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 همدهت

ٍشٞ ٌرٕبلص ٘زٖ اٌّزوشح ٔٛػ١ٓ ِٓ رطج١مبد  االداسح اٌّبئ١ٗ 

ث١ّبٖ اٌس١ٛي اٌزٟ الرمً ا١ّ٘خ ػٓ رؾ٠ًٛ ١ِبٖ اٌف١ؿبْ اٌٝ 

 إٌّطمخ اٌضساػ١خ ٚاٌزٟ رطًّ : 

 إٌّطمخ اٌضساػ١خ أػّبي رؾس١ٓ . أ

 اٌؾفبظ ػٍٝ سـٛثخ اٌزشثخ . ة

وال أالِش٠ٓ  رؾس١ٓ أػّبي إٌّطمخ اٌضساػ١خ ٚرؾس١ٓ 

إعشاءاد اٌؾفبظ ػٍٝ سـٛثخ اٌزشثخ رؼًّ ػٍٝ سفغ أزبع١خ 

فٟ  -اٌّؾبغ١ً فٟ أظّخ اٌشٞ ث١ّبٖ اٌس١ٛي إٌٝ ؽّذ وج١ش 

افؿً اٌسذٚد سزضّبس فٟ الأوضش ِٓ ا٘زا ؾم١مخ غبٌجب اٌ

 اٌزؾ١ٍ٠ٛخ ٌالٔٙبس. 

 الشراعٍتححسٍي اعوال الوٌطمت  . 1

ٌشٞ ث١ّبٖ اٌس١ٛي رٛع١خ ٚرؾ٠ًٛ و١ّبد وج١شح ِٓ اٌزؾذٞ 

اٌٝ ِٕطمخ صساػ١خ   ٠ِٛب ِب ١ِبٖ اٌف١ؿبٔبد اٌغ١ش ِزٛلؼىخ فٟ

 غبٌجب ٠ؼًّ ٌس١طشح ػٍٝ اٌّٛاد اٌشسٛث١خ إٌبػّخ. -ٚاسؼخ

 ػٓ خخبسع رىْٛذفمبد اٌزٕ٘بن دائّب خطش ِٓ ٠ٚىْٛ 

 -سؼ الأ رخذ٠ذرؤوً ٚ  ٚاٌزٟ رسجت ٠ٚسجّتٚاٌس١طشح زؾّىُ اٌ

 اٌّضاسػ١ٓ. العضاء راد االٔؾذاساد اٌىج١شحخػٛغب فٟ أ

إٌّطمخ اٌضساػ١خ ذفمبد ؾّٓ زاٌ اداسح ٠ػفْٛ ٘زا عٙذ فٟ 

ثزمس١ُ ١ِبٖ اٌف١ؿبْ  ؾمّك٠ز زا. ٘ٚاٌمؿٟ ػٍٝ خطش اٌف١ؿبْ 

إٌّؾذاساد رفبدٜ ، ٚ اٌٝ اعضاء لبثٍخ ٚسٍٙخ االداسح ٚاٌزؾىُ 

 .ٚلبع اٌمٕٛاد اٌف١ؿبْ حلٕبذ ١جضص ٚ،  اٌؾبدح

اٌزم١ٕبد اٌطبئؼخ رسزخذَ  فٟ رط٠ٛش  إٌّطمخ اٌضساػ١خ 

 اٌّش٠ٚخ ث١ّبٖ اٌس١ٛي ِضً:

ٌزؤص١ش ّضبي ِمسّبد اٌزذفك العضاء ِٓ إٌّطمخ اٌضساػ١خ. و

اٌىج١ش ٌّمسّبد اٌزذفك ٘ٛ ِمسُ ِطٛي فٟ دسثبْ صاَ فٟ داٞ 

  (1اٌّشثغ )أظش WRRI1  ِؼٙذـٛس ثٛاسطخ  -خبْ  

 ٞفشٚق ِسزٛرسزخذَ ٌزغٍت ػٍٝ  -  هٌشآءث الوسمط الوائً

رط١١ذ ِٕطآءد ثذْٚ ٚ(. 1سلُ ضىً طبلخ )اٌ رجذ٠ذٚإٌّبس١ت 

فٟ أعضاء رزسبسع اْ  ف١ؿبٔبداٌلذ رسزط١غ ، اٌّسمف اٌّبئٟ 

. ٘زا ٚاٌزخذ٠ذ ٌٍزشثخ إٌؾش سجّترٚإٌّطمخ اٌضساػ١خ ِٓ 

اٌزٞ ٚ – اٌؾمًمٕبح ِٚٓ اٌ ؽفش اخبد٠ذ فٟ وًسجت أْ ٠ ِّىٓ

ش لذ  ِّ  لذ ٠ىْٛ ٘زاشـٛثخ. اٌ فٟ ؽفع بسؼ ٚلذسرٙاأل٠ذ

 ؽ١ش - ظّخزغ١ش ِٕزؾّشن فٟ ـش٠مخ ر بْؿ١فرذفمبد أ٠ؿب 

 .إٌّطمخ اٌضساػ١خ رّبِب زؾّشن خبسطلذ ر

ثطٛي ٘زا لذ ٠ىْٛ ثفشش ِٕطآءد اٌغبث١ْٛ  - حثبٍج الماع

إٌؾش فٟ ٠ّٕغ  اٌمبعرضج١ذ . وبفٟ ٌزغٕت ػ١ٍّخ إٌؾش ٌٍزشثخ

لٕٛاد اٌف١ؿبْ ٚرغ١١ش ِٛلؼٙب، ٠ٚغؼً ِٓ اٌػؼت اٌس١طشح 

ػٍٝ رذفمبد اٌف١ؿبْ ِسزمجال  فٟ ٘زٖ إٌمبـ  )أظش اٌطىً 

 (.  2سلُ 

طجّك رال ٖ االػّبي فٟ إٌّطمخ اٌضساػ١خ ٘زِضً فٟ ثبوسزبْ 

ُ٘ غبٌجب اٌؾسجبْ  لذ رؤخز فٟؽ١ش  ثطىً ٚاسغ ا٢ْ، ٌٚىٓ

رٕفز  ٟ٘فٟ ػّذح ؽبالد ٚ. الًأٚ  خسٕ 2-1ِٓ  اٌذفغ ٠زٍمّْٛ 

ِٕطآءد إٌّطمخ . رط٠ٛش ثٛاسطخ اٌّضاسػ١ٓ أفسُٙ

ٌزؾذ٠ذ   - اٌضساػ١خ رٕفز ثّطبسوخ اٌّضاسػ١ٓ ٚثمشة ُِٕٙ

ٚألخز اٌؼٕب٠خ اٌّطزشوخ فٟ اٌزىب١ٌف ٚاٌّٛاد ، اٌّٛالغ اٌغ١ذح 

 ِؾ١ٍّّب.اٌّطٍٛثخ ٌٕٚمً اٌّٙبساد 

ِٕطآءد اٌّسمف اٌّبئٟ ٌزغٍت ػٍٝ فشٚق ( 1اٌطىً سلُ )

فٟ ٚادٞ صث١ذ ا١ٌّٓ، الؽع  ٚرجذ٠ذ اٌطبلخ ِسزٛٞ إٌّبس١ت

 رٕف١ز اٌذسط

 ( مقسم التدفق وتثبٌت قاع القناة مهم2الشكل رقم )

 بطول مناسبوهذا المئزر 

 
     ( التخدٌد قد ٌدمر االرض وٌستنفذ رطوبة التربة3الشكل رقم )
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 . الحفاظ على رطىبت الخزبت2

ػٍٝ سـٛثخ اٌزشثخ ثبٌزّسبٚٞ  فٟ ػ١ٍّخ اٌشٞ ث١ّبٖ  اٌؾفبظ

ّْ وض١ش ِٓ أٔظّخ اٌف١ؿبٔبد  -اٌس١ٛي رىْٛ ؽشعخ  خػٛغب أ

رٛغً لجً فػً اٌضساػخ رّبِب. ٚاٌغضء االوجش ِٓ ػ١ٍّّخ 

ّٞ ث١ّبٖ اٌس١ٛي رىْٛ ثٕظبَ اٌشٞ اٌّسجك ٌٍضساػخ )اٌشٞ  اٌش

 لجً اٌجزس ٌٍّؾػٛي(.

ّْ أزبع١خ اٌّؾػٛي سٛف اٌؾفبظ ػٍٝ سـٛثخ اٌزشثخ ِٙ خ أل ّّ

رٕخفّؽ ثسجت ٔمع اٌشـٛثخ اٌّطٍٛثخ ٌىفب٠خ اٌّؾػٛي: 

ٚأزبع١خ اٌّؾبغ١ً ِّىٓ اْ رزؿبػف ثّؼبًِ اصٕبْ أٚ أوضش 

)اٌٝ ؾؼف١ٓ اٚ اوضش( فٟ ؽبٌخ اٌؾػٛي ػٍٝ االداسح إٌّبسجخ 

 ٌشـٛثخ اٌزشثخ )فٓ،سز١ٕجشعٓ.إد.أي، اٌٛض١ىخ(.

ّٞ ث١ّبٖ اٌ ّْ رطج١ك ػ١ٍّّخ فٟ ػ١ٍّّخ اٌش س١ٛي ، ٠فزشؼ ػِّٛب أ

 ّٞ ُِ  444سٛف رٕزظ ِؼذي ِٓ ا١ٌّبٖ رمذس ثؾٛاٌٝ ٚاٌزٟ  ،اٌش

ّْ رطج١ك (. وّب د  1891وّطٛ، رخّضْ فٟ اٌزشثخ ) ْٚ أ٠ؿب أ

فٟ  ٖ ُِ ِٓ ا١ٌّب 10444-644اٌشٞ ث١ّبٖ اٌس١ٛي ثؼّك ِٓ 

ٌّٕٛ اٌىبًِ ٌىً اٌّؾبغ١ً وبف١خ اٌٛاؽذح اٌّسجمخ   خش٠ّ اٌػ١ٍّّخ 

ّْ اٌّش٠ٚخ ِٓ ١ِبٖ اٌشٞ ث١ّبٖ اٌس١ٛي   خضْ سؼخ، ثطشـ أ

 ٚإداسح ، ( 1891)ِٛ' أٌُّ،  ِشؾ١خفٟ اٌزشثخ رىْٛ اٌشـٛثخ 

 ٚر الٚيسٚٞ. أاالِٓ ١ٓ ٕ٘بن ٔٛػٚ. األسؼ رىْٛ ِٕبسجخ

خالي فػً ٠شٜٚ اٌؾمً ِشح ٚاؽذح ؽ١ش  -اٌش٠خ اٌٛاؽذح 

 س٠بدػّذح رشٚٞ اٌؾمٛي  خشٜ ٕبـك األاٌّفٟ ٚ اٌف١ؿبْ فمف .

ًّ ػ١ٍّّخ  إػذادفؿ١ً ثزفػً اٌف١ؿبْ ، أصٕبء  األسؼ ثؼذ و

 . ّٞ  س

اٌزٟ ِّىٓ اْ رطجك زشثخ سـٛثخ اٌؾفع ٌٕ٘بن ػّذح رم١ٕبد ٠ٛعذ 

 ((1أٔظش اٌغذٚي سلُ ))أٔظّخ اٌشٞ ث١ّبٖ اٌس١ٛي  ِٕبـك  فٟ

اٌس١ٛي رىْٛ ث١ّبٖ  ( اٌىض١ش ِٓ ِٕبـك اٌش5ٞاٌطىً سلُ )

 اٌؾشاصخ ٔظشا ٌٍؾبعخ ٌٍؾفبظ ػٍٝ سـٛثخ اٌزشثخ ث١ّبِٖسجمخ 

٠طغً ثٛاسطخ   -]إ٠سًّ[ ]خبْ[ )ثبوسزبْ( ٠زؤٌّف ِٓ ِٕطآءح ِمسُ رٚ صالس ثٛاثبد ِمسُ ِٛضٛي اٌٛالغ ػٍٝ ]دسثُ[ ]صاَ[ فٟ ]دسا[ 

اٌمٕبح اٌطّب١ٌخ ٚاٌمٕبح اٌغشث١ّخ. رىٍفخ إٌّطآءح ِغ اٌؾبعض  –ِىجس ١٘ذس١ٌٚىٟ ]٠ٛ٘سذ ع١ش[. رؼًّ إٌّطآءح ػٍٝ رٛص٠غ اٌزذفك ث١ٓ لٕبر١ٓ 

فك ِٓ ]دسثُ[ ٌُ ٠ىٓ ِس١طش ػ١ٍخ. ٘ٛ وبْ ٠خزفٝ و١ٍخ إٌٝ إٌّخفؽ اٌٛالغ فٟ لجً ِٕطآءح ِٛضٛي، اٌزذ (.   2000USDاٌزشاثٟ وبٔذ )

خ إٌٝ ٘زٖ لٕبح اٌف١ؿبْ. ٌُ رىٓ اٌس١طشح ػٍٝ ا١ٌّبٖ ِّىٕخ فٟ اٌمٕبح اٌطّب١ٌّخ ث ِّ ًّ ٚلذ ٠سجّت إرالف ٘ب سجت اْ  ِٕطمخ اٌمّبح اٌطّب١ٌّخ، و

ًّ اٌؾضاعض اٌزؾ١ٍ٠ٛخ اٌزش اث١ّخ فٟ ِّشٖ. فٟ ٔفس اٌٛلذ وبٔذ اٌمٕبح اٌغشث١خ فٟ وض١ش ِٓ اٌسٕٛاد رزشن ِشرفؼخ رذفك اٌف١ؿبْ  ٠غسً ثؼ١ذا و

ٔفس ٚعبفخ. ا٢ْ ِٕطآءح ِٛضٛي رمَٛ ثس١طشح ػٍٝ  اٌزذفك اٌذاخً اٌٝ اٌمٕبح اٌطّب١ٌّخ ٠ٚؾبفع  ػٍٝ اٌف١ؿبْ فٟ و١ّخ سًٙ اٌزؾىُ ف١ٙب. فٟ 

ي ٘ٛ ا١ٌّبٖ ِٓ ]دسثُ[ إٌٝ إٌّطمخ اٌضس ّٛ  2000اػ١خ ٌٍمٕبح اٌغشث١ّخ ، ؽ١ش ٠ٛعذ ٕ٘بن ٔٙب٠خ اسبس١خ. فٟ إٌٙب٠خ، االسزضّبس ٌــ )اٌٛلذ ٠ؾ

USD )  ٌٟ٘ىزبس. 3544رؼ١ذ ٚرؤِٓ اٌضساػخ ٌّسبؽخ رمذس ثؾٛا 
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 (: تقنٌات الحفاظ على رطوبة التربة فً مناطق انظمة الري بمٌاه السٌول1جدول رقم )

 تحسٌن ترشح المٌاه وسعة تخزٌن الرطوبة
 عملٌة الريالحراثة قبل 

 
 

ولكن  –سوف ٌزٌد من عملٌة ترشح )تخلل( مٌاه الفٌضان فً التربة 
االهتمام بالحراثة لري المسبق ٌعتمد المستفٌدٌن حٌث ٌعتد على فرصة 

 حصول الحقل على الري المسبق.

. تشجٌع عمل حفر المخابىء للحشرات  
 والحٌوانات القشرٌة

تفكٌك  الحٌوانات القشرٌة  و( روث الخنفساء مثالك) حشراتال بعض
كجزاء من للتربة  خلل توجود هذ ه الحٌونات ممكن أن تزٌد ال. للتربة 

 نظام الحراثة. 
ّٞ  ػ١ٍّّخ ثؼذ خصاؾشٌٍ إٌّبست اٌٛلذ فٟ س  

 
خالل اسبوعٌن  لم تحرث رضرصدت ان إذا األمحطة البحث والتطوٌر 

ٌّةمن   – أن تفقد مكنم الرطوبة % من  43 الى 33أكثر من , ريّ ال عمل
 .ةٌوادخال الحراثة بالثٌران والجرارات تكون اساس

ٌّة  تربةوتغطٌة الوفرش   ةعمٌقالحراثة ال الخشبٌة طرٌقة فعالة فً الحد من نقصان  باأللواحاالرض  تغطٌة عمل
تتم هذه العملٌة  باكستان فً. الرطوبة من خالل التبخر من التربة 
ٌة الى خلف الحراثة  لدفن اثالم بواسطة ربط عارضة خشبٌة او حدٌد

  المحراث
جاجز الحقل العالً )العرٌم  فوق  من خارجا تدفّقال من هاٌمال  منعٌعمل ل إغالق مدخل )مؤخذ( الحقل 

او العبٌلة ( بعد ري الحقل, وهذا مطلب رئٌسً  ٌعطً مساعدة كبٌرة اذا 
 استخدم فً ذلك تحسٌن مداخل )مآخذ( الحقل 

 لمياه في الحقللتفادي التخديد وحفر مجاري     
غ١بٔخ ؽٛاعض اٌؾمٛي اٌزشاث١خ )اٌؼشَٚ اٚ 

 اٌؼجبئً(

اٚ اال١ٙٔبس اٌغ١ش ِس١طش ػ١ٍخ  ٌؼج١ٍخ  ىسشاٌ زفبدٌٜ أػّبي أسبس١ّخ ٘زٖ

اٌؾمً ٚاٌزٞ س١ؤدٞ اٌٝ رخذ٠ذ ٚؽفش ِغبسٞ ا١ٌّبٖ فٟ اٌؾمً ٚ٘شٚة 

.ا١ٌّبٖ ِٓ إٌّطمخ اٌضساػ١خ وبٍِخ  
رزؾىُ ثزذفك ا١ٌّبٖ اٌفبئؿخ ِٓ ؽمً اٌٝ آ خش ٚرسبػذ فٟ ِٕغ رخذ٠ذ  ِٕطآءد اٌّف١ؽ   

 طش ػ١ٍخ ٌٍؾمً.اٌؾمً ٚاٌغسً اٌغ١ش ِس١

اٚ  ِٕسٛة اسؼ اٌؾمً ؽ ِسزٜٛرخف١

 اٌؾمً اسؼ ذق ٕرخ

فً الحقل المستقبل للمٌاه  ِٕسٛة اسؼ اٌؾمً ِسزٜٛاٚ رٙج١ف ؽ رخف١

هذا  –سوف ٌوزع المٌاه سرٌعا على كل ارض الحقل وٌتفادى التخدٌد 
 االنحفاض سوف ٌعمل كمستنقع لحفظ المٌاه.

ٌكون كبٌر.  التربة الرسوبٌةخطر تكون التخدٌد ومجاري المٌاه فً بشكل خاص  سّذ ِغبسٞ ا١ٌّبٖ اٌػغ١شح ٚأخبد٠ذ 
دٌد فً الوقت المناسب سوف ٌمنع فقدان الرطوبة سد مثل هذه المجاري واالخا

 فوق منطقة واسعة.

 
 
 

 
 

( ِٕطآءد ِف١ؽ ِمٛاٖ )ِجطٓ( ثبألؽغبس 6اٌطىً سلُ )  

 

 
 

( رغط١خ اٌزشثخ ٌزخف١ؽ فمذاْ سـٛثخ اٌزشثخ 1اٌطىً سلُ )

االٌٛاػ اٌخطج١خ رسزخذَ ٌغٍك ِسبِبد اٌزشثخ ثبٌزجخش.

 اٌزجخشٚرخف١ف 
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 .     الوٌالشت3
خ ٌزؾس١ٓ اإلٔزبع١خ اٌّؾبغ١ً  ِّ فٟ ثبوسزبْ ٕ٘بن ِغبي ٘ب

 ّْ ثئٔزبط اٌّش٠ٚخ ث١ّبٖ اٌس١ٛي. وّضبي اٌزسح اٌشف١ؼخ رمبَٚ األ

ّْ فٟ ـٓ / ٌٍٙىزبس1إٔزبعٙب ٠زغبٚص  ل١ًٍ، ؽ١ش ال  ، ؽ١ش أ

. عضء ـٓ / ٌٍٙىزبس  2.5زغبٚص ِٓ ٠ ٘زا االٔزبطِىبْ آخش 

ِّبسسخ األسؼ ٚ إلخزالف االٔزبط ٟ٘ ٔٛػ١خ ِٓ اٌطشػ 

إٌّطمخ اٌّش٠ٚخ ث١ّبٖ اٌس١ٛي اٌزٟ ؾّٓ االداسح اٌّبئ١ٗ 

 .االٔزبع١خ زؾس١ٓؽ١ض وج١ش ٌزشن ر

 

اٌشٞ ث١ّبٖ اٌس١جٛي  ّخسبئذ فٟ أوضش أظاٌفٟ ثبوسزبْ إٌظبَ 

ِّىٓ اْ ) اٌؾمٛي وج١شح عذا  . اٌىج١شح٘ٛ ٔظبَ اٌش٠خ اٌٛاؽذح 

ثؾٛاعض رشاث١خ ؾبـ ر(، ٘ىزبس 14رػً ِسبؽخ اٌؾمً اٌٝ 

 ػبدح رضٚد اٌؾمٛي . َ 3اٌٝ  1ِٓ   )ِؼبلُ( ٠زشاٚػ اسرفبػٙب

أْ ٠سّؼ اٌىج١ش زؾذٞ ا١ٌٌس ِٚسزمٍّخ. مٕبح ِذخً عبٔج١خ ث

ٝ اٌؾمً اٌّؾبـ ثبٌّؼبلُ ، ٌٚىٓ اٌزؾذٞ ِٕغ ي اٌٛذخب١ٌٌٍّبٖ ث

رذفك ا١ٌّبٖ اٌٝ خبسط اٌؾمً ػٕذِب ٠ّزٍٝء. ػشفب ٘زا ٠زطٍت 

 -ط١ٓ اٌٚ)االػٛاد اٌخطج١خ( ذغً ثبٌغٍك اٌّذخً عٙذا وج١شا ٌ

 .ٛلذاٌ رٌهفٟ ثب١ٌّبٖ (طجغ ِّزٍٝء )ِ اٌؾمً ٠ىْٛث١ّٕب 

 

أْ رٛعذ ِمسّبد ٌٍزفك ٚؽٛاعض رشاث١خ ّىٓ ِ ؾمٛيؾّٓ اٌ

 ٖب١ّاٌ. ١ّبٖزٛعٗ اٌٌفٟ اٌؾمً )ِسبلٟ(  ٘جٛـِٕخفؿخ ٚ

 ٙبصُ ٠زُ رسشث اٌؾمً اٌؿخُ اٌّؾبـ ثبٌؼمَٛ ٘زا  داخً رؾغض

ؽ١ش  عضئ١ب. ٚع١ضح فزشح ص١ِّٕخاٌٝ اٌزشثخ خالي  (رخٍٍٙب)

ا١ٌّبٖ اٌٝ اٌزشثخ ٠ىْٛ ثط١ئب  ط١ٓ، رسشةثىْٛ غ١ّٕخ رزشثخ اٌ

 ّىٓ ِ. ٘زا ٚإ رسزٙالن ٘زٖ ا١ٌّبٖ غ١ش ِىزٍّخ ٛلذٌٍ ِٚؿ١غ

ح ب١ّاٌىْٛ غغ١شح ٚاٌؾمٛي رؽ١ش ٌألٔظّخ اْ ٠ىْٛ اٌخالف 

 - )اٌشٞ ِٓ ؽمً اٌٝ ؽمً(إٌٝ آخشاٌؾمٛي ِٓ أؽذ  رزذفك

 . اِزالء ٚرسشة ا١ٌّبٖ فٟ اٌؾمً اٌؼٍٛٞػمت 

  

 ا١ٌّضاد الٔظّخ اٌشٞ ِٓ ؽمً إٌٝ ؽمً ٟ٘: 

ًّ  -خش بٌزجث فمذ ا١ٌّبٖ ( ٠ؾذ ِٓ 1)   ا١ٌّبٖ ١ٌس ٌٙب و

  .زبٌٟاٌؾمً اٌإٌٝ رسشة رػش٠فبد 

ّْ آ١ٌب  )اٚرّبرى١ب( است ٚشثئصاٌخ اٌ رمَٛ ( 2) ػمّخ اٌؾمً ثّب أ

 إٌّطمخ اٌسف١ٍخ.است فٟ ارّغبٖ ٚشإٌمً رٚ رزىسش،

 ١ِبٖ اٌشٞ ثبٌس١ٛيإٔزبع١خ  ٌزؾس١ٕٓ٘بن اٌىض١ش ِٓ اٌفشظ 

ِٓ إٌّبـك وض١ش  اْ رٙذف اٌٝفٟ ثبوسزبْ. ؽ١ش ٠ّىٓ 

 ػٕذ رٚ ػاللخ٘زا ثطىً خبّظ  اٌضساػ١خ اٌّؾىّخ.

ّٛ ر  ّخٔظرشر١ت )إػبدح رؤ١ً٘( أألأٚ اٌغذ٠ذح  ّخٔظاألش٠ط

. فٟ لٕبح اٌؿفخ ا١ٌّٕٝ فٟزجغ اٌزط٠ٛش أ٢ْ رّضبي ومذ٠ّخ )اٌ

إٌّبـك ثبوسزبْ ِٓ أٔظّخ اٌشٞ ث١ّبٖ اٌس١ٛي فٟ فٟ وض١ش 

لطغ ٚاسؼخ ِٓ األسؼ رشٜٚ ِشح ِغ  -ا ٚاسؼخ اٌضساػ١خ

ّْ وً دفٟ  ٚاؽذحفمف  ١م١خ اٌؾمٛي فٟ ثػطشح سْٕٛ، ؽ١ش أ

خ ؾبفظثبٌّٚ. اٌسٕخفٟ ٚاؽذح  ِّشح  افؿً اٌؾبالد رشٜٚ

خ رػجؼ ضب١ٔػ١ٍّخ اٌش٠خ اٌ، ػٍٝ ِؾذٚد٠خ إٌّطمخ اٌضساػ١خ

 .ِّىٕخ

٠غؼً سـٛثخ اٌؾمً خبسط ٘زٖ اٌش٠خ اٌضب١ٔخ ـٍجبد غبٌجب 

ّْ فٟ ٘ز -ِٕطمخ االعٙبد )اٌؿغف(  اٌظشٚف  ٖٕٚ٘بن دالٌخ أ

ا١ٌّبٖ ٌٍش٠خ اٌضب١ٔخ أػٍٝ ِٓ أزبع١خ ا١ٌّبٖ ٌٍش٠خ  إٔزبع١خ 

ِٓ ىض١ش اٌطّغغ رػغ١شح أ٠ؿب إٌّطمخ اٌضساػ١خ اٌ. االٌٚٝ

 زؾؿ١ش ٚغ١بٔخِسجمخ اٌشٞ ٚاٌسؼ أألاسزضّبس فٟ األ

ّْ اٌؼشَٚ )اٌؼجبئً( أألٔزبع١خ ٌٙزا إٌظبَ رىْٛ ِشرفؼخ. ، أل

ّْ  اٌّضاسػ١ٓ اسًٙزؼبْٚ ث١ٓ اٌفؿال ػٓ رٌه، س١ىْٛ  ثّب أ

 االغ١ٕبء ٚاٌّؾزبع١ٓ.ؽبّدح ث١ٓ  اٌزمس١ّبدىْٛ الرٕ٘بن 

إسزضّش فٟ إٌّطمخ اٌضساػ١خ اٌزٟ ف١ٙب ِٕطآءد رٛص٠غ ا١ٌّبٖ  

ع١ذح ثزؾس١ٓ ِمسّبد اٌزذفك، ِٕٚطآءد اٌّسبلف اٌّبئ١ٗ،  

ٚؾؼذ ثؼؽ ٘زٖ إٌّطآءد فٟ ٚلذ ِٚضجزبد لبع اٌمٕبح. 

 .ِٚزجبػذح خل١ٍٍأٔٙب ( غ١ش (1)ِٛلؼٙب )إٔظش ِشثغ 

ٌذٜ اٌّضاسػ١ٓ خجشح ِٓ اٌ  ا  ١ٌس ٕ٘بن وض١ش ثػفخ ػبِخ

 ٘برؤص١ش أْذائّخ غ١ش ٖ إٌّطآءد اٌت ٘ز١شوّ ثطش٠مخ ر ٚخجشا

  س١ىْٛ ػبي.

 -اٌؾمً  ِسزٌّٜٛطآءد  االداسح اٌّبئ١خ ػٍٝ  ذاٌغ١ اٌزش٠ٚظ

اٌؾمً ِٕٚطآءد ا١ٌّبٖ  ِذاخً ػٛظخٚعٗ اٌ ٚػٍٝ

اٌزٟ ػٍّذ فٟ ثذاػبد اإل اٌؾمًفٟ ٘زا   .اٌفبئؿخ )اٌّف١ؽ(

إٔظش اٌّشثغ  )وبٔذ ٚاػذح  WRRI ِؼٙذثٛاسطخ ش اٌزط٠ٛ

ٖ عضء ِٓ ٘ز. فُٙ أوضش إرسبػب   ، ٚ٘زٖ األثذاػبد رسزؾك(3

 ّضاسعاٌِغ  خبظثطىً  -ؽذس سبثمب رٍمبئ١ّب  األثذاػبد 

االِضٍخ اٌزٟ زجغ اٌؾمً، ر ٓ ِذاخً ١ؾسر٠سزضّش فٟ  اٌزٞ 

 . WRRI ِؼٙذ ػٍّخ فٟ
 

 : حفع رطىبت الخزبت والووارساث إلحخفاظ أألرض بزطىبت:2هزبع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

وقد . إلحتفاظ أألرض بالرطوبةمماراسات  عّدة فًبمٌاه السٌول  الري ةعملٌ فً حفظ رطوبة تربة من األهمٌة وضحت
ون الحٌوانات الخاص بهم للحراثة ورفع ٌمتلكال الذٌن)لمالك االرض الردٌئة جدا  بلوشستان( –)الس بالء  فً أعطٌت

 الوقت حٌث أن حراثة الحقول فً مالك الثٌران.  إلى استئجار فً أرضهم الذن ٌضعون  االثقال مثل الخٌل والثٌران(
ٌّةورٌها رٌة واحدة  المناسب رطوبة  حفظل القدرةو. وجٌد جّذاب انتاج ناضموهذا اساس ل – تربةال رطوبة حفظل أساس

الدخول فً  بدونبحٌوانات الحراثة, حٌث تكون مهمة مثل اهمٌة مالك األرض. و المناسب الوقت فً تكون بتطوٌرها تربةال
 ."تكون الزراعة ردٌئة جدا" الملكٌة مع مالك الثٌران

األجٌل  إلى لاجٌاأل أحد الحقل بشكل وراثً منزراعة  حق  ٌذهبحٌث  الوراثً.  ستئجارألا انتشار وسعأخرى ا ممارسة
. األرضفً  عملفً ال ٌستمرّ  أنّ هو  الشرط أنّ  غٌر - األرضٌكون شرٌك فً ملكٌة  المستؤجر ٌقة  حقال فً. التالٌة

ٌّةال راتاستؤجاأل  .ٌعمل صٌانة واصالح لعبائل الحقل دائما" الذي هو" معنى -['' لثبند`]تسمً فً باكستان  وراث
ٌّةتكون  واصالح وصٌانة العبائل  إتجاهات فً فٌضاناتفً مناطق الري بمٌاه السٌول من أجل تفادي هروب ال عمللل أساس

 .ٌاه )ٌتسرب المٌاه( فً الحقول المحاطة بالعبائل )الحواجز الترابٌة حول الحقول(محتى تتخلل الو ةمتوّقع غٌر
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 (WRRI(: االبخكاراث لوعهد بحىد هصادر الوٍاٍ )3هزبع )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فٟ ثبوسزبْ  ( رؾس١ٓ ِف١ؽ اٌؾمً، ػًّ فزؾخ غغ١شح ِغ ؽٛؼ رشس١ت ٌٍزشسجبد1االثزىبس سلُ )

ٚعؼٍٛ ػٍّخ  . عّذاضبئغ   غجؼأٚ[ خبْ دؽ فٟ فٙٛأ] فٟاٌزٟ ػشفذ ٚض١ذح ( (9) سلُاٌطىً )ٖ إٌّطآءد وّب فٟ ٘ز ِضً

٘زا االٔذفبع اٌسش٠غ   -ثذْٚ  ؽذٚس فغٛاد اٚ أذفبع سش٠غ  -ثطش٠مخ  ٠س١طش ػ١ٍخ   آخش إٌٝ ؽمً  ٌٕمً ا١ٌّبٖ ِٓ  ّىِٓ

 غ١شغبٌؼ ٘ٛ اٌؾمً غؼًرٚ إٌّٙش ارّغبٖ فٟ سٜبِغ١ٌٍّبٖ ِّىٓ اْ رخٕذق اٌؾمً اٌٛالغ فٟ إٌّطمخ اٌسف١ٍخ  ٚرىْٛ 

 .((6) سلُاٌطىً ) ِٛؾؼ فٟ  ؾغبسحاٌّف١ؽ اٌّمٜٛ ثبٌ خ١بسٚ. اِش٠ىٟدٚالس  844-144٘زا االثزىبس رىب١ٌف. ٌالسزؼّبي

 

 
 

(  تحسٌن منشآءة مفٌض الحقل8الشكل رقم )  

 

 إغالق ِذخً اٌؾمً ثسذاد (2االثزىبس سلُ )

ِٓ  االغالق اٌسش٠غ ٌّذخً اٌؾمً ِّىٓ ٚرّٕغ ا١ٌّبٖ ؽزٝ اْ اٌسذاد رغؼً  ألزّاٌؾمً ٠ إْ ِب. ثسذادح  طغًر اٌّذخًثٛاثخ 

 (.8اٌشعٛع  اٌٝ اٌخٍف اٌٝ خبسط اٌؾمً )أظش اٌطىً سلُ )
 

 
 

( بوابة مدخل الحقل بسدادة9الشكل رقم )  
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