبااتيجال اساتغالل ألوحادة الميااه مان أ
و من الضروري نشار )ضمن الدورات الزراعية المثالية لمختمف المناطق السورية ، كما أن  

رفااع معاادالت غمااة العماال عمااى ، و ري الساايحيمنظومااات الااري بااالرش والتنقاايط بااداًل ماان الاا
األرض لخفاض معادالت اسااتيالك وحادة األرض مان مياااه الاري إلنتااج وحاادة مان وحاادات 

 أي تعظيم إنتاجية وحدة المياه من المنتجات الزراعية. ؛المنت  الزراعي
إعطاااااء األولويااااة لممحاصاااايل األقاااال اسااااتيالكًا لممياااااه إلنتاااااج السااااعرات  والعماااال عمااااى

مان زياادة خصاوبة الترباة و  فضاًل عنمعًا  االثنينأو البروتين الحيواني أو  يانفس الحرارية
، رفع إنتاجية وحدة المساحة عن طريق استصالح األراضاي الممحياة استصاالحًا كاامالً ث م  
السااااماد و األساااامدة العضااااوية، و اسااااتخدام المااااواد الرافعااااة لمخصااااوبة )األساااامدة الكيمياويااااة، و 

ساحات المزروعة المروياة )التوساع األفقاي  عان طرياق نشار الاري زيادة الممع األخضر  
التكميمااي فااي المناااطق الديميااة. والتحااول تاادريجيًا إلااى الزراعااة المرويااة بالمياااه السااطحية 

رفااع  فضاااًل عاان ،والمرويااة بالمياااه الجوفيااة، جزئيااًا عمااى حساااب مساااحة الزراعااة الديميااة
لزراعي  من خالل التوسع فاي الزراعاة البينياة الكثافة الزراعية في سنة اليدف )التكثيف ا

 والزراعة المتداخمة.
 طارق تساود فقاد متدنياة مازالات الساورية الزراعاة فاي الميااه اساتعماالت كفااءة إن :خاتم ة

 تشاكل التاي المروياة األراضاي معظام الاري التقميدياة قائابطر  يسامى ماا أو التطوياف أو الغمار
 ربماا % وبفاقاد 40الوساطية الاري تتجاوز كفاءة ال ذ  إِ  المروية، األراضي مجموع % من  84
 الاري قائاطر  تطاوير عماى العمال ماع الميااه اساتخدامات ترشايد فاإن %، لاذلك 60 ماىع يزياد

 الزراعاة وتطاوير الاري ميااه اساتخدامات كفااءة زياادة عماى لمعمل ضروريان أمران ىما ووتقنيات
 وخاصاة، األماام إلاى االقتصاادي النماو عجماة دفاع ومان ث ام   االقتصادية الربحية لزيادة المروية

 % .50-40بحدود) توفر البحثية التجارب نتائ  حسب الحديثة الري قائطر  أن  
 :االستنتاجات

 المائياااة الماااوارد مااان الفااارد فحصاااة ،صاااعباً  مائيااااً  وضاااعاً  القرياااب المساااتقبل فاااي سااانواجو .1
 الغاذاء، عماى الطماب وزياادة يارالكب الساكاني التزاياد معادل بسابب لمتناقص طريقيا في المحدودة
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 والصارف الصاحي الصارف رواجاع نما فاادةواإل الماوارد ىاذه تنمياة فاي قادماً  المضاي من فالبد  
 مان االنتقاال سايما وال الميااه اساتعماالت فاي الترشايد موضاوع إلاى االلتفاات مان والباد   الزراعي،

 الشابكات إلاى المكشاوفة تالشابكا مان واالنتقاال الحاديث الاري قائاطر  إلاى باالغمر الاري قائاطر 
 أن يمكنياا اإلجاراءات وىاذه ؛الميااه مان أقال لكمياات تحتااج نباتياة أصاناف واساتنباط ،المغطااة
 المائي. العوز مرحمة إلى الوصول لحظة تؤخر

تختمااف نوعياة المياااه ماان حيااث  حيااث تاادىور نوعياة المياااهكفاااءة االسااتخدام و  انخفااض .2
تبعاااًا لممنطقاااة، مثااال منااااطق المصااادر الماااائي فاااي الاااري بااااختالف  صاااالحيتيا لالساااتخدام

 مدينة دمشق والبادية الرتفاع نسبة األمالح في المياه. 
 فايدرجاات الحارارة، وىاذا ياؤثر  تتصاف بالجفااف وارتفااع مناخياة جديادة، اتدور  قدوم .3

 - 2تقع بعجز مائي يقدر بحدود /يا جميعاألحواض المائية ف الموازنة المائية في سورية،
كميااات  ، عمماًا بااأن  المتاحااة ن المااواردما االسااتجرارب زيااادة ببسا ساانويًا، وذلاك 3/ كام2.5

ق التقميدية ائالمياه الميدورة في سورية كبيرة، بسبب قم ة كفاءة شبكات الري واستعمال الطر 
 .الزراعية ري األراضي في

ري التاي الحديثاة فاي الا قائامن التوجو إلى ترشيد استخدام المياه، واساتعمال الطر  بد  الو 
 .مشاريع جديدة التي يمكن استخداميا فيمن كميات المياه، % 50 ا 30 توفر من

قامااة مشاااريع التنميااة المختمفااة،  .4 إذ زيااادة السااكان والتوس ااع الزراعااي والصااناعي والعمرانااي وا 
وال  يااجميع مًا في زيادة الطماب عماى الميااه فاي القطاعااتيمالسكاني المطرد عاماًل  والنم يعد  
 ، فضااًل عان االساتخدام المنزلاي فاي إطارعادم الرشاادة والعقالنياة الزراعاة لتاأمين الغاذاء اساي م

الزراعااي كنشاااط اقتصااادي  غمبااة النشاااطو  ،واألخااذ بالمضااامين االقتصااادية السااتيالك المياااه
فر الماوارد الماليااة اتاو  وعادم ،وصاعوبة الساير فاي االصاالحات الساعرية لمميااه ،لمعظام الساكان

 .  ستثمار في القطاع وتنميتوالالزمة لال
المااوارد  تتمثاال فااي قمااة المعمومااات المسااتوفاة حااول كميااة ونوعيااةغوط تقنيااة وجااود ضاا .5

 .)الري بالذات(تقديرات الطمب عمى المياه وتخمف التقنيات الزراعية عنالمائية المتاحة 
لاايس فقااط  عائقااًا رئيسااياً  فتمااوث المياااه يشااكل ،تكماان فااي تااردي نوعيااة المياااه معوقااات بيئيااة، .6

ن   ؛لمميااه الساطحية ، فاالساتخدام العشاوائي لألسامدة الكيماوياة الجوفياة لميااهى الاإماا أيضاًا بالنسابة وا 
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والمخمفااات الصااناعية أصاابحت ماان أخطاار مصااادر تمااوث المياااه ومااا فااي ذلااك ماان عواماال نقااص 
   .الصحة العامة في، فضاًل عن دوره في التأثير المتاحة لالستخدام البشري المياه
 العارض عماى اعتباارات مبنياة المادى، بعيادة شااممة مائياة سياساات جاودو  غيااب .7

 يم فاي ذلاكساأوقاد والبيئياة،  والصاحية واالجتماعياة االقتصاادية العوامال وعماى والطماب،
 الجياات وماع جياة مان بينياا فيماا التنسايق وضاعف المائياة، اإلدارة مؤسساات ضاعف

 القادرات ضاعف جياة أخارى، وكاذلك مان واإلساكان والزراعاة عان األراضاي المساؤولة
   المائية. الموارد المعنية بإدارة والتكنولوجية البشرية

 ةرة نيائيااة وجذريااة يعتمااد عمااى تحميااحاال مشااكمة المياااه بصااو  ماادى البعيااد، فااإن  لا عمااى .8
مااا يحااول دون ذلااك  غياار أن   ،مياااه البحاار، فيااي ماان الناحيااة النظريااة مااورد غياار محاادود

، بساااابب تخم اااف التكنولوجيااااات المسااااتخدمة ةالياااة لعمميااااات التحمياااالتكاااااليف العحتاااى ا ن 
 تقنياات إليجااد ثو البحا عماى تعزياز العمال مان باد  لاذلك، ال ،وتعقيادىا ونفقاات تشاغيميا

عان  المالحاة، الجوفياة الميااه اساتخدام ماع البحار ميااه تحمياو تكمفاة لخفاض حديثة قائوطر 
المتطمباات  لسادة تحميا محطاات وبنااء طرياق خمطياا ماع كمياات مناسابة مان الميااه العذباة

دارة تصميمو  ،ي المستقبلف  لتقميل ةالتحمي اقتصاديات تقييم مع ،ياوتشغيمة التحمي مرافق وا 
   اإلنتاج. تكاليف

 

 التوصيات:
وضااااع مخطااااط مااااائي شااااامل متكاماااال لسااااورية العتماااااده كقاعاااادة أساسااااية لمتخطاااايط  .1

والطمااب المسااتقبمي عمااى المياااه لألغااراض  المتكاماال لممااوارد المائيااة واسااتعماالتيا الحاليااة
رد متكامماة لمماوا إدارةوجاود ىذا األمر يتطمب  ،كميا وبشكل خاص التخطيط البعيد المدى

عمماي وباساتخدام قواعاد الماائي بشاكل عمماي و  الوضاع المائياة  ياتم مان خاللياا تشاخيص
وتمااك  ،ً ة حاليااابيانااات دقيقااة وشاافافة، تساااعد عمااى تحديااد مصااادر المااوارد المائيااة المتاحاا

 .التي يمكن إيجادىا مستقبال  
اتخاااااذ اإلجااااراءات الكفيمااااة بالتقمياااال ماااان الفواقااااد المائيااااة والياااادر فااااي شاااابكات توزيااااع المياااااه  .2

ترشاايد اسااتعمال  لااذلك فااإن  ، طريقااة الااري بااالغمرعنااد اسااتخدام والضااياعات الحقميااة، خصوصااًا 
باااالغمر إلاااى طااارق الاااري باااالرش أو ق الاااري ائاااالميااااه فاااي الاااري يعناااي عممياااًا االنتقاااال مااان طر 
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الشابكات المكشاوفة لماري شابكات مان مواساير باساتبدال  و مان الضارورين اإ، فومان ث ام   ،باالتنقيط
 أرضية بحيث تقمل من فاقد المياه وتوفر ضغطًا كافيًا الستخدام ىاذه الميااه فاي عممياات تتح

عااادة تأىيال شاابكات الااري وتقمياال اال ،الاري بااالرش أو التنقاايط ساتيالك المااائي ماان خااالل إدارة وا 
، واسااتنباط نباتااات جدياادة تتطمااب كميااات مياااه ومقاومااة لمجفاااف واألمااالح ،أفضاال لممحاصاايل

اختيار األراضي ذات المواصفات الجدية لماري والادورات الزراعياة المناسابة ماع تطبياق تقاناات و 
 .الري المتطورة

النتاائ  البحثياة عماى  وتطبياق ،مايالبحثية باتجااه رفاع كفااءة الاري الحق الدراساتتوجيو  .3
الميااه لألغاراض الزراعياة  مستوى مشاريع رائدة لتكون المنطمق الستفادة عموم مساتخدمي

الادورات التدريبياة داخال  بناء القدرات من خالل إقاماةو  من نتائ  تمك الدراسات والبحوث،
شاادية لترشايد البارام  اإلر  والتوساع فاي ،وحضاور الماؤتمرات وورش العمال خارجاو ،القطار

 .الري استخدام المياه ألغراض
 يجاب اإلجاراء، ىاذا تطبياق ن  إ ِإذ  ، الميااه تقناين بعممياة لممزارعين الحكومي الدعم ربط .4
 أساااليب واعتماااد لمماااء، الشاارىة النباتيااة األصااناف إباادال: منيااا أخاارى إجااراءات يساابقو أن

 الحاجاات وتحدياد المازارعين، اءةكفا ورفع ،وتطويره الزراعي اإلرشاد وتنمية الحديثة، الري
 المائياة ساتيالكاتلال التصااعدية األساعار سياساة وفارض الترباة، قاوام دراساة وفاق المائية

 بتقنااين المتعمقااة والقااوانين التشااريعات وفااق المياااه اسااتخدام عمااى الرقابااة وتشااديد اإلضااافية،
 .وغيرىا ..المياه

مة ماان الساادود والخزانااات المائيااة تنميااة المااوارد المائيااة عباار إنشاااء سمساا العماال عمااى .5
ق ائامالء ىاذه الخزاناات إلاى حادودىا القصاوى، واالنتقاال مان طر  الساطحية، والعمال عماى
الحديثااة، وماان شاابكات نقاال المياااه المكشااوفة إلااى الشاابكات  قائااالااري التقميديااة إلااى الطر 

واسااتنباط تغيياار التركيبااة المحصااولية بالعالقااة مااع المياااه،  المغطاااة، والبحااث فااي إمكانيااة
ه المالحاة، يمكان أن تاوفر لمميااه، أو تساتطيع النماو فاي المياا أصاناف نباتياة جديادة ماوفرة

  .تساعد في تأخير لحظة العوز المائي العضوية مة من المياهيمكميات 
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جب العمل بجدية عمى إدارة ىذه الماوارد بشاكل الطمب عمى المياه ، فيمن ناحية   اأم   .6
 كفاءة تحسينو اليدر والفاقد،  من االستيالك، الحد ترشيد : ويتضمن ذلك رشيد وعقالني
عاادة ،كم ياا االساتخدامات التقنياات  وتطبياق الحديثاة الاري نظام وتطبياق الميااه، اساتخدام وا 

 حالاة إلاى يؤدي نو أنأمن شو كم  والصناعة، ىذا  والبمديات الزراعة مجاالت في الحديثة
فاادة مان وىناا تبارز أىمياة اإلالمائياة  الفجاوة يصوتقما ،والبيئاي الماائي مان التاوازن مقبولاة

 .خبرات دول قطعت شوطًا في ىذا المجال
 األوساع المجاال الزراعاي الصارف ميااه تمثال الزراعاي: الصارف ميااه اساتخدام إعادة .7

 الزراعاي الصارف ميااه كمياات ن  إ :لألسباب ا تياة وذلك العادمة، المياه استخدام إلعادة
 ، إن  والصناعي  الصحي األخرى)الصرف المصادر من العادمة مياهبال مقارنة جداً  كبيرة

إمكانياة  وىنااك .عميياا السايطرة ويمكان ،معروفاة الزراعاي الصارف فاي التماوث مكوناات
 الخمط.  بعد لالستخدام مناسبة معدالت إليجاد ،بسيولة العذبة بالمياه خمطيا

د ميندساي الاري فااي و جاعبار و اإلرشااد المااائي  المياداني العمال عماى التوجياو الماائي ) .8
لحصااص المائيااة إلرشاااد الفالحااين والماازارعين بعاادم الياادر واسااتثمار اواألراضااي  الحقااول

، يحادد ق الاريائاكل منطقة ولكال طريقاة مان طر وضع برنام  ري ل، مع االستثمار األمثل
وذلااك حسااب المعطيااات  ؛ة بااين الرياااتمااد  وال ،فيااو كميااة المياااه المضااافة وموعااد إضااافتيا

إنشااء مركاز ثقال بحثاي أو برناام  وطناي لرفاع معادالت غماة الادونم مناخية. مع إمكانية ال
 الواحد من القم .

 ليا، المكث ف االستخدام عمى التشجيع أجل من لممياه، المقتصدة األدوات اقتناء تدعيم .9
 .عمييا والحفاظ المائية الموارد كفاءة استخدام رفع من ث م  و 
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