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يعمل �ملركز �لعربي لدر��ش�ت �ملن�طق �جل�فة و�لأر��شي �لق�حلة )�أك�ش�د( منذ ن�ش�أته - كبيت 
�إمي�نً� منه ب�رضورة تفعيل �لتع�ون �لبحثي �لعربي،  - لتطوير �لبحث �لعلمي،  خربة للعرب 
وت�شجيع �لت�أليف يف �لوطن �لعربي. وهن� ي�رض �ملركز �لعربي �أن يو��شل �إ�شد�ر جملة �لزر�عة 
و�ملي�ه يف �لوطن �لعربي، مقدمً� للب�حث �لزر�عي �لعربي �لعدد 32 من هذه �ملجلة، �لذي ي�شم 
بني دفتيه عدد�ً من �لبحوث �لتطبيقية وب�للغتني �لعربية و�لإجنليزية، يف جله� لبح�ثة من 
�ملركز �لعربي/�أك�ش�د يف جم�لت عدة، ومنه� بحث حول دور  �ملركز �لعربي يف دعم �لأ�رض 
�ملنتجة و�ملت�رضرة من �لأزمة يف �شورية، �إ�شه�مً� منه يف �لتخفيف من حدته� وت�أثري�ته�، 
ح�لة  وحت�شني  لهم،  �مل�ش�عدة  تقدمي  بهدف  �لريفيني  �ل�شك�ن  على  لنعك��ش�ته�  و�إدر�ك��ً� 
�لأمن �لغذ�ئي لهذه �ل�رضيحة �ملهمة من �ل�شك�ن. كذلك، ي�شلط �لعدد �ل�شوء على مفهوم نظ�م 
�لزر�عة �حل�فظة وت�أثريه يف خ�ش�ئ�ص �لرتبة، كون �لتطبيق �ل�شليم لهذ� �لنظ�م يحقق عدد�ً 
من �لت�أثري�ت �لتي ت�ش�عد على �لتغلب على تدهور �لرتبة، �إذ ت�شكل �لأر��شي �ملحور �لأ�ش��ص 
�لأر��شي  مو�رد  بني  �لعالقة  حول  بحثً�  �لعدد  ويقدم  �لعربي.  �لغذ�ئي  �لأمن  على  للحف�ظ 
و�ملن�خ، و�أثر �لتغري�ت �ملن�خية فيه�، ف�ملن�خ �أحد �لعو�مل �ملهمة يف ت�شكل ون�شوء �لرتب 
وتوجيه تطوره�. ويف جم�ل �هتم�م �ملركز �لعربي ب�لتق�ن�ت �حلديثة، �شم �لعدد بحثً� حول 
تقدير �إنت�ج �لقمح ب�لعتم�د على بي�ن�ت �ل�شور �لف�ش�ئية على م�شتوى �حلقل حتى �لإقليم. 

ف�لأمن �لقومي ب�شورته �مل�شتد�مة يرتكز على �لأمن �لغذ�ئي، ول�شيم� �ملح��شيل �لغذ�ئية �لرئي�شة ويف مقدمته� 
�لقمح. كم� يت�شمن �لعدد بحثً� عن �لتقييم �لقت�ش�دي لنت�ئج بحوث �أك�ش�د يف جم�ل �لتح�شني �لور�ثي للمجرت�ت 
�ل�شغرية، �إذ يعد �ملركز �لعربي منبعً� للخرب�ت �ملرت�كمة و�ملتعددة يف هذ� �ملج�ل. كم� يقدم �لعدد بحثً� مهمً� عن 
�جل�مو�ص �ل�شوري �لذي يعد من �أنو�ع �ملجرت�ت �ملهمة يف �ملن�طق �حل�رة و�شبه �حل�رة، وهو م�شدر مهم للحليب 
و�للحم يف هذه �ملن�طق. ويتطرق �أحد بحوث هذ� �لعدد �إىل �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة وموؤ�رض�ته�، وهي �لتنمية 
�لتي تلبي �حتي�ج�ت �حل��رض دون �مل�ش��ص بقدرة �لأجي�ل �لق�دمة على ت�أمني �حتي�ج�ته� �خل��شة.  و�أخري�ً بحث 

خ��ص بدر��شة ت�أثري �حليو�ن�ت �ملجرتة يف ظ�هرة �لحتب��ص �حلر�ري.
كذلك ي�شتمل �لعدد  على ثالثة بحوث ب�للغة �لإجنليزية، �أوله� من �أمل�ني�، خ��ص بتطوير منظومة حتكم عن 
بعد لت�شغيل �شبك�ت �لري ُنفذ يف ج�معة ف�ين�شتيف�ن - تري�شدورف )HSWT(، ومعهد مق�طعة ب�ف�ري� �لأمل�نية 
لزر�عة �لكروم و�لب�ش�تني، و�رضكة �لنظم �لزر�عية �ملحدودة AgrarSystem GmbH، وبحث ث�ن حول �لنب�ت�ت 
متعددة �ل�شتعم�لت يتطرق لأهمية نب�ت �ل�شيم�روب� )Simarouba glauca(، وبحث �أخري خ��ص ب�لنظ�م �لبيئي 

للو�ح�ت يف تون�ص و��شرت�تيجي�ت �لتكيف مع تغري �ملن�خ.
�أيديكم هذ� �لعدد �جلديد، توؤكد وجتدد، ك�لع�دة، دعوته� �ل�ش�دقة و�لد�ئمة  �إن هيئة �لتحرير، وهي ت�شع بني 
�أن  ي�رضه�  �لعربي. كم�  �لزر�عي  �لبحث  تطوير ودعم  �إ�شه�مً� منهم يف  �ملجلة،  للن�رض يف  و�ملهتمني  للبح�ثة 
و�لو�شول  �لرتق�ء  على  ي�ش�عد  مب�  �لبن�ء،  ونقدكم  �ملميزة  ومقرتح�تكم  �لقيمة  مبالحظ�تكم  دومً�  ترحب 

لالأف�شل، �ش�ئلني �هلل د�ئمً� �لتوفيق يف عملن� مل� فيه �خلري و�ل�شري يف طريق �لتميز.
                                                                                                    رئي�س التحرير

                                                                               

الإفتتاحيـــة 

الدكتور رفيــق علي �صــالح
املدير العام للمركز العربي

لدرا�صــــــات املنـــاطق اجلـافــــــة 
والأرا�صي القاحلة-اأك�صاد
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املركز العربي - اأك�ســاد      �لعــربي �لـوطـــن  العـــدد  32 - 2018     يف 

اإدارة 
الــــ�ضــــوؤون 

الإداریـــة 
واملالیــــة 

يف املركز العربي 
اجلافة  املناطق  ل��درا���س��ات 

والأرا�سي القاحلة
اأك�����س�����اد

د. ن�رص الدين عبيد
مدير اإدارة 

ال�س�ؤون الإدارية واملالية
اأك���س��اد

�لرئي�شة  �لإد�ر�ت  من  و�مل�لية  �لإد�رية  �ل�شوؤون  �إد�رة  ُتعد 
و�لأر��شي  �جل�فة  �ملن�طق  لدر��ش�ت  �لعربي  �ملركز  يف 
من  مب��رض  وتوجيه  ب�إ�رض�ف  تعمل  �لتي  )�أك�ش�د(،  �لق�حلة 
�لإد�رة �لع�مة على تقدمي كل م� يلزم من خدم�ت لالإد�ر�ت 
�لأمثل،  �لوجه  على  مبه�مه�  �لقي�م  من  لتمكينه�  �لفنية 
�لإد�رية  و�لكو�در  �لعمل،  م�شتلزم�ت  ت�أمني  حيث  من  �شو�ء 
�لعلمية  و�خل���رب�ت  �لعمل،  �شري  حل�شن  �ل��الزم��ة  و�لفنية 
و�مل�ش�ريع  و�لدر��ش�ت  �لبحوث  لتنفيذ  �لالزمة  �ملتميزة 
و�لبنى  �لعربية،  �ملنطقة  يف  �ملركز  ينفذه�  �لتي  �لتنموية 
وت�أمني  �ملوظفني،  �شوؤون  ومت�بعة  و�شي�نته�،  �لتحتية 
م�  �تخ�ذ  ذلك  يف  مب�  لعملهم،  �ملن��شبة  �لظروف  �أف�شل 
�إجر�ء�ت لت�شهيل �شفر ومه�م �خلرب�ء �ملوفدين �ىل  يلزم من 
وم�ش�ريع  و�مل�لية  �لإد�رية  �لآلي�ت  و�إعد�د  �لعربية،  �لدول 
و�لقر�ر�ت  و�لتع�ميم  و�مل�لية  �لإد�ري��ة  و�لنظم  �للو�ئح 
و�لنظ�م  يتم��شى  مب�  �ملركز  يف  �لعمل  تنظم  �لتي  ك�فًة 

�ملتخ�ش�شة. �لعربية  �ملنظم�ت  ملوظفي  �لأ�ش��شي 
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�لعــربي �لـوطـــن  يف  العـــدد  32 - 2018     املركز العربي - اأك�ســاد     

�لنف�ق  تر�شيد  د�ئمً�،  �أولوي�ته�  يف  �لإد�رة  ت�شع 
و�مل�لية،  �لفنية  �ل�رضوط  ب�أف�شل  �خلدم�ت  وتقدمي 
�ملو�زنة  م�رضوع  �إعد�د  على  ذلك  �شبيل  يف  وتعمل 
�حل�ش�ب�ت  و�إع���د�د  للمركز،  �ل�شنوية  �لتقديرية 
�ملركز  لأن�شطة  �لالزم  �لتمويل  وت�أمني  �خلت�مية، 
وف��ع���ل��ي���ت��ه �مل��خ��ت��ل��ف��ة م��ن �مل�����ش���در �مل��ح��ددة 
�لنظ�م  تطبيق  ع��ل��ى  دوم���ً�  وحت��ر���ص  ق���ن��ون��ً�، 
�لعربية  للمنظم�ت  �مل��وح��د  و�ملح��شبي  �مل���يل 
�ملجل�ص  عن  �ل�ش�درة  و�ل��ق��ر�ر�ت  �ملتخ�ش�شة، 
�لعربية،  �لدول  جل�معة  و�لجتم�عي  �لقت�ش�دي 
تعمل  ك��م���  �مل���ل��ي��ة،  �ل��رق���ب��ة  هيئة  وت��و���ش��ي���ت 
�لتمويل  �إيالء  على  �لفنية  �لإد�ر�ت  مع  ب�لتع�ون 
�ل�شمعة  ��شتثم�ر  خالل  من  خ��شًة،  �أهميًة  �لذ�تي 
�ل�شنو�ت  يف  �ملركز  تبو�أه�  �لتي  �ملرموقة  �لعلمية 
و�ملنظم�ت  �لدول  لدى  معتمد  خربة  كبيت  �لأخرية 
وم�ش�ريع  �أن�شطة  ��شتقط�ب  يف  و�لدولية  �لعربية 

ترفد  و�ملنظم�ت،  �ل��دول  هذه  من  ممولة  تنموية 
يف  ت�شل  ك��ب��رية  مبب�لغ  �شنويً�  �مل��رك��ز  م��و�زن��ة 

دولر. ماليني   3 من  �أكرث  �إىل  �ل�شنو�ت  بع�ص 
�لفنية،  �لإد�ر�ت  مع  ك�ماًل  تع�ونً�  �لإد�رة  تتع�ون 
�تف�قي�ت  �إع���د�د  على  معه�  ب�لتن�شيق  وتعمل 
و�ملنظم�ت  و�لهيئ�ت  �ل��دول  مع  �لفني  �لتع�ون 
�لعربية  �لتمويل  و�شن�ديق  و�ل��دول��ي��ة  �لعربية 
لإجتم�ع�ت  و�لتنظيم  و�لتح�شري  و�لأج��ن��ب��ي��ة، 
�جل��م��ع��ي��ة �ل��ع��م��وم��ي��ة و�مل��ج��ل�����ص �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لتدريبية  و�ل��دور�ت  �لعمل  وور���ص  و�مل��وؤمت��ر�ت، 
و�مل�ش�ريع  �لأن�شطة  ومت�بعة  و�لقطرية،  �لقومية 
�لعربية،  �ل��دول  يف  �لعربي  �ملركز  ينفذه�  �لتي 
�ملركز  مك�تب  مع  و�لتن�شيق  �لتو��شل  خالل  من 
و�لقي�م  �لعربية،  �ل��دول  يف  �لوطنيني  ومن�شقيه 
يف  يدخل  ل  عمل  و�أي  �لع�مة،  �ل�شوؤون  ب�أعم�ل 

�لفنية. �لإد�ر�ت  �خت�ش��ص 
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املركز العربي - اأك�ســاد      �لعــربي �لـوطـــن  العـــدد  32 - 2018     يف 

)�أك�ش�د(  �لعربي  �ملركز  من  �إ�شه�مً� 
يف �لتخفيف من حدة �لأزمة �لتي متر 
به� �شورية و�نعك��ش�ته� على �ل�شك�ن 
مع  وب�لتع�ون  �أك�ش�د  ق�م  �لريفيني، 
�ل�شب�نية  �جل��وع  مك�فحة  منظمة 
�ل�شورية  �ل��زر�ع��ة  ووز�رة   ،)AAH(
11 م�رضوعً� تنمويً� و�إغ�ثيً� يف  بتنفيذ 
و�لالذقية  و�حل�شكة  درع�  حم�فظ�ت 
من  �لفرتة  خالل  وحلب  دم�شق  وريف 
يف  �لإ���ش��ه���م  بهدف   ،2018 �إىل   2014

وحت�شني  �لط�رئة  �مل�ش�عد�ت  تقدمي 
�لفقر�ء،  ل��ل��م��ز�رع��ني  �لعي�ص  �شبل 
لل�شك�ن  �لغذ�ئي  �لأمن  وحت�شني ح�لة 
من  �لأزمة  من  �ملت�رضرين  �لريفيني 
خالل تقدمي مدخالت �لإنت�ج �ملختلفة 
)بذور، �شتول، مبيد�ت زر�عية، �أعالف، 
�أدوية بيطرية  ومعد�ت زر�عية( ملربي 
�ل����رثوة �حل��ي��و�ن��ي��ة و�مل���ز�رع���ني يف 

�ملن�طق �ملت�رضرة. 
�لنب�تي: �لإنت�ج  يف جم�ل 

هذه  من  �مل�شتفيدة  �لأ���رض  ع��دد  بلغ 
ريفية  �أ�ش�رة  �أل��ف   23 نحو  �مل�ش�ريع 
فقرية، منه� نحو 6 �آلف �أ�ش�رة تديره� 
�أكرث  من   �لأ�ش�ر  وتتكون هذه  �لن�ش�ء، 

100 �ألف فرد.  من 

)�أك�ش�د(  �لعربي  �مل��رك��ز  ��شتط�ع  
م��ن خ���الل ه���ذه �مل�����ش���ري��ع م��د يد 
 1545 بتقدمي  �لأ���رض  ه��ذه  �إىل  �لعون 
مز�رعً�،   6350 ل�  �لقمح  بذ�ر  من  طنً� 
�ملبيد�ت  م��ن  ���ش��ل��ة   1782 وت��وزي��ع 
�خل�ش�ر  ملز�رعي  و�لفطرية  �حل�رضية 
ب�لإ�ش�فة  �مل�شتهدفة،  �ملن�طق  يف 
�ملعد�ت  م��ن  �شلة   6700 ت��وزي��ع  �إىل 
�شلة  و6500  �ملز�رعني،  على  �لزر�عية 
�شتلة  �أل��ف  و400  �خل�ش�ر،  ب��ذ�ر  من 
و�لبيوت  �ملنزلية  �حلد�ئق  مل�ش�ريع 

�لريفي�ت. للن�ش�ء  �لبال�شتيكية 
 يف جم�ل �لإنت�ج �حليو�ين:

ومنعك�ش�ته�  �لأزم��ة  لظروف  نتيجًة 
�لتي  �حل��ي��و�ين  �لإن��ت���ج  قط�ع  على 
�مل��ر�ع��ي  رق��ع��ة  �ن��ح�����ش���ر  �إىل  �أدت 
و�رتف�ع  �لعلفية،  �مل���و�رد  ونق�ص 
�أك�ش�د  ق�م  �جل�هزة،  �لأعالف  �أ�شع�ر 
بتوزيع 5750 طنً� من �لأعالف �ملركزة 
و�ل�شعري �لعلفي و�لنخ�لة �لعلفية على 
�لفقرية  �لريفية  �لأ�رض  من  مربيً�   8932

وريف  و�حل�شكة  درع�  حم�فظ�ت  يف 
دم�����ش��ق وح��ل��ب و�ل��الذق��ي��ة، ك��م��� مت 
�أدوية بيطرية  4082 �شلة حتوي  توزيع 
 900 توزيع  �إىل  ب�لإ�ش�فة  متنوعة، 

على  �حلليب  ت�شنيع  �أدو�ت  من  �شلة 
على  للم�ش�عدة  �لريفي�ت  �لن�ش�ء 

لإنت�جهم.  م�ش�فة  قيمة  حتقيق 
يف جم�ل �لأمن �مل�ئي:

�ل�ش�ئدة  �ملن�خية  �لتغري�ت  على �شوء 
�ملو�رد  �شح  �إىل  �أدت  �لتي  يف �ملنطقة 
�ل�شك�ن  وت�رضر  ع���م،  ب�شكل  �مل�ئية 
�لريفية  �لأ���رضة  ول�شيم�  �ملحليني، 

دور املركـز العربي لدرا�ضــات املناطق اجلافـة 
)ACSAD( والأرا�ضي القاحلـة

يف دعم الأ�ضـــــر املنتجـة واملت�ضررة من 
الأزمـة يف اجلمهوریة العربیـة ال�ضوریـة

د. محمد العبد اهلل
إدارة االقتصاد والتخطیط - رئیس قسم اإلرشاد الزراعي/ أكساد
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�لأكرث ه�ش��شًة،  ق�م �أك�ش�د بتنفيذ 134 
وحدة حل�ش�د مي�ه �لأمط�ر من �شطوح 
�مل�شتفيدة  �ل��ع���ئ��الت  ل��دى  �مل��ن���زل 
للوحدة،  مكعبً�  مرت�ً   30 �إىل   10 ب�شعة 
كم� مت تنفيذ 4 �شد�ت م�ئية جبلية يف 
قرى طرطو�ص و�لالذقية للتخفيف من 

�لريفيني.  �ل�شك�ن  مع�ن�ة 
يف جم�ل رفع �لقدر�ت و�مله�ر�ت:

�لعربي  �ملركز  حر�ص  من  �نطالقً� 
)�أك�������ش����د( ع��ل��ى حت�����ش��ني م��ع���رف 
وم���ه����ر�ت �لأ�����رض �مل�����ش��ت��ف��ي��دة من 
 300 نحو  تنفيذ  مت  فقد   �مل�ش�ريع، 
�شوية  لرفع  �إر�ش�دية  تدريبية  جل�شة 
يف  ومربني(  )مز�رعني  �مل�شتفيدين 
و�حليو�ين،  �لنب�تي  �لإن��ت���ج  جم���يل 
ح�رضه� �أكرث من 10 �آلف مرب ومز�رع 
مت  كم�  �مل�شتهدفة،  �ملح�فظ�ت  يف 
�لع�ملني  من  فني   100 نحو  تدريب 
ب�مل�ش�ريع يف جم�يل �لإنت�ج �لنب�تي 
و�حليو�ين، وتدريب 123 وكياًل بيطريً�، 
�إ�شع�فية،  بيطرية  بحق�ئب  وتزويدهم 
ريفية و400 مز�رع  �إمر�أة   746 وتدريب 
)�شن�ع�ت  للدخل  مدرة  مه�ر�ت  على 
ب�ملعد�ت  وتزويدهم  منزلية وريفية(، 

للت�شنيع. �لالزمة 
�لنت�ئج �أهم   

ع�ئلة  �أل��ف   23 م��ن  �أك��رث  م�ش�عدة   •
يف  �لأزم��ة  ظ��روف  حتمل  على  فقرية 
وعدم  قر�هم،  يف  وتثبيتهم  �شورية، 

نزوحهم منه�. 

�إع�دة  على  �مل�ش�ريع  هذه  �ش�عدت   •
يف  �ل��زر�ع��ي  �لإن��ت���ج  دورة  ت�شغيل 
على  و�مل�ش�عدة  �مل�شتهدفة،  �لقرى 
من  هكت�ر  �آلف   10 من  �أك��رث  زر�ع��ة 

�لقمح �ملروي و�لبعلي.
• م�ش�عدة مربي �لرثوة �حليو�نية على 
قطع�نهم  من  تبقى  م�  على  �حلف�ظ 
�أ�ش��ص  كمورد  عليه�  يعتمدون  �لتي 
للدخل، وعدم بيعه� لعدم قدرتهم على 
بل  ورع�يته�،  تغذيته�  تك�ليف  حتمل 
و�زد�د عدد �لروؤو�ص من �لأغن�م لديهم 

بنحو 20 %. 
من  متنوع  غذ�ئي  م�شدر  ت�أمني   •
لالأ�رض  و�ل�شتوية  �ل�شيفية  �خل�رضو�ت 
لكثري  عمل  فر�ص  وت�أمني  �لفقرية، 
�لريفي�ت يف جم�ل زر�عة  �لن�ش�ء  من 

�خل�رضو�ت. وت�شنيع 
�لأ�ش�ر  دخل  حت�شن  فقد  ع�م،  وب�شكل 
 % 22 ب��ن��ح��و  �مل�����ش��ت��ه��دف��ة  �ل��ري��ف��ي��ة 
�ل��رثوة  مل��رب��ي   % و28  ل��ل��م��ز�رع��ني، 
رف��ع  مت  وب���ل��ن��ت��ي��ج��ة  �حل��ي��و�ن��ي��ة، 
م�����ش��ت��وى �لأم���ن ل��غ��ذ�ئ��ي و�مل���ئ��ي 
رفع  يف  ي�شهم  مم�  �لريفية  �ش�ر  لالأ

�ملن�شود. �لتطور  عجلة  �شوية 
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 CO2 اإىل الغالف اجل�ي، ما ي�ؤدي اإىل ارتفاع تركيز CO2 ت�ؤدي عمليات الفالحة املكثفة واملتكررة للرتبة اإىل فقد الكرب�ن منها على هيئة غاز 
اأحد اأهم املل�ثات اجل�ية، وبالتايل اإىل ارتفاع درجة حرارة اجل�، وا�ضتفحال ظاهرة االحتبا�س احلراري )Greenhouse effect(. وي�ؤثر اأي�ضًا فقد 
الكرب�ن من الرتبة يف تده�ر خ�ض�بتها. وحتى نتمكن من املحافظة على خ�ض�بة الرتبة وحت�ضينها، ومن ثّم حتقيق التنمية الزراعية امل�ضتدامة، 
 .)Permanent cover of soil( وترك الرتبة حمميًة ب�ضكٍل دائم بالغطاء النباتي ،)Mechanical soil preparation( يجب وقف عمليات حت�ضري الرتبة االآلية
وميكن يف ال�قت نف�ضه اإ�ضافة كميات كافية من البقايا النباتية )Plant residues( اإىل �ضطح الرتبة )اأكرث من 6 طن/هكتار/�ضنة يف املناطق �ضبه 
اجلافة، واأكرث من 10 طن/هكتار/�ضنة يف البيئات الرطبة(، لذلك ُيعد نظام الزراعة احلافظة )دون فالحة(، وترك بقايا املح�ض�ل، واإتباع الدورة 

الزراعية املنا�ضبة )Crop rotation( من اأهم مق�مات نظام االإنتاج الزراعي امل�ضتدام. 
اإّن امل�ضكلة الرئي�ضة للزراعة التقليدية هي االنخفا�س امل�ضتمر يف خ�ض�بة الرتبة، ما ي�ؤثر �ضلبًا يف ا�ضتدامتها، و�ضالحيتها لالإنتاج الزراعي لفرتٍة 
زمنيٍة اأط�ل، ويعزى ذلك ب�ضكٍل رئي�س اإىل اجنراف الرتبة، وفقد مادتها الع�ض�ية نتيجة عمليات الفالحة املكثفة واملتكررة، التي ُتبقي الرتبة 
عاريًة متامًا من الغطاء النباتي، وغري حممية من التعر�س املبا�رش الأ�ضعة ال�ضم�س، اأو تاأثري الهط�الت املطرية الغزيرة، وبالرغم من التقدم الكبري 
يف عل�م ال�راثة، والرتبة، والت�ضميد، ووقاية املزروعات واإدارة املح�ض�ل واالأر�س واملياه، فال يزال هناك تده�ر وا�ضح وم�ضتمر يف اإنتاجية 

االأن�اع النباتية عرب الزمن. 
تتنباأ منظمة االأغذية والزراعة العاملية )FAO( اأّن مقدار الفقد يف اإنتاجية املحا�ضيل املزروعة بعاًل ميكن اأن ي�ضل اإىل نح� 15 % خالل عقدين من 
الزمن يف اأفريقيا، وقرابة 19 % يف جن�ب �رشقي اآ�ضيا، وال يعني تده�ر الرتبة اإمكانية خروجها فقط من اال�ضتثمار الزراعي، ولكن �ضتك�ن هناك 
حاجة ملحة لزيادة كمية مدخالت االإنتاج الزراعي )Inputs( كاالأ�ضمدة، والبذار، ومياه الري، واملبيدات، وال�ق�د ..الخ، وزيادة حجم اال�ضتثمارات 
للمحافظة على اإنتاجية االأن�اع النباتية املزروعة فيها، االأمر الذي يزيد من تكلفة االإنتاج، ويقلل �ضايف الربح )Net economic return(. ُيعد حمت�ى 

الرتبة من املادة الع�ض�ية من اأهم الع�امل املحددة لن�عية الرتبة، ب�ضبب تاأثريها يف خ�ضائ�س الرتبة الفيزيائية، والكيميائية، واحلي�ية
 )Cannel و Hawes، 1994(. وعندما تك�ن �ضعة التبادل الكاتي�ين )Cation Exchange Capacity( للرتبة منخف�ضًة جداً، ت�ؤدي املادة الع�ض�ية دوراً غايًة 

يف االأهمية يف االحتفاظ بالعنا�رش املعدنية املغذية، وال�ضيما يف املناطق املدارية مقارنة باملناطق املعتدلة.

نظام الزراعة احلافظة 

وتاأثريه يف خ�ضائ�ص الرتبـة
 د. ح�سني املحا�سنة  و  د. جمال �سالح

اإدارة امل�ارد النباتية – اأك�ساد
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�إن �لتطبيق �ل�شليم لنظ�م �لزر�عة �حل�فظة 
ُيحقق عدد�ً من �لت�أثري�ت �لتي ُت�ش�عد على 
ب�شكل  وحُت�ّشن  �لرتبة،  تدهور  على  �لتغلب 
غط�ء  ك���ن  وكلم�  �لرتبة،  نوعية  بطيء 
�لرتبة �أكرث، وعملية �إث�رة �لرتبة �أقل، كلم� 
ك�نت �لنت�ئج �أف�شل، وهذه �لت�أثري�ت هي:
•تقليل �جنر�ف �لرتبة بفعل �لريح و�ملي�ه.

•تقليل �جلري�ن �ل�شطحي وفقد�ن �ملي�ه.
•تخفي�ص �لف�قد من �ملي�ه ب�لتبخر.

•زي�دة ت�رضب وتخزين �ملي�ه يف �لرتبة.
•منع �لت�شخني �لز�ئد ل�شطح �لرتبة �ملوؤثر 

يف �إنب�ت �لبذور.
•بن�ء �مل�دة �لع�شوية يف �لرتبة.

 Aggregate( حت�شني ثب�تية �لكتل �لرت�بية•
stability(، وبن�ء �لرتبة )Soil structure(، مع 

.)Bulk density( زي�دة كث�فته� �لظ�هرية
خالل  من  �جل��ذور  منطقة  عمق  •زي�دة 
حم�شول  نب�ت�ت  وجذور  �لأر�ص،  ديد�ن 

�لتغطية.
�ل��رتب��ة،  يف  �حل��ي��وي  �ل��ت��ن��وع  •زي�دة 
و�لك�ئن�ت �حلية �لدقيقة، ومثبت�ت �لآزوت 
وحملالت  �لآزوتوب�كرت(،  )�لر�يزوبيوم، 
�حلية  و�لك�ئن�ت  )�مليكوريز�(،  �لفو�شفور 

�لكبرية مثل ديد�ن �لأر�ص.
 ،)2 و   1 )�ل�شكالن  �لرتبة  حي�ة  •حت�شني 
�حلية  و�لك�ئن�ت  �لأر�ص  ديد�ن  تقوم  �إذ 
ودفن  �ل�شطحية،  �لرتبة  بتفكيك  �لأخرى 
�شطح  ثب�تية  وتزيد  �لع�شوية،  �مل���دة 

�لرتبة مبفرز�ت حتلل �مل�دة �لع�شوية.

الأ�سا�سية  التاأثريات 
احلافظة  الزراعة  لنظام 

الرتبة يف خ�سائ�ص 

ال�سكل 1.  الزراعة املبا�سرة والإبقاء على غطاء الرتبة ُيح�سن بناء الرتبة وحياتها، اإذ ُت�سكل ديدان الأر�س م�سامات كبرية يف الرتبة.

ال�سكل 2. دور الزراعة احلافظة يف اإغناء التنوع احليوي فوق وحتت �سطح الرتبة.

:)Bulk density versus soil structure( الكثافة الظاهرية وبناء الرتبة
�لنظر  يجب  عمومً�  �شلبي،  ت�أثري  ب�أنه  ذلك  ُيف�رض  و�أحي�نً�  �لظ�هرية،  كث�فته�  وتزد�د  حر�ثته�،  عدم  عند  كث�فًة  �أكرث  �لرتبة  ُت�شبح 
3(، وتت�شكل �لكتل �لرت�بية  �إذ يتح�شن بن�ء �لرتبة حتت نظ�م �لزر�عة �حل�فظة )�ل�شكل  �إىل �لكث�فة �لظ�هرية بعالقته� ببن�ء �لرتبة، 

�لث�بتة �لتي ل تتحطم ب�شهولة حتت ت�أثري �لأمط�ر، لذلك يقل 
ت�شكل �لق�رضة �ل�شطحية و�جلري�ن �ل�شطحي و�جنر�ف �لرتبة، 
وتت�شكل �مل�ش�م�ت �لكبرية �لعميقة، وهذ� ي�شمن ر�شح �ملي�ه 
�شطح  على  طويلة  لفرت�ت  �مل�ء  يركد  ل  وب�لت�يل  و�لتهوية، 
من  �ملز�رعني  ميّكن  م�  وه��ذ�  �لأم��ط���ر،  هطول  بعد  �لرتبة 
ب�لعملي�ت  و�لقي�م  مبكر  ب�شكل  �جل��ر�ر�ت  مع  �حلقل  دخول 
)�إط�لة فرتة  �لفطرية  �ملبيد�ت  ر�ص  �ل�رضورية، مثل  �حلقلية 
�إمك�نية �لعمل يف �حلقل(، وحت�شني رطوبة �لرتبة من خالل 

منع �جلري�ن �ل�شطحي و�جنر�ف �لرتبة.
ال�سكل 3. تغريات تركيب الرتبة )Soil structure( حتت ظروف الزراعة احلافظة.
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ال�سكل 5. زيادة حمتوى الرتبة املائي، وثباتية الكتل الرتابية حتت نظام الزراعة احلافظة.

ال�سكل 4. تعمل ديدان الأر�س م�سامات كبرية يف الرتبة ُت�سهم يف زيادة ر�سح املياه والتهوية )�سورة يف مزرعة AREC-لبنان(.

 :)Soil life( حياة الرتبة
ه� لأ�شعة �ل�شم�ص و�حلر�رة  توؤثر عملية �حلر�ثة يف �أحي�ء �لرتبة، �إذ ُتعر�شّ
ن�ش�طه�  وينخف�ص  �لرتبة،  يف  �حلية  �لك�ئن�ت  عدد  فيقل  و�جلف�ف، 
ول�شيم�  ينخف�ص،  �حليوي  �لتنوع  �أن  �إىل  �إ�ش�فًة  �لنمو،  مو�شم  خالل 
�لك�ئن�ت �لر�قية مق�رنًة ب�لك�ئن�ت �حلية �لدقيقة مثل �لبكرتي�. بينم� 
غط�ء  وُي�ش�عد  �لرتبة،  حي�ة  تت�أثر  ل  �حل�فظة  �لزر�عة  ظروف  حتت 

�لرتبة على خلق بيئة ث�بتة، وتخدم �مل�دة �لع�شوية كغذ�ء لك�ئن�ت �لرتبة. �أ�ش�رت نت�ئج �لتج�رب لعدة �شنو�ت حتت نظ�م �لزر�عة 
�حل�فظة �إىل زي�دة تنوع وتكر�ر ك�ئن�ت �لرتبة يف �حلقل مق�رنًة ب�لزر�عة �لتقليدية، كم� حُت�شن ك�ئن�ت �لرتبة �لدقيقة ذ�ت �لأ�شل 
�حليو�ين و�لنب�تي )Micro-fauna and flora( من تركيب �لرتبة بت�شكيل كتل تر�بية ث�بتة، بينم� ت�شكل ك�ئن�ت �لرتبة �حليو�نية �لكبرية 
و�لبق�ي�  �لع�شوية  �مل�دة  ويتم خلط وحتلل  و�لتهوية،  �ملي�ه  لر�شح  مهمة  �لرتبة، وهي  �لكبرية يف  �مل�ش�م�ت  �لأر�ص(  ديد�ن  )مثل 

�لنب�تية �أو �لغط�ء �لنب�تي يف �لرتبة )�جلدول 1 و�ل�شكل 4(. 

1. الــزيــادة امللحوظة لعدد ديـــدان الأر�ـــس حتــت ظـــروف الزراعة  اجلـــدول 
احلافظة خالل مو�سمني زراعيني يف لبنان.

عدد ديدان األرض/م2النظام الزراعي
1الزراعة التقلیدية
5.7الزراعة الحافظة

تاأثري الزراعة احلافظة يف خ�سائ�ص الرتبة املختلفة: 
�إيج�بية يف  ت�أثري�ت  له�  )دون فالحة( ك�ن  �لزر�عة �حل�فظة  �أّن  �لع�مل تبني  دفئً� يف  �لأكرث  �ملن�طق  �أدلة علمية ك�فية من  توجد 
كبري،  ب�شكٍل  �لرتبة  �جنر�ف  �نح�ش�ر  ب�شبب  وذلك  �لتقليدية،  ب�لزر�عة  مق�رنة  و�حليوية  و�لكيمي�ئية  �لفيزي�ئية  �لرتبة  خ�ش�ئ�ص 

و�ملح�فظة على حمتوى �لرتبة من �مل�دة �لع�شوية، ب�لإ�ش�فة �إىل دور �لغط�ء �لنب�تي يف �حلد من �رتف�ع درجة حر�رة �لرتبة.
1 - ت�أثري �لزر�عة �حل�فظة يف خ�ش�ئ�ص �لرتبة �لكيمي�ئية: �ُشجلت حتت ظروف �لزر�عة �حل�فظة قيم �أعلى ملحتوى �لرتبة من �مل�دة 
�لتب�دل  على  و�لقدرة   ،pH �حلمو�شة  لدرجة  من��شبة  وقيم  و�ملغنزيوم،  و�لك�ل�شيوم،  و�لبوت��شيوم،  و�لفو�شفور،  و�لآزوت،  �لع�شوية، 

.)1985 ، Paran و Sidiras 1996 ؛ ،Crovetto( لأيوين مق�رنة ب�لزر�عة �لتقليدية�
 Water( 2 - ت�أثري �لزر�عة �حل�فظة يف خ�ش�ئ�ص �لرتبة �لفيزي�ئية: ُيوؤدي تطبيق نظ�م �لزر�عة �حل�فظة �إىل زي�دة معدلت ر�شح �ملي�ه
infiltration(، م� يوؤدي �إىل �حلد وب�شكٍل كبري من فقد �ملي�ه ب�جلري�ن �ل�شطحي و�جنر�ف �لرتبة )Roth، 1985(. ويوؤدي �إىل زي�دة حمتوى 

�لرتبة �مل�ئي ودرجة حر�رة �لرتبة )�ل�شكل 5(، و�ملح�فظة على ثب�ت �لكتل �لرت�بية  )Derpsch وزمالوؤه، 1981(. وتزيد �أي�شً� من م�ش�مية 
�لرتبة، وتوؤدي هذه �خل�ش�ئ�ص جمتمعًة �إىل زي�دة غلة �لأنو�ع �ملح�شولية ب�شكٍل معنوي مق�رنًة بنظم �لزر�عة �لتقليدية.
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ال�سكل 6. تطور ن�سبة املادة الع�سوية يف نظام الزراعة احلافظة مقارنة بالزراعة التقليدية
 يف  القام�سلي )�سورية( خالل املو�سم الزراعي 2009/2008.

تاأثري الزراعة احلافظة يف خ�سائ�ص 
الرتبة احليوية: 

�إىل  �مل��ح���ري��ث  ��شتعم�ل  ع���دم  ُي����وؤدي 
�ملح�فظة على �لأع�ش��ص )Nests(، و�لقنو�ت 
�حلية  �لك�ئن�ت  بنته�  �لتي   )Channels(
�أع��د�ده���  زي����دة  �إىل  ي���وؤدي  م���  �لدقيقة، 
ون�ش�طه� يف �لرتبة مق�رنًة بنظ�م �لفالحة 
�لتقليدية. وُي�ش�عد ترك �لبق�ي� �لنب�تية فوق 
�شطح �لرتبة يف نظ�م �لزر�عة �حل�فظة على 
ت�أمني �لغذ�ء �لالزم حلي�ة �لك�ئن�ت �حلية 

 .)Soil fauna( �يف �لرتبة وتك�ثره
وميكن �لقول �أّن خ�شوبة �لرتبة مرتبطة �إىل 
ويتحدد  فيه�،  �حليوي  ب�لن�ش�ط  كبري  حٍد 
�ملرتوكة  �لنب�تية  �لبق�ي�  بكمية  �لأخ��ري 
�لزر�عة  �أي�شً�  وُت�ش�عد  �لرتبة.  �شطح  فوق 
�حل�فظة على زي�دة حمتوى �لرتبة �مل�ئي، 
و�ملح�فظة على درجة حر�رة من��شبة يف 
�لرتبة، �لتي ُتعد من �أهم �ملتطلب�ت �لبيئية 
�حلية  �لك�ئن�ت  لتك�ثر  �لالزمة  �لأر�شية 
�لدر��ش�ت  �لعديد من  �أ�ش�ر  ون�ش�طه� فيه�. 
 ،)Earthworms( إىل زي�دة عدد ديد�ن �لأر�ص�
 ،)Microorganisms( و�لك�ئن�ت �حلية �لدقيقة
و�مل��ي��ك��وري��ز�   ،)Fungi( و�ل��ف��ط��ري���ت 
فيه�  ُطبقت  �لتي  �ل��رتب  يف   )Micorrhyza(
تق�نة �لزر�عة �حل�فظة مق�رنًة ب�لرتب �لتي 
��شتمرت يف تطبيق نظ�م �لفالحة �لتقليدية 

 .)1981 ، Derpsch و  Kemper(
حت�سني  يف  احلافظة  ال��زراع��ة  دور 

حمتوى الرتبة من املادة الع�سوية: 
�لأ�ش��ص  �لعن�رض  �لع�شوية  �مل���دة  ُت�شكل 
�خلفيفة  �لرملية  �ل��رتب  ول�شيم�  للرتب، 
ذ�ت �ملحتوى �ملنخف�ص من مع�دن �لطني، 

 )SOM( للرتبة  �لع�شوية  �مل����دة  تتحلل 
ب�رضعة �أكرب يف �ملن�خ �لد�فئ و�لرطب وعند 
قلب �لرتبة، لذلك ف�إّن زي�دة تهوية �لرتبة 
ُت�رّضع عملية �لتحلل، ومن �أجل �إد�رة �لرتبة 
بطريقة م�شتد�مة يجب تقليل حر�ثة �لرتبة، 
�أو حتى �إيق�فه� ب�شكل ك�مل مع �إع�دة بن�ء 
�أهم  وتتجلى  �لرتبة،  يف  �لع�شوية  �مل���دة 

وظ�ئف �مل�دة �لع�شوية مب� يلي:
.)Soil structure( 1 - حت�شني تركيب �لرتبة

�لرتبة على تخزين �ملي�ه  - زي�دة قدرة   2
.)Water storage capacity(

�ملعدنية  للعن��رض  �لبطيء  �لتحرير   -  3
.)Mineral nutrition( ملغذية للنب�ت�

تقلل �لفالحة �ملكثفة و�ملتكررة للرتبة من 
للرتبة،  �لع�ئدة  �ملح�شول  بق�ي�  كمية 
�أك�شدة  نف�شه من معدل  �لوقت  وتزيد يف 
مع  يوؤدي  �لذي  �لأمر  �لع�شوية،  �مل�دة 
مرور �لزمن �إىل ��شتنف�د �مل�دة �لع�شوية 
نظ�م  تطبيق  يزيد  بينم�  �ل��رتب��ة،  م��ن 
�لرتبة من  �حل�فظة من حمتوى  �لزر�عة 

�مل�دة �لع�شوية من خالل:
�شطح  فوق  �ملرتوكة  �ملح�شول  بق�ي�   •

�لرتبة.
• جذور �لنب�ت�ت �ملتحللة.

• حم�ية �لدب�ل )Humus( من �أ�شعة �ل�شم�ص، 
�أو �لعو�مل �خل�رجية.

• تقليل معدل حتلل �مل�دة �لع�شوية نتيجة 
خف�ص درجة حر�رة �لرتبة. 

�لرتبة  حمتوى  يف  �لتب�ين  يعزى  عمومً�، 
�لزر�عة  نظ�م  حتت  �لع�شوية  �مل���دة  من 
كمية  يف  �لتب�ين  �إىل   )6 )�ل�شكل  �حل�فظة 
�ملرتوكة  �ملح�شول  وبق�ي�  �حلية،  �لكتلة 

فوق �شطح �لرتبة بعد �حل�ش�د.
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�لعو�مل �ملن�خية يف ت�شكل  �أوًل: دور 
�لرتبة:  ون�شوء 

�ل��رتب��ة ب���أن��ه��� ج�شم  ع��ن��دم��� ع��ّرف��ت 
مثل  مثله�  ب��ذ�ت��ه  م�شتقل  طبيعي 
�أن  يجب  ولدر��شته�  و�حليو�ن،  �لنب�ت 
�ملو��شيع  جميع  �لعتب�ر  بعني  توؤخذ 
و�ملن�ش�أ  �لأ�شل  حيث  من  �لعالقة  ذ�ت 
و�لتطور، وعالقة ذلك ب�لأج�ش�م �لأخرى 
من  �أُق��ر  �ل�ش�ئدة،  �لطبيعية  و�لظو�هر 
�لرتبة نظ�م على ج�نب  �أن  ذلك  خالل 
كبري من �لتعقيد، وميتلك عدد�ً كبري�ً من 
�خلو��ص، وهو نظ�م دين�ميكي تنطبق 
 - و�لرتمو  �لدين�ميكية  �لقو�نني  عليه 
�لرتبة  ت�شكل  �أن  ب�فرت��ص  دين�ميكية، 
ون�ش�أته� هو نت�ج �شل�شلة من �لعملي�ت 
�لكيمي�ئية و�لكيمي�ئية �حليوية ت�ش�رك 
�ملن�خ  �أهمه�  ع��دي��دة،  ع��و�م��ل  فيه� 
�لرتبة  وم�دة  و�لطبوغر�فية  و�لأحي�ء 
�لأم و�لزمن.  من هن� تربز �أهمية �ملن�خ 
يف در��شة ت�شكل ون�شوء �لرتبة وحتديد 
و�ملن�خ  تطوره�،  و�جت�ه�ت  هويته� 
و�حد  بع�مل  عنه  �لتعبري  ميكن  ل  هن� 

ـــني مــــوارد  الــعــالقــة ب
الأرا�ضي واملناخ 

واأثر التغري املناخي فیها

تبرز أهمیة العالقة بین المناخ واألرض عندما نعلم أن 
المناخ هو أحد العوامل المهمة في تشكل ونشوء التربة 
وتوجیه تطورها، وتحديد استعماالت األراضي واستدامتها. 
والمناخ ال يعبر عنه بعامل واحد، بل هو مجموعة عناصر 
لألراضي،  المستدامة  اإلدارة  توجیه  في  مجتمعًة  تسهم 
سلوك  تحديد  في  مهم  دور  القدم  منذ  للمناخ  كان  لذلك 
التربة وتطورها والوقوف على مقدرة األراضي اإلنتاجیة 
التي  المثلى  استخداماتها  اختیار  ثم  ومن  وصالحیتها، 
أثر  المناخي  للتغیر  كان   لذلك  األفضل،  المردود  تعطي 
واضح في موارد األراضي في المنطقة العربیة، فالتغیر 
المناخي كما عرفته اتفاقیة األمم المتحدة اإلطارية لتغیر 
المناخ يعزى بصورة  المناخ (FCCC)، هو  تغیر في 
مباشرة أو غیر مباشرة إلى النشاط البشري الذي يؤدي 
باإلضافة  العالمي،  الحیوي  الغالف  تكوين  في  تغیر  إلى 
متماثلة،  زمنیة  فترات  على  للمناخ  الطبیعي  التقلب  إلى 
تنضوي  األجل  طويلة  عالمیًة  مشكلًة  المناخ  تغیر  وُيعد 
على تفاعالت معقدة بین العوامل البیئیة وبین الظروف 

االقتصادية واالجتماعیة.

م. عبد الرحيم ل�ل�    و   م. با�سم قتالن
اإدارة درا�سات الأرا�سي وا�ستعمالت املياه/ اأك�ساد
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ت�شهم  ع��و�م��ل  جمموعة  ه��و  ب��ل  فقط، 
�لرتبة  ت�شكل  عملي�ت  يف  جمتمعًة 
وم�  �لأم��ط���ر،  �أهمه�  لعل  ون�ش�أته�، 
يتولد عنه� من �لرطوبة و�حلر�رة، وم� 
ير�فقه� من تبدلت مو�شمية، لذلك توجه 
ت�شكل  عملي�ت  در��شة  عند  �لهتم�م 
�لرتبة ون�ش�أته� �إىل �لبي�ن�ت �ملن�خية، 
للوقوف  و�حل���ر�رة  �لأم��ط���ر  ول�شيم� 
�شلوك  يف  �ل��ع��و�م��ل  ه��ذه  ت���أث��ري  على 
�أو  وت�شنيفه�،  �ل��رتب،  �أن��و�ع  خمتلف 
حتديد مقدرته� �لإنت�جية و�شالحيته� 
��شتخد�م�ته�  �ختي�ر  ثم  ومن  �لع�مة، 

�ملقرتحة �أو �ملثلى.
�لأمط�ر: 

يق�شم �ملن�خ �إىل فئ�ت خمتلفة بن�ًء على 
نتح، كم�  و�لبخر-  �لهطول  �لعالقة بني 
يوؤثر معدل �لهطول يف نوعية �لنب�ت�ت 
�أ�ش��شيً�  وكث�فته�، وهذ� م� يوؤدي دور�ً 

يف ت�شكل �لرتبة ون�شوئه� )�ل�شكل 1(. 
�لعو�مل  �أن  �إىل  �ل��در����ش���ت  �أ���ش���رت 
وجود  ع��ن  �مل�����ش��وؤول��ة  ه��ي  �ملن�خية 
�لع�شوية  م�شتوي�ت خمتلفة من �مل�دة 

لوحظ  كم�  �لأر��شي،  �أن��و�ع  بع�ص  يف 
من  تقريبً�  ث�بتة  ظ���روف  حت��ت  �أن���ه 
ع��و�م��ل ت��ك��وي��ن �ل��رتب��ة ت����زد�د كمية 
للطبق�ت  �لع�شوي  �أو �ملحتوى  �لآزوت 
�لرطوبة،  ب�زدي�د  �لرتبة  من  �ل�شطحية 

�ختب�ر�ً  �ملن�خ  ت�أثري  �خترب  م�  و�إذ� 
مهمً�  ع�ماًل  هن�ك  �أن  يالحظ  دقيقً� 
يتدخل يف تقليل ن�شبة �ملو�د �لع�شوية 
يف �أر��شي �ملن�طق �جل�فة، وهو كمية 
�لغط�ء  من  �لن�جتة  �لع�شوية  �مل��و�د 
يف  و�ملبعرث  �لكث�فة  قليل  �لنب�تي 
�شطح  ك�مل  يك�شو  بينم�  �ملن�طق،  تلك 

�لأر�ص يف �ملن�طق �لرطبة. 
مف�ده�  نتيجة  �إىل  �لدر��ش�ت  و�أ�ش�رت 
�لرتبة  ت�شكل  عو�مل  ت�ش�به  عند  �أن��ه 
�مل�دة  من  كل  ن�شبة  ف���إن  م�  حد  �إىل 
�لع�شوية و�لآزوت �لكلي تزد�د ب�رتف�ع 
كم�  �لرطوبة(،  )ن�شبة  �لأمط�ر  معدل 
يف  مهمً�  دور�ً  �مل��ط��ري  للهطول  �أن 
ففي  للرتبة،  �ملعدنية  �ملكون�ت  حتديد 
�ملن�طق �جل�فة يالحظ �أن كمية �لأمط�ر 
بو�ش�طة  مت�شك  �ل��رتب��ة  تخرتق  �لتي 
بعملية  معظمه�  تفقد  ثم  �حلبيب�ت، 
�لتبخر. �أم� يف �ملن�طق �لرطبة فري�شح 
جزء كبري من �مل�ء �إىل �لأعم�ق، وبذلك 
ف�إن معظم �ملو�د �لق�بلة للذوب�ن تغ�شل 
من �لرتبة، لهذ� تزد�د ن�شبة �لأمالح يف 

ال�سكل 1. ت�سكل الرتبة ون�ساأتها.
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�لرتبة �لن��شئة يف �ملن�طق �جل�فة عنه� 
تتعر�ص  فمثاًل  �لرطبة،  �ملن�طق  يف 
للغ�شيل  �لرتبة  يف  �لك�ل�شيوم  مركب�ت 
تتخلل  �لتي  �لأم��ط���ر  مي�ه  بو�ش�طة 
�لنغ�ش�ل  �شدة  وتتوقف  �لرتبة،  مقطع 

على درجة ذوب�ن تلك �ملركب�ت.
جد�ً  وثيقة  �لعالقة  �أن  �ملعروف  ومن 
بني درجة حمو�شة �لرتبة )pH( وكمية 
�لأمط�ر �ل�شنوية، ففي �أر��شي �ملن�طق 
وتذيب  �لرت�بية،  �لقو�عد  تفقد  �لرطبة 
ث�ين  بغ�ز  �ملحملة  �لغزيرة  �لأم��ط���ر 
�لكل�شية  �ل�شخور  �لكربون  �أوك�شيد 
�لرتبة  تفقد  ث��م   وم��ن  و�لدولوميتية، 
و�ل�شوديوم  و�ملغنيزيوم  �لك�ل�شيوم 
وتغ�شل بعيد�ً عن �شطوح غروي�ت �لرتبة، 
تدريجيً�  �لهيدروجني  حمله�  ويحل 
ب�زدي�د  حمو�شًة  �أكرث  �لرتبة  لت�شبح 
ت�شهم  وهكذ�  �ل�شنوية،  �لأمط�ر  كمية 
كمي�ت �لأمط�ر �له�طلة و�ملت�رضبة عرب 
تكوين  عملية  يف  كثري�ً  �لرتبة  مقطع 

�لرتبة ون�شجه�.
�حلر�رة:

يف  �أ�ش��شيً�  دور�ً  �حلر�رة  ع�مل  يوؤدي 
ت�أثري  من  له  مل�  �لرتبة  ون�شوء  ت�شكل 
نتح،   - و�لبخر  �لتجوية  عملي�ت  يف 
وحتديد �لنظ�م �حلر�ري للرتبة، �إ�ش�فة 
�لكيمي�ئية  �لتف�عالت  يف  ت�أثريه  �إىل 
�لإ�ش�رة  وجتدر  �لكيمي�ئية،  و�حليوية 
�إىل �أن حر�رة �لهو�ء ت�شجل على �رتف�ع 
لذلك  �لأر���ص  �شطح  عن  �أمت�ر  ب�شعة 
تختلف  �مل�شجلة  �حلر�رة  بي�ن�ت  ف�إن 
�ل��رتب��ة، وه��ذ� ل مينع من  عن ح��ر�رة 
وجود عالقة مب��رضة بني حر�رة �لرتبة 
درجة  تكون  عندم�  �أن��ه  �إذ  و�ل��ه��و�ء، 
�ملئوي  �ل�شفر  من  �أق��ل  �لرتبة  ح��ر�رة 
�لأر�ص  يف  �لكيمي�ئية  �لتف�عالت  ف�إن 
درج���ت  ف���إن  لذلك  تقريبً�،  تتوقف 
�لتجمد  درج��ة  عن  تزيد  �لتي  �حل��ر�رة 
�لرتبة.  ت�شكل  در��ش�ت  يعول عليه� يف 
�ل�شتو�ئية  �ملن�طق  �أنه يف  لوحظ  وقد 
ثالث  تبلغ  ب�رضعة  �لتجوية  تتقدم 
�ملن�طق  يف  تقدمه�  م��ن  �أك��رث  م��ر�ت 
�أكرث من تقدمه�  �ملعتدلة، وت�شع مر�ت 

�أن  لوحظ  كم�  �لقطبية.   �ملن�طق  يف 
عمق �لتجوية يزد�د يف �ملن�طق �حل�رة 
�لرطبة حتى ي�شل �إىل عدة �أمت�ر، بينم� 
�شنتيمرت�ت  عدة  حتى  �لعمق  هذ�  يقل 
�إز�لة  �أن  ووج��د  �ل��ب���ردة،  �ملن�طق  يف 
�لقو�عد تزد�د يف �ملن�طق �ملعتدلة �إىل 
عملية  تقدم  على  يدل  م�  �ل�شتو�ئية، 
�ل�شم�ل  من  �جتهن�  كلم�  �لرتبة  ت�شكل 

�إىل �جلنوب.
�لرتبة:  دور �ملن�خ يف ت�شنيف 

يف  �ملن�خية  �لعو�مل  لأهمية  ن��ظ��ر�ً 
مو��شف�ته�،  و�كت�ش�ب  �لرتبة  ت�شكل 
يف  �ملن�خية  �لبي�ن�ت  ��شتعملت  فقد 
كدليل  �ل��رتب��ة  ت�شنيف  نظم  معظم 
لتوزيع �لرتب على فئ�ت خمتلفة وعند 
وز�رة  نظ�م  ففي  متف�وتة،  م�شتوي�ت 
�لرتبة  لت�شنيف  �لأمريكية  �ل��زر�ع��ة 
)USDA - Soil Taxonomy( ��شُتعملت حر�رة 
ت�شخي�شية  كدلئل  ورطوبته�  �لرتبة 
لت�شنيف �لرتبة على م�شتوى �ملجموعة 
 )Great Group   لعظمى وحتت �ملجموعة�
�لرو�شي  �لنظ�م  ويف   ،)Sub – Groupو
��شتعمل �ملن�خ يف �لت�شنيف على �أعلى 
درج�ت  �إىل  ت�شنف  ف�لرتبة  م�شتوى، 
ور�ثية ببيئة بن�ًء على �لدورة �حلر�رية 
�حلر�رة  درج�ت  مبجموع  عنه�  معرب�ً 
�لفع�لة ودرجة �خرت�قه� ملقطع �لرتبة، 
فقد  �لكندي  �لت�شنيف  نظ�م  يف  �أم��� 
��شتعملت حر�رة �لرتبة كدليل ت�شنيفي 
 Sub-( �ملجموعة  حت��ت  م�شتوى  على 
Group(، كذلك ��شتعمل �ملن�خ يف نظ�م 

ت�شنيفي  كدليل  �لفرن�شي  �لت�شنيف 
 ،)Sub - Class( على م�شتوى حتت �لدرجة
ومل  �ملجموعة.  م�شتوى  على  و�أحي�نً� 
ي�شذ �لنظ�م �لت�شنيفي �ملعتمد من قبل 
منظمة �لأمم �ملتحدة لالأغذية و�لزر�عة 
�عتمد  فقد  �ل��ق���ع��دة،  ه��ذه  ع��ن   )FAO(
�لت�شنيفية  �لعو�مل  من  ع�ماًل  �ملن�خ 

يف توزيع �لرتب على فئ�ته� �لثالث. 
دور�ً  ي��وؤدي  �ملن�خ  �أن  يالحظ  وبذلك 
�أ�ش��شيً� يف توجيه �لعملي�ت �لتي توؤثر 
�لعملي�ت  هذه  و�أهم  �لرتبة،  ت�شكل  يف 
هجرة  �أو  و�لفلز�ت  �ل�شخور  جتوية 

�مل���دة  وت��ط��ور  و�لعن��رض،  �ل��ف��ل��ز�ت 
ع�مل  بني  �لتن�ف�ص  ولعل  �لع�شوية، 
�لأخرى  �لرتبة  ت�شكل  وعو�مل  �ملن�خ 
بينه�  �لف�شل  وي�شعب  ق�ئمً�  يظل 
تد�خاًل  بع�شه�  م��ع  متد�خلة  لأن��ه��� 
�ملهتمة  �ملد�ر�ص  �أك��دت  ولكن  كبري�ً. 
ع�مل  �أن  ك�فًة  �لرتبة  ون�شوء  بت�شكل 
�لتي  �لأ�ش��شية  �لعو�مل  من  �ملن�خ 
�لت�شكل  بتوجيه معظم عملي�ت  تتحكم 
�لأم  �ل�شخر  تفتت  من  ب��دء�ً  و�لن�شوء 
وحتت  �ل�شطحية  �لآف���ق  مت�يز  لغ�ية 

�لرتبة.  �ل�شطحية ملقطع 
 و�أو�شح مث�ل لرتب�ط �ملن�خ ب�لأر�ص 
هو م� عرفت به �لأر��شي �جل�فة عندم� 
�لتي  �ملن�طق  �أر����ش��ي  ب�أنه�  و�شفت 
�ل�شنوي  �مل��ع��دل  ن�شبة  فيه�  ت��ك��ون 
�ل�شنوي  �مل��ع��دل  ن�شبة  �إىل  للهطول 
للبخر- نتح �ملحتمل �أقل من 0.65، ومن 
�جلدب،  �لأر��شي  هذه  خ�ش�ئ�ص   �أهم 
�لرطوبة  �إىل  �فتق�ره�  ذل��ك  ويعني 
�مل�شتمرة، لذلك ت�شمى �لأر��شي �ملجدبة 
تتج�وز  عندم�   )2 )�ل�شكل  )�لق�حلة( 
�لبخر  �لرطوبة عن طريق  فقد�ن  درجة 
- نتح م� يدخل �إليه� عن طريق �لهطول.  
وع�دًة م� تفتقر هذه �لأر��شي للرطوبة، 
�لرطوبة  من  �إليه�  يرد  م�  يختلف  كم� 
ب�شكل هطول ب�ختالف �ملك�ن و�لزم�ن 

وعو�مل �ملن�خ.
م��و�رد  يف  �مل��ن���خ  تغري  �أث��ر  ث���ن��ي��ً�: 

�لأر��شي: 
على  �لب�رضية  �لأن�شطة  بع�ص  �ش�عدت 
ك�رتف�ع  �مل��ن���خ��ي  �ل��ت��غ��ري  ت�����ش���رع 
درج��ة �حل���ر�رة و�جل��ف���ف وتغري منط 
معدل  ي��زد�د  �أن  �ملتوقع  ومن  �لري�ح، 
�نبع�ث  ��شتمر  م���  �إذ�  �لت�ش�رع  ه��ذ� 

ال�سكل 2. املناطق اجلافة والأرا�سي القاحلة.
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غ�ز�ت �لدفيئة على م� هو عليه، وجتلت 
مظ�هر تغري �ملن�خ يف �ملن�طق �جل�فة 
و�شبه �جل�فة بزي�دة �لت�شخني �ل�شم�شي 
�حلر�رة  موج�ت  وتز�يد  �لي�ب�شة،  فوق 
م�  وه��ذ�  �مل��ط��ري،  �لهطول  وتن�ق�ص 

�شينعك�ص على هذه �ملن�طق مب� يلي: 
• تن�ق�ص مو�رد �ملي�ه وزي�دة موج�ت 

�جلف�ف. 
• تعر�ص �ل�شو�حل للفي�ش�ن�ت وفقد�ن 

م�ش�ح�ت من �لأر��شي �ل�ش�حلية.
يف  �لنق�ص  ب�شبب  �ل��غ��ذ�ء  تن�ق�ص   •

�إنت�ج �حلبوب. 
م��و�رد  يف  �مل��ن���خ��ي  �لتغري  �أث���ر  �أم���� 

�لأر��شي فيتلخ�ص مب� يلي: 
وتن�ق�ص  �لأر����ش��ي  �إنت�جية  ت��دين   •
�لغلة ب�شبب �لإجه�د �حلر�ري، وتكر�ر 

موج�ت �جلف�ف. 
• تدهور �لأر��شي وتن�ق�ص م�ش�ح�ته� 

�ل�ش�حلة للزر�عة ب�شبب �جلف�ف. 
ت�أثري  حتت  �لرتبة  �جن��ر�ف  ت�ش�رع   •
لنخف��ص  كنتيجة  �لتعرية  عو�مل 

ن�شبة �لتغطية �لنب�تية.
�لرعوية  �لأر��شي  مردود  �نخف��ص   •
�لنب�تي  �ل��غ��ط���ء  ت���ده���ور  ب�����ش��ب��ب 

و��شمحالله. 
�لرتبة  ون�شوء  ت�شكل  عملي�ت  تب�طوؤ   •
ونق�ص  �حل�����ر�رة  �رت���ف����ع  ب�����ش��ب��ب 

�لأمط�ر. 
�إىل خطورة ت�ش�فر  �لإ�ش�رة  ول بد من 
�لتغري �ملن�خي مع �لقوى �لد�فعة �لتي 
�لأر����ش��ي  ت��ده��ور  ت�ش�رع  �إىل  ت���وؤدي 
�ل�شك�ين،  �ل�شغط  مثل  وت�شحره�، 
�جل�ئر،  و�لرعي  �ل��زر�ع��ي،  و�لتكثيف 
غري  �ل��زر�ع��ي��ة  و�لإد�رة  و�لح��ت��ط���ب 
�أ�شك�ل  عنه  ينتج  م�  وه��ذ�  �لر�شيدة، 

خمتلفة لتدهور �لأر��شي مثل: 
�لريحي  �لجن���ر�ف  بفعل  �لتدهور   •
و�مل����ئ���ي ل��ل��رتب��ة )���ش��ي���ع �ل��رتب��ة 
�لأر����ص،  �شطح  تخريب  �ل�شطحية، 
تر�شيب �ملو�د �ملنقولة،  زحف �لرم�ل، 

وت�شكل �لكثب�ن �لرملية( )�ل�شكل 3(.
• �لتدهور �لفيزي�ئي للرتبة )�لن�شغ�ط، 
�مل�ش�م�ت،  و�ن�شد�د  �لق�رضة  ت�شكل 

�لتجفيف، و�لغدق(. 

)�لتملح،  للرتبة  �لكيمي�ئي  �لتدهور   •
ب�لأ�شمدة  و�لتلوث  �ملخ�شب�ت،  �شي�ع 

و�ملبيد�ت �لكيمي�ئية(. 
�لتغري  ب�شبب  �لأر����ش��ي  تدهور  ي��وؤدي 
�ل�ش�حلة  �لأر��شي  ندرة  �إىل  �ملن�خي 
وتقل�ص  �ل���غ���ذ�ء،  و�إن���ت����ج  ل��ل��ز�رع��ة 
�مل�ش�حة  �لعربي من  �لفرد  خم�ش�ش�ت 
�لزر�عية مق�رنًة ب�لن�شب �لع�ملية، وهذ� 
م� يوؤدي بدوره �إىل ��شتمر�ر �لهجرة من 
�ملن�طق �لط�ردة �إىل �ملن�طق �جل�ذبة، 
�لع�شو�ئية،  �ملن�طق  ظ�هرة  و�نت�ش�ر 
�لبيئية  �لأنظمة  على  �ل�شغوط  وتف�قم 
�لهو�ء  تلوث  وزي�دة  �لع�مة،  و�ملر�فق 

وتر�كم �لنف�ي�ت. 
�ملن�خ  �أثر تغري  �لتخفيف من 

�لأر��شي و�لتكيف معه  يف مو�رد 
�لتغري  �لذي يرتكه  �ل�شلبي  �لو�قع  �أم�م 
�ملن�خي على مو�رد �لأر��شي، ونتيجًة 
�لإج���ر�ء�ت  �تخ�ذ  من  بد  ل  خلطورته 
يف  �ل�شلبية  �لآث���ر  من  ب�حلد  �لكفيلة 
هذه �ملو�رد، وذلك ب�لتخفيف من هذه 
ح�شب  �ملن�خ  تغري  مع  و�لتكيف  �لآث�ر 

�لآتي: 
�أثر تغري �ملن�خ:  1 - �لتخفيف من 

�لوطن  يف  �ملت�حة  �لفر�ص  تتلخ�ص 

�ل�شلبية  �لآث���ر  من  للتخفيف  �لعربي 
للتغري �ملن�خي يف مو�رد �لأر��شي مب� 

يلي: 
ت�أهيل  و�إع�����دة  �لت�شحر  مك�فحة   -

�لأر��شي �ملتدهورة )�ل�شكل 4(. 
�ملح��شيل  �أر����ش��ي  �إد�رة  حت�شني   -
من  �لرتبة  خمزون  لزي�دة  و�ملر�عي 

�لكربون. 
�لآزوتية  �لأ�شمدة  ��شتخد�م  حت�شني   -
�أوك�شيد  غ���ز  �نبع�ث  من  للتخفيف 

�لأزوت. 
�حليوي  �ل��غ���ز  ����ش��ت��خ��د�م  ت�شجيع   -
كبد�ئل  و�ل��ري���ح  �ل�شم�شية  و�لط�قة 

للوقود �لأحفوري. 
�لغ�بوية،  �لأر����ش��ي  �إد�رة  حت�شني   -
وتخفيف قطع �لأ�شج�ر ومنع �حلر�ئق، 
و�إن�ش�ء  �لت�شجري،  عملي�ت  وت�شجيع 
�لأحزمة �خل�رض�ء لزي�دة حجم �ملظلة 

�لنب�تية. 
مر�قبة  يف  علمية  منهجي�ت  �تب�ع   -
وتطوير  �لأر����ش��ي،  ت��ده��ور  وتقييم 

�لإد�رة �مل�شتد�مة ملو�رد �لأر��شي. 
- تطوير ��شتخد�م تق�ن�ت �ل�شت�شع�ر عن 
يف  �جلغر�فية  �ملعلوم�ت  ونظم  بعد 
حتليل �لغط�ء �لنب�تي، و�إعد�د خر�ئط 

�لأر��شي و�لتخطيط ل�شتعم�له�. 
لزي�دة  �لزر�عية  �لعملي�ت  حت�شني   -
ومن�طق  �ملروية  �لأر��شي  �إنت�جية 

�لزر�عة �ملطرية. 

�لتغري �ملن�خي:  �لتكيف مع   -  2

مبو�رد  �ملتعلقة  �لإج���ر�ء�ت  تتلخ�ص 
�ملن�خي  �لتغري  مع  للتكيف  �لأر��شي 

مب� يلي: 

ال�سكل 4. اإعادة تاأهيل الأرا�سي املتدهورة.

ال�سكل 3. الجنراف الريحي واملائي للرتبة.
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�لأر����ش��ي  ف��الح��ة  م��و�ع��ي��د  تعديل   •
و�إعد�ده� للزر�عة. 

�شي�نة  وو���ش���ئ��ل  �أ�ش�ليب  تعديل   •
طبيعة  م��ع  يتن��شب  مب���  �لأر����ش��ي 

�لتغري �ملن�خي.
• تبني نظم زر�عية حديثة تتن��شب مع 

�لتغري �ملن�خي. 
حي�زة  و�أ���ش���ل��ي��ب  و���ش���ئ��ل  تطوير   •
�لتكنولوجي� ومع�جلة �ملعلوم�ت، مب� 
يخدم خمتلف �أبع�د �لتخطيط و�لتنمية 

�مل�شتد�مة ملو�رد �لأر��شي. 
• �لتطوير �ملوؤ�ش�ش�تي، وبن�ء �لقدر�ت، 
�لوطني،  �لتخطيط  عملية  ومر�جعة 
و�لت�رضيع�ت  �ل�شي��ش�ت  وحت��دي��ث 

�خل��شة مبو�رد �لأر��شي. 
مو�رد  لتنمية  �لد�عمة  �لبيئة  تطوير   •

�لأر��شي وتخطي معوق�ته�. 
و�إد�رته�  �لهجرة،  �شي��ش�ت  تر�شيد   •
و�لتك�مل  �لوطنية  �لتنمية  ل�ش�لح 

قليمي.   �لإ
ث�لثً�: دور �ملرك��ز �لعربي/�أك����ش����د 
يف �لتع�مل مع ق�ش�ي� تغري �ملن�خ: 

�ملن�طق  لدر��ش�ت  �لعربي  �ملركز  �هتم 
�لق�حلة/�أك�ش�د  و�لأر����ش��ي  �جل���ف��ة 
يف  و�آث���ره������  �مل��ن���خ  تغري  بق�ش�ي� 
�ملو�رد �لطبيعية و�لزر�عية يف �ملن�طق 
�جل�فة و�شبه �جل�فة من �لوطن �لعربي، 
�لأث���ر  من  للحد  ��شرت�تيجية  وو�شع 
�ملو�رد  هذه  يف  �ملن�خ  لتغري  �ل�شلبية 
كف�ءته�  ورف���ع  حت�شني  �ش�أنه�  م��ن 
�أكرث قدرًة على جم�بهة �لآث�ر  وجعله� 
وميكن  �مل��ن���خ��ي،  للتغري  �ملحتملة 
تلخي�ص �لإجر�ء�ت �لتي يتبن�ه� �ملركز 
مع  �لتع�مل  جم�ل  يف  �لعربي/�أك�ش�د 
مو�رد  يف  و�أثره�  �ملن�خ  تغري  ق�ش�ي� 

�لأر��شي، مب� يلي: 
مع  �حل�فظة،  �لزر�عة  نظ�م  �عتم�د   •
ت��وف��ري �لإر����ش����د�ت و�ل��ت��وع��ي��ة لدى 
�لفني  �ل��دع��م  وت���أم��ني  �مل���ز�رع���ني، 
�لدر��ش�ت  تطبيق  على  يحفزهم  �لذي 

�لزر�عية �ملن��شبة )�ل�شكل 5(. 
تت�شم  �حلبوب  من  �أ�شن�ف  ��شتنب�ط   •
�جلف�ف  حتمل  يف  �لع�لية  بكف�ءته� 

�أن��و�ع  وتنمية  �ملرتفعة،  و�حل���ر�رة 
بتحمل  تتميز  �ملثمرة  �لأ�شج�ر  من 

�لإجه�د�ت �لبيئية. 
�لغ�ز  ط�قة  ��شتخد�م  يف  �لتو�شع   •
وبن�ء  ��شتخد�مه  ون�����رض  �حل��ي��وي، 

وحد�ت �إنت�جه يف �لريف �لعربي. 
�لت�شحر  م��ر�ق��ب��ة  ت��ق���ن���ت  ن��ق��ل   •
يف  �لرئي�شة  �لبيئ�ت  يف  ومك�فحته 
�جن��ر�ف  م��ن  و�حل��د  �لعربية،  �ل���دول 
�لرتبة وزحف �لرم�ل، من خالل تنفيذ 

م�ش�ريع �أمنوذجية يف هذ� �ملج�ل. 
�إع�دة  على  �لعربية  �ل��دول  م�ش�عدة   •
و�تخ�ذ  �ملتدهورة،  �لأر��شي  ت�أهيل 
�لإجر�ء�ت �خل��شة بوقف �نت�ش�ر هذه 
�ش�بق  �إىل  �لأر��شي  وعودة  �لظ�هرة، 

�إنت�جيته�. 
• رفع كف�ءة قدر�ت �ملوؤ�ش�ش�ت �لوطنية 
�لطبيعية،  �مل���و�رد  �إد�رة  جم���ل  يف 
و�إدم�جه�  �ملالئمة،  �لرب�مج  وو�شع 

يف خطط �لتنمية �لوطنية. 
�مل�شتد�مة  �لإد�رة  منهجي�ت  تطبيق   •
خر�ئط  على  �عتم�د�ً  �لأر��شي  ملو�رد 
و�لتوجيه  �لنب�تي،  و�لغط�ء  �لرتبة 

نحو �ل�شتعم�ل �لأمثل لالأر��شي. 
�لدر��ش�ت  وتعميق  �لأبح�ث  تنفيذ   •
غري  �مل��ي���ه  ب��شتعم�لت  �ملتعلقة 
ول�شيم�  �لزر�عي،  �لري  يف  �لتقليدية 
مي�ه �ل�رضف �لزر�عي و�ملي�ه �مل�حلة 

ومتو�شطة �مللوحة.
تطوير وتو�شيع ق�عدة �ملعرفة حول   •
وتطوير  �لأر����ش��ي،  ت��ده��ور  ظ���ه��رة 
ملر�قبته�،  �مل��ب��ك��ر  �لإن�����ذ�ر  ن��ظ���م 
�لبيئية  �لنو�حي  ودر��شة ت�أثريه� من 

و�لقت�ش�دية و�لجتم�عية. 
�ملحليني  �ل�شك�ن  لدى  �لوعي  ن�رض   •
حول خم�طر تدهور �لأر��شي �لن�جتة 
�لنهج  وتفعيل  �ملن�خي،  �لتغري  عن 
هذه  ت�أهيل  �إع����دة  يف  �لت�ش�ركي 
�إد�رته�  �لأر��شي وحم�يته� وحت�شني 

و�حلد من �ل�شغوط �لو�قعة عليه�. 
�لكو�در  تدريب وت�أهيل ورفع كف�ءة   •
��شتثم�ر  جم�ل  يف  �لع�ملة  �لوطنية 
خر�ئطه�،  و�إع���د�د  �لأر����ش��ي  م��و�رد 

ومر�قبة �جلف�ف �لزر�عي، و�لتخفيف 
�لبيئة  يف  �ل�����ش��ل��ب��ي��ة  �آث�������ره  م���ن 

و�لإن�ش�ن. 

خت�مً�:
لتغري  �ل�شلبي  �لأث��ر  �زدي���د  توقع  مع 
�لأمر  ف�إن  �لأر��شي،  مو�رد  يف  �ملن�خ 
ق�ش�ي�  مع  �لتع�مل  يف  تك�ماًل  يتطلب 
تغري �ملن�خ للحد من �آث�ره على �لقط�ع 
ب�جت�ه  و�لتحرك  ع�م،  ب�شكل  �لزر�عي 
جم�ل  يف  �لدولية  �لتطور�ت  مو�كبة 
مل�  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف  تنفيذ 
�ل�ش�درة  �لوثيقة  و�أه��د�ف   ،2015 بعد 
حتت   2020 بعد  مل���  ري��و  م��وؤمت��ر  ع��ن 
و�لعمل  نريد(،  �لذي  )�مل�شتقبل  عنو�ن 
�ل�شرت�تيجية  �لأه����د�ف  تنفيذ  على 
ول�شيم�  �لدولية،  �لبيئية  لالتف�قي�ت 
و�لتخفيف  �لت�شحر  مك�فحة  �تف�قية 
�لتنوع  و�تف�قية  �جل��ف���ف،  �آث����ر  م��ن 
يف  مبجمله�  ت�شب  و�ل��ت��ي  �حل��ي��وي، 
�لتكيف مع تغري �ملن�خ و�لتخفيف من 
�شك�ن  حي�ة  وحت�شني  �ل�شلبية،  �آث���ره 
على  و�ملح�فظة  �ملت�أثرة،   �ملن�طق 
تبني  ذلك  �إىل  ي�ش�ف  �لبيئية،  �لنظم 
للتع�مل  و�إقليمية  وطنية  عمل  خطط 
�آث�ره  لتقييم  �ملن�خ  تغري  ق�ش�ي�  مع 
�لتكيف  ب��ر�م��ج  وو���ش��ع  �ملختلفة، 
�لقط�ع  يف  ول���ش��ي��م���  و�ل��ت��خ��ف��ي��ف، 
�لزر�عي، ب�عتب�ر هذه �لرب�مج �لو�شيلة 
�لفع�لة للت�شدي لالآث�ر �ملحتملة لتغري 
�ملن�خ، مع �لرتكيز ب�شفة خ��شة على 
للحم�ية  �لالزمة  �لتحتية  �لبنى  توفري 
�إد�رة  وحت�شني  �ملتوقعة،  �ملخ�طر  من 
ملج�بهة  و�ل�شتعد�د  �لطبيعية،  �ملو�رد 
�لكو�رث �لن�جمة عن تغري �ملن�خ، ورفع 

ال�سكل 5. نظام الزراعة احلافظة.

تقدیر اإنتاج القمح
من بیانات ال�ضور الف�ضائیة

على م�ضتوى احلقل حتى الإقلیم 
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تقدیر اإنتاج القمح
من بیانات ال�ضور الف�ضائیة

على م�ضتوى احلقل حتى الإقلیم 
د. م. نا�رص طرّاف ابراهيم

اإدارة امل�ارد النباتية - اأك�ساد

على  المستدامة  بصورته  القومي  األمن  يرتكز 
األمن الزراعي، والذي يمثل األمن الغذائي جوهره 
الرئيسة  الغذائية  المحاصيل  والسيما  المباشر، 
على  االستراتيجية  الصفة  عندئذ  ُتعطى  التي 
مستوى الدولة، ليتم بعدها التخطيط واإلنتاج على 
المحصول  أنه  على  القمح  ُعِرف  األساس.  هذا 
الشرق  لشعوب  البشري  التاريخ  عبر  الرئيس 
الحاضر.  وقتنا  إلى  القديمة  الحضارات  بنت  التي 
القمح  يكون  التي  البلدان  اعُتمد في عدد من  لقد 
رئيس  محصول  أنه  األساس  اليومي  الغذاء  فيها 
استراتيجي، وبالتالي غدت تلك الدول تتعامل في 
تخطيط إنتاجه على إدخال كل ما من شأنه مضاعفة 
اإلنتاج على مستوى النبات أواًل، ثم االستمرار في 
عملية اإلنتاج والتكامل بين مناطق اإلنتاج بتأثير 
الظروف الطبيعية التي ينمو بها؛ وذلك باالستفادة 

عملية  في  الحديثة  التكنولوجيا  معطيات  من 
اإلنتاج واإلدارة ثانيًا. لقد أسهمت تقانة االستشعار 
عن بعد بشكل فعال في الجزء الثاني من أساسيات 
من  اإلنتاج  إدارة  عملية  في  المتمثل  اإلنتاج 
المستوى الحقلي إلى المستوى المحلي فاإلقليمي 
الشامل لمراحل النمو المبكرة حتى الحصاد وكذلك 
التخزين، وذلك من خالل فهم تحليل النمو وعالقة 
النمو  لعوامل  المحيط  الوسط  بموفورات  اإلنتاج 
تحت مختلف الظروف الطبيعية والبشرية، وبالتالي 
إتاحة إمكانية التنبؤ وتقدير كمية اإلنتاج، وتحديد 
المبكرة  النمو  مراحل  من  المزروعة  المساحات 
تأثير  درجة  تحديد  وكذلك  للمحصول،  والمتقدمة 
أحيائية  إجهادات  من  المعاكسة  البيئية  الظروف 
)كاألمراض ...( والأحيائية )كالجفاف، التملح ...( 

في مركب االنتاج.
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اأ�س�س التنب�ؤ وتقدير اإنتاج املحا�سيل با�ستخدام تقانات 
اال�ست�سعار عن بعد

ب��شتخد�م  وتقديره�  �ملح��شيل  ب�إنت�جية  �لتنبوؤ  عملية   تقوم 
�لنمو  مر�قبة  على  �لأ�ش��ص  يف  بعد  عن  �ل�شت�شع�ر  تق�ن�ت 
�ل�شو�هد  حركية  ور���ش��د  �ملح�شول،  حي�ة  خ��الل  �لنب�تي 
�مل��وؤدي��ة  �لنمو  م��ر�ح��ل  خ��الل  �ملح�شولية  �لف�شيولوجية 
�لدلئل  �أن  وحيث  �لنه�ئية،  �لإنت�جية  �إىل  جمموعه�  يف 
يف  �لد�خلة  ب�لعن��رض  �شريورته�  يف  تت�أثر  �لف�شيولوجية 

عن��رض: من  تركيبه� 
)1( املناخ: مبكون�ته ك�ل�شوء و�حلر�رة، و�لهطول �ملطري.

وطبيعته�  مغذية،  عن��رض  من  �لغذ�ئية  مبكون�ته�  الرتبة:   )2(
�مل�ئي. و�ملحتوى  و�لكيمي�ئية،  �لفيزي�ئية 

و�جت�ه  �ل��زر�ع��ة،  وطريقة  وت���ري��خ،  �شنف،  من  الزراعة:   )3(
ومك�فحة  عزيق  من  �خلدمة  وعملي�ت  �لري،  وطر�ئق  ت�شطري، 

و�أمر��ص. ح�ش�ئ�ص 
�لتغري�ت  بر�شد  بعد  عن  �ل�شت�شع�ر  تق�ن�ت  تقوم  وحيث 
�ملن�خية  �لعن��رض  وك��ذل��ك  �ملح�شولية،  �لف�شيولوجية 
و�لرت�بية �ملوؤثرة يف هذه �ل�شو�هد �لف�شيولوجية، ف�إن كل ذلك 
�لإنت�جية  لتقدير  ري��شية  من�ذج  بن�ء  متطلب�ت  ك�مل  ي�شكل 
�لزمك�نية  �لتغري�ت  ت�شجل  �لتي  �لطيفية  �لبي�ن�ت  ب��شتخد�م 
كل  ظروف  ب�لعتب�ر  �لأخذ  مع  �ملح�شولية  مك�ن(   - )زم�ن 

: منطقة
من  و�لتطور  �لنمو  مر�حل  بدر��شة  وذل��ك  الزمنیة:  التغیرات 

�لطيفي. �لنعك��ص  بي�ن�ت 
وحدة  يف  �لنب�تي  �لنمو  تغري�ت  بر�شد  وذلك  المكانیة:  التغیرات 
)وحدة  بعد  عن  �ل�شت�شع�ر  تق�نة  بو�ش�طة  �مل�شجلة،  �مل�ش�حة 

منو  مر�حل  مر�قبة  ميكن  �أنه  مبعنى   ،)Pixel  = �ل�شورة  عن�رض 
و��شعة. م�ش�ح�ت  وعلى  �لو�حد  �ملح�شول  نب�ت�ت 

�لتي  �مل�ش�در  متعددة  �لبي�ن�ت  تلك  جميع  تتك�مل  �أن  ويجب 
ت�شهم يف ر�شد �لإنت�جية �ملح�شولية، �شو�ء �حليوية �أو �لتق�نية 
من  �ل�شتف�دة  حتقق  ري��شية  بنم�ذج  تدفقية  منهجية  يف 

.)1 �لبي�ن�ت �لطيفية يف تقدير �لنت�جية �ملح�شولية )�ل�شكل 

املح�س�لية  االإنتاجية  وتقدير  التنب�ؤ  برامج 
الف�سائية ال�س�ر  من 

هن�ك عدد حمدود من بر�مج تقدير �لإنت�جية �ملح�شولية �شمن 
�لتق�نة  لهذه  �مل�لكة  �لدول  طورته�  تنفيذية  ت�شل�شلية  خطو�ت 
�لأوىل ح�شب نوع  ب�لدرجة  و�لتي تختلف  �ملبكرة،  �ملر�حل  يف 
وكذلك  �ملك�ين  متييزه�  ودقة  �مل�شتخدمة  �لف�ش�ئية  �ل�شور 
يتم  و�لتي  �إقليم،  لكل  �ل�ش�ئدة  �لظروف  ح�شب  ثم  ومن  �لطيفي، 

تبعً� له� حتديد نوع �ل�شور �مل�شتخدمة و�لنط�ق�ت �لطيفية. 
م�شتمرة  بر�مج  �لأوروب���ي  و�لحت���د  �ملتحدة  �ل��ولي���ت  متلك 
نط�قه�  وخ���رج  حدوده�  يف  �ملح�شولية  �لإنت�جية  تر�قب 
على  تقوم  �لتقدير  بر�مج  دقة  �إن  �لع�مل.  م�شتوى  �لإقليمي على 
منطقة،  كل  ظروف  مع  يتو�فق  مب�  �لطيفية  �لنم�ذج  بن�ء  دقة 
�شورية من  �لقمح يف  ب�إنت�ج  تنبوؤ طيفي  لقد مت تطوير برن�مج 
بي�ن�ت �ل�شور �لف�ش�ئية )SWYP(، و�ختب�ره لعدة �شنو�ت حتت 
�إنت�جية ع�لية مق�رنة  �أظهرت دقة تقدير  ظروف بيئية خمتلفة 

.)2 ب�لبي�ن�ت �حلقلية و�لإح�ش�ئية �لزر�عية )�ل�شكل 
1 - تقدير اإنتاجية القمح من ال�سور الف�سائية على م�ستوى احلقل: 

يتم تقدير �إنت�جية �لقمح على م�شتوى �حلقل من بي�ن�ت �ل�شور 
حقول  �إنت�جية  تقدير   3 �ل�شكل  يبني  �إذ  �لدقة،  ع�لية  �لف�ش�ئية 
�لقمح على م�شتوى �لقرية، ليتم بعده� بعملية جتميعية للحقول 

�ملتج�ورة تقدير �إنت�جية �لقمح على م�شتوى �ملنطقة. 
2 - تقدير اإنتاجية القمح من ال�سور الف�سائية على م�ستوى الدولة:

يتم تقدير �إنت�جية �لقمح على م�شتوى �لدولة من بي�ن�ت �ل�شور 
�لأطي�ف.  متعددة   - �ملك�نية  �لدقة  ومتو�شطة  ع�لية  �لف�ش�ئية 
�ل�شور  من  �ملقدرة  �لقمح  �إنت�جية  توزع  خ�رطة   4 �ل�شكل  يبني 
خ�رطة   5 �ل�شكل  يبني  بينم�  �ملح�فظة،  م�شتوى  على  �لف�ش�ئية 
�لف�ش�ئية على م�شتوى  �ل�شور  �لقمح �ملقدرة من  �إنت�جية  توزع 
مو��شم  لعدة  و�ملنفذ   ،SWYP برن�مج  ب��شتخد�م  )�شورية(  �لدولة 
م�شتوى  على  �لقمح  ب�إنت�ج  �لتنبوؤ  مت  �إذ   ،2007 ع�م  منذ  زر�عية 
�شورية يف من�طق �لإنت�ج �لرئي�شة له )منطقتي �ل�شتقر�ر �لأوىل 
و�لث�نية( خالل مو�شمي 2007 و2009 ب��شتخد�م ذ�ك �لربن�مج من 
�ل�شور �لف�ش�ئية، وبلغ 2.64 مليون طن، مق�بل �مل�شجل من قبل 
�لإنت�ج  عن   %  99 قدره�  بدقة  طن(  مليون   2.65( �لزر�عة  وز�رة 
�لفعلي ملو�شم 2007، بينم� بلغ �لإنت�ج �ملقدر يف مو�شم 2009 من 
2.63 مليون طن مق�بل �مل�شجل من قبل وز�رة  �لف�ش�ئية  �ل�شور 
�لزر�عة و�لب�لغ 2.56 مليون طن، �أي بن�شبة دقة تفوق 96 %، بينم� 

ال�سكل 1 .تكامل البيانات يف برامج تقدير النتاجية من ال�سور الف�سائية.



يف   2014 ملو�شم  ��شت�شع�ريً�  �ملقدر  �لقمح  �إنت�ج  قيمة  �شجلت 
 % 48 1.76 مليون طن، و�لذي ي�شكل م� ن�شبته  �شورية م� مقد�ره 

من �لإنت�ج �ملح�شود مو�شميً� قبل �لأزمة يف �شورية.
�لإنت�جية  تقدير  هو  �لتق�نة  لهذه  �لتطبيق�ت  �أه��م  من  ولعل 
يف  حدث  كم�  �لأزم�ت  حتت  و�ملن�طق  �ملو��شم  يف  �ملح�شولية 
�مل�ش�ح�ت  �إليه�، وح�رض  �لو�شول  �لتي ي�شعب  للمن�طق  �شورية 
�لزر�عية فيه� لإ�شد�ر �لإح�ش�ئي�ت �لزر�عية، وكمث�ل على ذلك 
�لف�ش�ئية  �ل�شور  بي�ن�ت  من  �لقمح  و�إنت�ج  م�ش�حة  تقدير  مت 
يف �شورية وعلى م�شتوى �ملح�فظ�ت، �إذ مت يف حم�فظة �لرقة/
�شورية - كمث�ل - حتديد �أم�كن ودرجة �لت�أثر ب�لأزمة لكل منطقة 

ون�حية يف �ملح�فظة يف مو�شم 2014 )�ل�شكل 6(.
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.)SWYP( ال�سكل 2 .الواجهة التنفيذية لربنامج تقدير اإنتاج القمح  من ال�سور الف�سائية

ال�سكل 3 . �سورة ف�سائية تبني اإنتاجية حقول القمح على م�ستوى القرية.

ال�سكل 4 . خارطة توزع اإنتاجية القمح املقدرة من ال�سور الف�سائية 
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ال�سكل 5 . خارطة توزع اإنتاجية القمح املقدرة من ال�سور الف�سائية 
على م�ستوى الدولة )�سورية(.
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االإدارة اال�سرتاتيجية للإنتاجية املح�س�لية من ال�س�ر 
الف�سائية على م�ست�ى الدولة

�ل�شمولية  بعد  عن  �ل�شت�شع�ر  تق�نة  �إمك�نية  من  �ل�شتف�دة  يتم 
ومن�طق  عن��رض  بني  �لإد�رة  عملية  يف  �لبالد  م�شتوى  وعلى 
��شرت�تيجية  ب�شورة  �ل�شتهالك  ف�أم�كن  �لتخزين،  ثم  �لإنت�ج، 

تربط �لعن��رض �لثالثة بكف�ءة ع�لية. 
يبني �ل�شكل 7 من�طق �إنت�ج �لقمح مق�بل �شبكة طرق �ملو��شالت 
مبر�قبة  يتعلق  فيم�  ول�شيم�  �حلبوب.  تخزين  و�أم�كن  �لرئي�شة، 
�لف�قد  ت�أثري مهم يف تقليل  �لن�شج و�حل�ش�د، مل� له� من  �أطو�ر 
�أم�كن  وجتهيز   ،)8 )�ل�شكل  �لن�شج  بعد  �جلوية  �لعو�مل  بت�أثري 

�لتخزين )�ل�شكل 9(.
تقدير اإنتاجية القمح من ال�س�ر الف�سائية 

على م�ست�ى االإقليم
على  �لقمح  �إنت�جية  تقدير  من  بعد  عن  �ل�شت�شع�ر  تق�نة  مُتكن 
م�شتوى �لأق�ليم �جلغر�فية �لع�برة للحدود �لدولية، و�لتي غ�لبً� 
م� تت�أثر ب�لظروف �ملن�خية. لقد و�شعت �لولي�ت �ملتحدة بر�مج 
�ملح�شول  ح�لة  ملعرفة  بعد  عن  �ل�شت�شع�ر  بتق�نة  متخ�ش�شة 
�ملح�شولية  �لإنت�جية  تقدير  من  �لنمو مب� ميكنه�  وحتديد طور 
حدوده�  خ���رج  ل��دول  ع�لية  وب��دق��ة  �حل�ش�د  عند  �ملتوقعة 

10( عملية مر�قبة  �ل�رضق مثال، ويبني )�ل�شكل  �لإقليمية كمنطقة 
�لتو�بع �ل�شنعية �لأمريكية ملح�شول �لقمح، وحتديد مر�حل منوه 
�آ�شي�، ول�شيم� �شورية، �لعر�ق،  يف كل منطقة من من�طق �رضقي 
قبل  �ملح�شولية  �لإنت�جية  تقدير  من  وتركي�، مب� ميكنه�  �إير�ن 

عملية �حل�ش�د بفرتة طويلة لهذه �لدول.
USDA تق�رير دورية ب��شتخد�م تق�نة �ل�شت�شع�ر عن بعد  ت�شدر 
�شورية،  من  لكل  �لدولة  م�شتوى  على  �لإنت�ج  كمية  فيه�  تقدر 
 2014 ع�م  ففي  �لأوروب��ي.  �لحت�د  ودول  وتركي�  �ير�ن،  �لعر�ق، 
مليون   2.5 قدره  �شورية  من  كل  يف  �لقمح  من   �إنت�جً�  توقعت 
�لع�م  عن   %  38 بن�شبة  �أي  طن   مليون   1.5 بلغ  ب�نخف��ص  طن 
مليون   0.2 قدره  ب�نخف��ص  مليون طن   3.5 �لعر�ق  �ل�ش�بق، ويف 
طن �أي بن�شبة 6.1 % عن �لع�م �ل�ش�بق، ويف �إير�ن 13 مليون طن 
ب�نخف��ص قدره 1.5 مليون طن �أي بن�شبة 10 % عن �لع�م �ل�ش�بق، 
3 مليون طن وبن�شبة  15 مليون طن ب�نخف��ص قدره  ويف تركي� 
بلغت 17 % عن �ملو�شم �ل�ش�بق. ويبني �ل�شكل 11 ت�أثري �جلف�ف يف 
�لإنت�جية �ملح�شولية لدول �ل�رضق من بي�ن�ت �ل�شور �لف�ش�ئية 

ملو�شم 2014.
بينم� توقعت USDA �إنت�ج �ملح��شيل �لزيتية ملو�شم 2014 يف دول 
�لحت�د �لأوروبي مبقد�ر 21.5 مليون طن بزي�دة قدره� 0.3 مليون 

طن �أي بن�شبة قدره� 1.6 % عن �لع�م �ل�ش�بق )�ل�شكل 12(.
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على  أجريت  التي  كافًة  البحوث  أكدت 
األغنام والماعز المحلية في الدول العربية 
دفع  مما  اإلنتاجية،  مؤشراتها  معظم  تدني 
الجافة  المناطق  لدراسات  العربي  المركز 
واألراضي القاحلة )أكساد( منذ إنشائه إلى 
من  لكل  الوراثي  للتحسين  برنامج  اعتماد 
دولة  في  الشامي  والماعز  العواس  أغنام 
الحصول  لضرورة  وذلك  )سورية(،  المقر 
اللحم  لناحية صفتي  نة  ُمحسَّ حيوانات  على 
اقتصاديًا  تقييمها  بعد  واعتمادها  والحليب، 
في محطات دولة المقر لتكون نواًة يتم نشر 
تراكيبها الوراثية في الدول العربية، إذ تبّين 
أن أغنام العواس والماعز الشامي استجابت 

لطرائق التحسين الوراثي الُمتبعة.
أكساد   - العربي  المركز  مسوحات  أشارت 
في  والماعز  األغنام  على  أجريت  التي 
العروق  من  عدد  إلى وجود  العربية  الدول 
لم  والتي  اإلنتاجية،  حيث  من  الواعدة 
كما  اقتصاديًا.  ُتقيم  ولم  وراثيًا،  ُتحّسن 
أشارت هذه المسوحات إلى أّن معظم الدول 
األغنام  أعداد  في  نقصًا  تعاني  ال  العربية 
للوحدة  اإلنتاجية  في  تدنيًا  بل  والماعز 
اللحوم  قيمة  ارتفعت  حين  وفي  الحيوانية، 

في  المستوردة  والماعز  لألغنام  الحمراء 
دوالر  مليون   993.22 من  العربية  الدول 
لعام 2013 إلى 1107.07 مليون دوالر عام 
للعام  دوالر  مليون   1229.48 وإلى   ،2014
AOAD( 2015 ، 2016(، فإن معظم مربي 
نظم  على  يعتمد  يزال  ال  والماعز  األغنام 
تطبيق  أهمية  يؤكد  ما  التقليدية،  اإلنتاج 
األغنام  إنتاجية  لتحسين  الحديثة  التقانات 
الذي  األمر  العربية،  الدول  في  والماعز 
)لحوم  الغذائية  الفجوة  تقليل  إلى  سيؤدي 

حمراء، وحليب( في معظم الدول العربية.
ُيعد المركز العربي لدراسات المناطق الجافة 
واألراضي القاحلة )أكساد( مركزًا للخبرات 
التحسين  مجال  في  والمتعددة  المتراكمة 
وتصنيع  الصغيرة،  للمجترات  الوراثي 
تغذية  بهدف  أنواعها  بمختلف  المخلفات 
الحديثة  للتقانات  تطبيقه  أن  كما  الحيوان، 
التي اعتمدها في محطاته أعطى تأثيرًا فعااًل 
للمجترات  اإلنتاجية  الوحدة  كفاءة  رفع  في 
الصغيرة، بحيث يمكن نقل التقانات الحديثة 
الفائدة  لتعميم  بها  العمل  نطاق  وتوسيع 
المجترات  مربي  من  ممكن  عدد  أكبر  على 
سوف  والذي  العربية،  الدول  في  الصغيرة 

لهذه  المستدامة  التنمية  في  بدوره  يسهم 
لتحسين  اقتصادي ملموس  الثروة، وبشكل 
وزيادة  الزراعية،  الحيوانات  إنتاجية 
دخول  زيادة  يعزز  ما  االقتصادي،  المردود 

المربين وتخفيف حدة الفقر لديهم. 
إلى  االقتصادية  الدراسات  بعض  وتشير 
استيراد  إلى  ستحتاج  العربية  الدول  أن 
عام  الغذائية  حاجاتها  من   % 65 من  أكثر 
النقص،  هذا  في  األساس  والسبب   .2025
هو عدم تناسب زيادة اإلنتاج الزراعي مع 
المقترن  الغذائية  الحاجات  تزايد  مستوى 
نحو  أن  أي  العالية،  السكانية  بالزيادة 
تأمين  يجب  إضافي  إنسان  مليون   90
معدل  استمر  إذا  فيما   2025 عام  تغذيتهم 
ومن  عليه.  هو  ما  على  السكانية  الزيادة 
من  العربية  الدول  استهالك  أن  المعروف 
حين  في  سنويًا،   % 6 بنسبة  يزداد  الغذاء 
 2.5 نسبة  الزراعي  اإلنتاج  نمو  يتجاوز  ال 
أن  يقّدرون  االقتصاد  علماء  أن  علمًا   ،%
أي مجتمع يتزايد سكانيًا بنسبة 3 % يحتاج 
9 % حتى  ُتقّدر بنحو  لنسبة نمو اقتصادي 
يضمن لألجيال القادمة حياًة كريمًة )صقر، 

  .)2004

�لعــربي �لـوطـــن  يف  ال����ت����ق����ي����ي����م 
االقت�صادي 
لنتائج بحوث اأك������ص���اد 

ف�ي جمال 
التح��صني 
الوراث���ي 
للمجرتات 
أ. د. ابراهیم حمدان صقر  و  م. روال نبیه زيادةال�ص�غرية 

إدارة االقتصاد والتخطیط - المركز  العربي (أكساد)
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�سادرات وواردات الدول العربية من املنتجات احليوانية: 
�زد�دت �ش�در�ت �لدول �لعربية من �لأغن�م و�مل�عز �حلية و�للحوم 
�حلمر�ء يف ع�م 2013، وذلك مق�رنة مبتو�شط �لفرتة من 2002 �إىل 
�لأبق�ر �حلية. وعمومً�، تعد  �ل�ش�در�ت من  2011، بينم� تر�جعت 

�ل�ش�در�ت �لعربية من �لأبق�ر و�لأغن�م و�مل�عز �حلية متو��شعًة، 
�إذ ل تزيد ن�شبته� عن 1.94 % من �إجم�يل �أعد�د �لرثوة �حليو�نية، 
�لرثوة  ذ�ت  �لدول  يف  �لت�شويقية  �لنظم  ل�شعف  ذلك  يرجع  وقد 
وم�ش�كل  لالأ�شع�ر،  �مل��ربر  غري  و�لرت��ف���ع  �لكبرية،  �حليو�نية 
�لعربية  لل�ش�در�ت  ب�لن�شبة  �لو�شع  يختلف  ول  �حليو�ن.  �شحة 
من �للحوم �حلمر�ء، ف�لكمي�ت �مل�شدرة منه� �أي�شً� متو��شعة، �إذ 
�لت�شهيالت  �إىل �شعف  �ألف طن، ويعود ذلك   219 مل تزد عن نحو 
�لالزمة لتجهيز �للحوم، و�نخف��ص م�شتوى �جلودة و�ل�شرت�ط�ت 
�ل�شحية. �أم� �للحوم �لبي�ش�ء فقد �زد�دت �لكمي�ت �مل�شدرة منه� 
بنحو   2011 �إىل   2002 من  �لفرتة  مبتو�شط  مق�رنة   2013 ع�م  يف 
�ل�ش�در�ت من  30.6 %، و�شهدت كمية  �أي م� ن�شبته  �ألف طن،   17

مق�رنة   38.8% بنحو   2013 ع�م  يف  �رتف�عً�  وم�شتق�ته  �حلليب 
مبتو�شط �لفرتة نف�شه� )2002 �إىل 2011(.

وعلى �لرغم من �لعدد �لكبري للرثوة �حليو�نية يف �لدول �لعربية، 
�إنت�جه� ل ُيغطي �حتي�ج�ت �لفرد �لعربي، ول�شد �لنق�ص  �أن  �إل 
و�ملنتج�ت  �حل��ّي��ة  �حل��ي��و�ن���ت  �أع���د�د  و�رد�ت  قيمة  �رتفعت 
 596.2 2013 نحو  �لعربية يف ع�م  �لدول  ��شتوردت  �إذ  �حليو�نية. 
�لأغن�م  من  ر�أ�ص  مليون   12 ونحو  �حلية،  �لأبق�ر  من  ر�أ�ص  �ألف 
و�لبي�ش�ء،  �حلمر�ء  �للحوم  من  طن  مليون   3.4 ونحو  و�مل�عز، 
�إىل  �ألف طن من �لأ�شم�ك، ب�لإ�ش�فة  و3.5 ملي�ر بي�شة، و950.2 
نحو 11.6 مليون طن من �حلليب ومنتج�ته. وقد تبني �أن �إجم�يل 
قيمة �لو�رد�ت �لعربية من �ملنتج�ت �حليو�نية و�ل�شمكية بلغت 
وم�شتق�ته  �حلليب  و�رد�ت  فيه�  �أ�شهمت  دولر،  ملي�ر   18.5 نحو 
�حلمر�ء  �للحوم  وو�رد�ت  دولر(،  مليون   6143.9(  %  33.3 بنحو 
�لدو�جن  حلوم  وو�رد�ت  دولر(،  مليون   4445.3(  %  24.1 بنحو 
بنحو  �لأ�شم�ك  وو�رد�ت  دولر(،  مليون   3588.4(  %  19.5 بنحو 
�حلية  و�مل�عز  �لأغن�م  وو�رد�ت  )2093.8 مليون دولر(،   % 11.3

بنحو 6.5 % )1205.4 مليون دولر(، وو�رد�ت �لأبق�ر �حلية بنحو 
3.8 % )702.6 مليون دولر(.  

م�ساريع التح�سني الوراثي للمجرتات ال�سغرية يف الدول العربية: 
تنفيذ  على  عقود،  عدة  ومنذ  )�أك�ش�د(،  �لعربي  �ملركز  يعمل 
»برن�مج �لتح�شني �لور�ثي ورع�ية �ملجرت�ت �ل�شغرية يف �لدول 
�لأغن�م  �إنت�جية عروق  لتح�شني  م�شتمر  برن�مج  وهو  �لعربية«، 
�لإنت�جي  �لأد�ء  تطوير  �إىل  يهدف  �لعربية،  �لدول  يف  و�مل�عز 
�أو  �لأغن�م  من  �شو�ء  منه�،  �لو�عدة  ول�شيم�  �ملحلية،  للعروق 
للحيو�ن�ت،  �لور�ثي  �لنتخ�ب  �مل�عز، عن طريق تطبيق طريقة 
�إنت�ج �حلليب و�للحم، مع  �لقيم �لرتبوية ل�شفة  وذلك بن�ًء على 
مر�ع�ة �ل�شف�ت �ملظهرية للعروق �لو�عدة، �أو ب��شتخد�م طريقة 
�لتهجني �ملوجه مع �شاللت متميزة ب�لإنت�ج. وقد حقق �ملركز 
متقدمة  علمية  نت�ئج  �لأخرية  �ل�شنو�ت  خالل  )�أك�ش�د(  �لعربي 

يف جم�ل �لتح�شني �لور�ثي.
وبهدف حت�شني بع�ص �لعروق يف �لدول �لعربية، ل بّد من ن�رض 
و�ملربني،  �ملعنية  �حلكومية  �ملوؤ�ش�ش�ت  على  �لور�ثية  تر�كيبه� 
و�إد�رة  �لرع�ية،  نظم  وتطوير  �لبيئية،  �لظروف  حت�شني  وكذلك 
�لرثوة  �لعربية، لكون  �لفنية  �لكو�در  �لقطع�ن، وت�أهيل وتدريب 
�لزر�عية  للنظم  حمورية  وهي  �لثمينة،  �لأ�شول  من  �حليو�نية 

�ملختلطة.
الأجنــة  ال�سطناعي ونقل  التلقيح  تقانتي  برنامج تطويـر 

يف الدول العربيــة:
يف  �إزرع  يف  �أك�ش�د  بحوث  حمطة  يف  برن�جمه  �أك�ش�د  ينفذ 
حمط�ت  من  ع��دد  يف  وكذلك   ،)2 و   1 )�ل�شكالن  �ملقر  دول��ة 
�ل�شود�ن،  )�لأردن، �جلز�ئر،  �لعربية  �لدول  �لعلمية يف  �لبحوث 
وتون�ص(. �ليمن،  لبن�ن،  فل�شطني،  �لعر�ق،  ليبي�،  �لكويت،  قطر، 

يف  �شو�ء   - �ملجمد  �ملنوي  �ل�ش�ئل  ق�ش�ت  ��شتخد�م  �أدى  وقد 
بع�ص  ومتميزة يف  غ�لبً�،  نت�ئج جيدة  �إىل   - �مل�عز  �أو  �لأغن�م 
�لتلقيح  ��شتخد�م  لتجربة  �لأويل  �لتحليل  ويظهر  �لأح��ي���ن. 
�أحد  قطيع  يف  و�ملجمد  �لط�زج  �ملنوي  ب�ل�ش�ئل  �ل�شطن�عي 
من  �ل��ولد�ت  معدل  �أن  �لعربي  �ملركز  مع  �ملتع�ونني  �ملربني 
�لتلقيح ب�ل�ش�ئل �ملنوي �لط�زج جت�وز 60 %، وجت�وز 50 % عند 
وكذلك  متميزة،  نت�ئج  وهي  �ملجمد،  �ملنوي  ب�ل�ش�ئل  �لتلقيح 
تنفيذ  يف  �لتق�نة  هذه  ��شتخد�م  عند  متميزًة  �لنت�ئج  ك�نت 
عملي�ت �خللط �لرتبوي بني �شاللت �لأغن�م و�مل�عز �ليمنية مع 
�أغن�م �لعو��ص و�مل�عز �ل�ش�مي، ومتيزت �ملو�ليد بح�لة  كل من 

ال�سكل 1 . تطور توزيع ق�سات ال�سائل املنوي املجمد لالأغنام العوا�س 
واملاعز ال�سامي من حمطة بحوث اإزرع )�سورية( اإىل الدول العربية.
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�لتلقيح  من  �ل��ولد�ت  معدلت  تر�وحت  �إذ  ج��د�ً،  جيدة  �شحية 
و�قرتبت  �لأغن�م،  يف   % و48   40 بني  �ملجمد  �ملنوي  ب�ل�ش�ئل 
بهذه  �لتلقيح  من  �شنو�ت  لعدة  كمتو�شط   �مل�عز  يف   %  49 من 
�لولدة  ملعدل  �لدولية  �ملوؤ�رض�ت  �أن  �إىل  �لإ�ش�رة  مع  �لطريقة، 

�لن�جتة عن هذه �لطريقة يف �لأغن�م و�مل�عز تبلغ نحو 40 %.
كم� يعمل م�رضوع ��شتخد�م تق�نة نقل �لأجنة للمجرت�ت �ل�شغرية 
�لأغن�م و�مل�عز،  �لور�ثي يف قطع�ن  �لتح�شني  على رفع كف�ءة 
وت�شهيل نقل �ملو�رد �لور�ثية من �حليو�ن�ت �لنخبة بني خمتلف 
بنوك  وتكوين  �حلية،  �حليو�ن�ت  لنقل  كبديل  �لعربية،  �ل��دول 
لل�شاللت  �لور�ثية  �لأ�شول  حلفظ  �ملجمدة(  )�لأجنة  ور�ثية 

�ملحلية يف �لدول �لعربية، ول�شيم� �ملهددة ب�لنقر��ص.
40 ع�مً� من عمل �ملركز  وقد بلغ �لعدد �لإجم�يل �مُلوزع خالل 
�أغن�م  من  حم�ّشن  ر�أ���ص   13000  ،)2017-1977( �أك�ش�د  �لعربي/ 
�لعو��ص و�مل�عز �ل�ش�مي، ب�لإ�ش�فة �إىل 30 �ألف ق�شة من �ل�ش�ئل 
�لعربية، من  �لدول  على  توزيعه�  �ملح�شنة، مت  للروؤو�ص  �ملنوي 

�أجل حت�شني �لأغن�م و�مل�عز �ملحلية يف هذه �لدول.

الوراثي  التح�سني  برنامج  لنتائج  القت�سادي  التقييم  ا�ستنتاجات 
يف املركز العربي »اأك�ساد«:

�ل�شغرية  للمجرت�ت  �لور�ثي  �لتح�شني  در��شة  ��شتنت�ج�ت  تق�شم 
�لت�بعة للمركز  �لأغن�م و�مل�عز يف �ملحط�ت  �أجريت على  �لتي 
�ل�شوري  40 �شنة يف �لقطر �لعربي  �إىل   13 �أك�ش�د خالل   �لعربي/ 

�عتم�د�ً على �لنوع �حليو�ين �إىل م� يلي: 

العوا�س: لأغنام  الوراثي  التح�سني   - اأوًل 

ع�مً�   30 خالل  �لعو��ص  �أغن�م  عند  �حلليب  �إنت�ج  �زد�د   •
قطيع  يف   %  44 وبن�شبة  �حلليب،  خط  قطيع  يف   %  50 بن�شبة 
 13 وخ��الل  �لغر�ص،  ثن�ئي  خط  قطيع  يف  �أم���  �للحم،  خط 

.%  34 �لن�شبة  هذه  بلغت  ع�مً� 
خط  قطيع  يف   %  51 بن�شبة  �حلالبة  مو�شم  �أي�م  عدد  �رتفع   •
52 % يف قطيع خط �للحم، بينم� بلغت هذه �لن�شبة  �حلليب، و 

28 % يف خط ثن�ئي �لغر�ص.

يف   %  15.8 مبقد�ر  ع�مً�   40 خالل  �ل��ولد�ت  ن�شبة  �زد�دت   •
قطيع خط �حلليب، و16.5 % يف قطيع خط �للحم، ومل تتج�وز 

11 % يف قطيع خط  ثن�ئي �لغر�ص. هذه �لن�شبة 
 30 خالل  �لتو�أمية  �لولد�ت  ل�شفة  �ملئوية  �لن�شبة  �رتفعت   •
 % 57 40 % يف قطيع خط �حلليب، يف حني بلغت  ع�مً� مبقد�ر 

�للحم. يف قطيع خط 
• تطور وزن �مليالد خالل 29 ع�مً� عند �ملو�ليد �لإن�ث بن�شبة 
بلغت  21 %، يف حني  بلغت  �إذ  �حلليب،  قطيع خط  14.5 % يف 

.% 20 عند �ملو�ليد �لذكور 
• �زد�د وزن �لفط�م عند �ملو�ليد �لإن�ث بن�شبة 16 % يف قطيع 
14 % يف قطيع خط �للحم، و20 %  خط �حلليب، وبلغت �لن�شبة 

�لذكور. �ملو�ليد  عند 
بن�شبة  �لدر��شة  خالل  يومً�   180 بعمر  �لإن���ث  وزن  تطور   •
قطيع  يف   %  27 �لن�شبة  وبلغت  �حلليب،  خط  قطيع  يف   %  19

بعمر  �لذكور  �ملو�ليد  عند   %  27 بلغت  حني  يف  �للحم،  خط 
يومً�.  180

20 % يف قطيع خط  360 يومً� بن�شبة  • �زد�د وزن �لإن�ث بعمر 
يف  �للحم،  خط  قطيع  يف   %  22 �لن�شبة  هذه  وبلغت  �حلليب، 

360 يومً� . 34 % عند �ملو�ليد �لذكور بعمر  حني بلغت 
 %  29 بن�شبة  �لإن�ث  عند  يومً�   480 بعمر  �حلي  �لوزن  تطور   •
قطيع  يف   %  34 �لن�شبة  هذه  وبلغت  �حلليب،  خط  قطيع  يف 
بعمر  �لذكور  �ملو�ليد  عند   %  20 بلغت  حني  يف  �للحم،  خط 

480 يومً�.

ال�سكل 2 . جتهيزات خمربية متطورة يف خمرب التلقيح ال�سطناعي 
يف حمطة بحوث اإزرع )�سورية(.
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ال�سامي: للماعز  الوراثي  التح�سني   - ثانيًا 

�أي�م  عدد  و�رتفع   ،% 66 مبقد�ر  �حلليب  �إنت�ج  كمية  �زد�دت   •
.% 53 بن�شبة  مو�شم �حلالبة 

�لفط�م  وعند   ،%  47 بن�شبة  �مليالد  عند  �لبطن  كتلة  تطورت   •
.% 37 بن�شبة 

 %  19.6 وبن�شبة   ،%  29 بن�شبة  �لإن���ث  �ملو�ليد  وزن  �رتفع   •
�لذكور. للمو�ليد 

 ،%  16 بن�شبة  �لفط�م  عند  �لإن����ث  �ملو�ليد  وزن  �زد�د   •
.%  14 بن�شبة  �لذكور  و�ملو�ليد 

لالإن�ث،   %  37 بن�شبة  �أ�شهر(   6 )بعمر  �لت�شويق  وزن  �رتفع   •
للذكور.  % 27 وبن�شبة 

• تطور �لوزن �حلي بعمر �شنة بن�شبة 13 % لالإن�ث، و28 % للذكور، 
 % و31  ل��الإن���ث،   %  25 ون�شف  �شنة  بعمر  �لن�شبة  ه��ذه  وبلغت 

للذكور.
)�لثن�ئية و�لثالثية( مبقد�ر  �لتو�أمية  �لولد�ت  �رتفعت ن�شبة   •

.% 38.7

�أن  ب�ملجمل  �حل��ي��و�ين  �لإن��ت���ج  �أخ�ش�ئيو  ي��رى  وع��م��وم��ً�، 
60 % �إن�ث ن��شجة )7-2  تركيب �لقطيع من �لإن�ث يتكون من 
�شنو�ت(، و15 % �إن�ث يف طور �لن�شج )1-2 �شنة(، و25 % �إن�ث 

ب�لكب��ص  فُيحتفظ  للكب��ص  ب�لن�شبة  �أم�  �شنة.  من  �أقل  بعمر 
نعجة،   100 لكل  4 كب��ص  �إىل   3 �شنو�ت( مبعدل   5-3( �لن��شجة 

حلم(. )�إنت�ج  ع�دًة  للبيع  فهي  �لذكور  ب�قي  �أم� 
ف�إذ� مت بذل جهود مميزة يف جم�ل �لتح�شني �لور�ثي لالأغن�م 
�إيج�بيً�  �شينعك�ص  �لأمر  هذ�  ف�إن  �لعربية،  �لدول  يف  و�مل�عز 
جمموعة  و�شع  �ل��در����ش��ة  خ��الل  م��ن  مت  وق��د  �لإن��ت���ج،  على 
�لدول  قطع�ن  من  فقط   %  50 �إىل   10 لتح�شني  �شين�ريوه�ت 

�لقطيع. تركيب  من  �ل�ش�بقة  �لن�شب  ح�شب  �لعربية 
مت  ميد�نية  وم�ش�ريع  ودر����ش���ت  بحوث  نت�ئج  على  وبن�ًء 
ف�إنه  �ملعتمدة،  �لن�شب  وبح�شب  �لو�قع،  �أر�ص  على  تنفيذه� 
�لإن���ث  من  ر�أ���ص  مليون   108 نحو  �لعربية  �ل��دول  يف  يوجد 
50 % من  60 %(. و�شيوؤدي حت�شني  �لأغن�م )نحو  �لن��شجة من 
لرفع  ر�أ�ص(  مليون   54( �لعدد  هذ�  ن�شف  �أي  �لن��شجة،  �لإن�ث 
مليون   53 �إىل  نعجة  مليون   47.5 من  بة  �ملخ�شّ �لنعج�ت  عدد 
�ل�ش�هد  �لتخ�شيب بني قطيع  �رتف�ع ن�شب  نعجة �شنويً� )ح�شب 

�أك�ش�د(. يف  �ملح�ّشن  و�لقطيع 
املتوقعة: النتائج 

�لتح�شني  جم���ل  يف  ومتميزة  خمل�شة  جهود  ُت��ب��ذل  عندم� 
تطبيقه  مت  كم�  �لعربية،  �لدول  يف  و�مل�عز  لالأغن�م  �لور�ثي 
�ملركز  خرب�ء  قبل  من  �ل�ش�مي  و�مل�عز  �لعو��ص  �أغن�م  على 
عمل  خطة  وتو�شع  �ل�شوري،  �لعربي  �لقطر  يف  �أك�ش�د  �لعربي/ 
قطع�ن  من   % و50   10 بني  ت��رت�وح  بن�شب  �لور�ثي  للتح�شني 
�لعربية، ف�إنه من �ملتوقع �حل�شول  �لدول  �لأغن�م و�مل�عز يف 
�لزي�دة  مقد�ر  يبني  �لذي   1 �جلدول  يف  �لو�ردة  �لنت�ئج  على 
�إن�ث  من   %  50 حت�شني  ح�ل  يف  و�حلليب  �حلمر�ء  �للحوم  يف 
تغطيه  م�  وقيمة  ون�شبة  �لعربية،  �لدول  يف  و�مل�عز  �لأغن�م 

�مل�شتورد�ت. من 

املقرتحات:
بن�ًء على م� تقّدم، ميكن �قرت�ح �لآتي:

و�مل�عز  �ملح�شنة،  �لعو��ص  لأغن�م  �لور�ثية  �لرت�كيب  ن�رض   •
�ل�ش�مي ب�شورة نقية يف �لدول �لعربية.

�لعو��ص،  لأغن�م  �ملح�شنة  �لور�ثية  �لرت�كيب  من  �ل�شتف�دة   •
�لأغن�م  من  �ملحلية  �ل�شاللت  حت�شني  يف  �ل�ش�مي  و�مل�عز 

و�مل�عز يف �لدول �لعربية ب�لتهجني �ملقيَّد.
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اخلامتة:
ُي�شتف�د من هذه �لدر��شة �لقت�ش�دية �لتي ق�م به� خرب�ء �ملركز 
�لعربي) �أك�ش�د( يف �شورية، �أنه عند تطبيقه� على 50 % من قطع�ن 
تخفي�ص  �إىل  ذلك  �شيوؤدي  �لعربية  �ل��دول  يف  و�مل�عز  �لأغن�م 
�لفجوة �لغذ�ئية �لتي تع�ين منه� �لدول �لعربية، �شو�ء يف �للحوم 
�حلمر�ء �أو �حلليب ب�شكل كبري، ولكن ل بّد من �لعمل ب�شكل مكّثف، 

وبوترية مت�ش�رعة، لتخفي�ص هذه �لفجوة قدر �لإمك�ن. 
فقط  يتعلق  �لغذ�ئية  �لفجوة  تخفي�ص  عن  ذكره  مت  م�  �أن  علمً� 
ب�لأغن�م و�مل�عز خ��شًة، ف�إذ� م� �أخذن� ب�حُل�شب�ن �عتم�د كثري 
من �لدول �لعربية على �للحوم �حلمر�ء و�حلليب ب�شكل رئي�ص من 
�لأبق�ر و�جل�مو�ص، ف�إن �لهتم�م برب�مج �لتح�شني �لور�ثي لكل 
�لفجوة  تغطية  على  ي�ش�عد  قد  �ملحلية  و�جل�مو�ص  �لأبق�ر  من 

�لغذ�ئية من �للحوم و�حلليب ب�لك�مل يف �لدول �لعربية. 
�لور�ثي  �لتح�شني  من  �لأك��رب  �لن�شبة  لتحقيق  �ل�شعي  �أن  كم� 
�أعد�د  تخفي�ص  من  �لعربية  �لدول  �شيمكن  �ملجرتة  للحيو�ن�ت 
�إنت�جيته� �إىل  �لأغن�م و�مل�عز و�لأبق�ر و�جل�مو�ص مق�بل رفع 
و�حلليب  �حلمر�ء  �للحوم  من  �ملنتجة  �لكمي�ت  �شعف  من  �أكرث 
ح�ليً�، مم� �شي�ش�عد على ُتخفي�ص �ل�شغط على �ملر�عي و�ملو�رد 
ب�لعملة  �لأعالف  م�شتورد�ت  �شتنخف�ص  كم�  �لأخرى،  �لطبيعية 
�لزر�عية  للحيو�ن�ت  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �ل�شعبة، و�شوف تتحقق 

�ملجرتة �ملحلية يف �لدول �لعربية.

البیان

الزيادة في 
إنتاج اللحوم 

الحمراء
(ألف طن / سنة)

الزيادة 
في إنتاج 

الحلیب
(ألف طن / سنة)

سیناريو تحسین 10 % من قطعان 

األغنام والماعز في الدول العربیة
37.52769

سیناريو تحسین 20 % من قطعان 

األغنام والماعز في الدول العربیة
74.85538

سیناريو تحسین 30 % من قطعان 

األغنام والماعز في الدول العربیة
1128307

سیناريو تحسین 40 % من قطعان 

األغنام والماعز في الدول العربیة
149.611076

سیناريو تحسین 50 % من قطعان 

األغنام والماعز في الدول العربیة
186.8313845

نسبة ما تغطیه الزيادة من اللحوم 

الحمراء في حال تحسین 50 % 

من قطعان األغنام والماعز 

في الدول العربیة

14 % من مستوردات اللحوم الحمراء 

البالغة 1392.5 ألف طن سنويًا

قیمة ما تغطیه الزيادة من اللحوم 

الحمراء في حال تحسین 50 % 

من قطعان األغنام والماعز 

في الدول العربیة

622 ملیون دوالر سنويًا

نسبة ما تغطیه الزيادة من الحلیب 

في حال تحسین 50 % من قطعان 

األغنام والماعز في الدول العربیة

24 % من مستوردات الحلیب ومشتقاته 

البالغة 2769 ألف طن سنويًا

قیمة ما تغطیه الزيادة من الحلیب 

في حال تحسین 50 % من قطعان 

األغنام والماعز في الدول العربیة

1475 ملیون دوالر سنويًا

اجلدول 1. مقدار الزيادة يف اإنتاج اللحم واحلليب يف حال حت�سني 50 % 
من اإناث الأغنام واملاعز النا�سجة يف الدول العربية.

لال�ستزادة
 .2016.)AOAD( الزراعية  للتنمية  العربية  المنظمة   -

العربية. الزراعية  لالحصاءات  السنوي  الكتاب 
الزراعي  التكثيف  كتاب   .2004 حمدان.  ابراهيم  صقر،   -
الزراعة،  كلية  الزراعي،  االقتصاد  قسم  النظري(،  )الجزء 

تشرين، سورية. جامعة 
الصغيرة  للمجترات  الوراثي  التحسين   .2018 أكساد.   -

وأهميته االقتصادية في الدول العربية، دمشق، سورية.
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         اجلــامـو�س
               الـــ�ســوري

د. عدنان األسعد  و  أ.د. صاموئیل موسى
أكساد  / الحیوانیة  الثروة  إدارة 

في  المهمة  المجترات  أنواع  من  الجاموس  ُيعد 
في  ويأتي  الرطبة،  الحارة  وشبة  الحارة  المناطق 
المرتبة الخامسة من حيث العدد واألهمية بعد الغنم 
وتشير  العربي،  الوطن  في  واإلبل  والبقر  والمعز 
أعداد  أن  إلى  سورية  في  الزراعية  اإلحصاءات 
 ،2007 عام  خالل  رأسًا   5651 بلغت  الجاموس 
 .2016 عام  في  رأسًا  لتصبح  7196   وازدادت 
وتنتشر رعايته وتربيته في سورية في سهل الغاب، 
وفي  الفرات،  نهر  ضفاف  على  الرقة  ومحافظة 

محافظة الحسكة.
بينت الدراسات أن الجاموس أدخل إلى سورية في 
كما وصف  العراق،  إلى  دخوله  بعد  التاسع  القرن 
»المسعودي« طريقة دخول هذا الحيوان من الهند 
بوساطة آل المهلب في البصرى )العراق( ومنها إلى 
سورية، وما زال هذا الحيوان موجودًا في مناطق 
األهوار في جنوب العراق حتى اآلن. كما ُذكر أن 
الجاموس موجود في سورية منذ العصر الحجري، 
ولم يستأنس إال في بداية التقويم الميالدي. وأشار 
الحيوانات  من  الجاموس  أن  إلى   )1997( سويد 

المستأنسة في سورية منذ أكثر من 800 عام.
المناطق  للحليب واللحم في  ُيعد الجاموس مصدرًا 
الحار  المناخ  ذات  االستوائية  وشبة  االستوائية 
والرطوبة العالية والمياه المتوفرة، وهي الظروف 
البيئية المالئمة لرعايته، ويختلف عن البقر والغنم 

يلجأ  لذا  العرقية،  الغدد  من  جسمه  بخلو  والمعز 
والغوص  األنهار،  في  السباحة  إلى  الحيوان  هذا 
الراكدة،  المائية  واألقنية  والمستنقعات  البرك  في 
في   ( بالماء  يرش  كما  بالطين،  جسمه  ويمرغ 
مصر( وذلك لتخفيض درجة حرارة جسمه )البكار، 

1982؛ الغادري، 1984(.
المسطحات  في  االستراحة  الجاموس  يفضل 
أثناء  النهار  في  واألنهار  المائية،  والمستنقعات 
أو  الغروب  أثناء  وينشط  الحرارة،  درجة  ارتفاع 
في المناطق المظللة، ويتناول األعالف، وينتقل في 
المرعى، وتنشط الحيوانات جنسيًا، إذ تلقح الذكور 
اإلناث في هذه الظروف، وكذلك تنشط المواليد وتقوم 
الجاموس  يمتاز   ،)1966 )درويش،  بالرضاعة 
في  السير  من  تمكنه  كبيرة  وأظالف  قوية  بقوائم 

المناطق الطينية دون صعوبة. 
أن   )2007( الرحيم  وعبد   ،)1982( البكار  ذكر 
الجاموس يمتاز عن البقر بقدرته الكبيرة على تناول 
كميات كبيرة من األعالف المالئة، وكفاءته العالية 
في تحويل مثل هذه األعالف إلى حليب ولحم، وذلك 
 ،%  10 إلى   5 بمقدار  الكرش  سعة  زيادة  بسبب 
وطول فترة االجترار، واحتواء كرشه على عدد أكبر 
البروتوزوا والبكتريا  الدقيقة، والسيما  من األحياء 
المحللة للسيللوز، والتي تعادل ثالثة أضعاف ما هو 

موجود في كرش البقر. 
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لقد تن�ق�شت �أعد�د �جل�مو�ص يف �شورية ب�شبب جتفيف �مل�شتنقع�ت 
�لق�م�شلي،  يف  جقجق  نهر  يف  �ملي�ه  وقلة  �ل��غ���ب،  �شهل  يف 
و�نخف��ص م�شتوى �ملي�ه يف نهر دجلة يف �مل�لكية، ب�لإ�ش�فة 
�نت�ش�ره،  من�طق  يف  �حل���دة  �لطق�ص  وت��غ��ري�ت  �مل��ر�ع��ي  لقلة 

ويتو�جد ح�ليً� يف �لقطر �ل�شوري �أمنوذجني من �جل�مو�ص هم�:
  :River Buffalo جام��س االأنهار

ينت�رض هذ� �لأمنوذج يف منطقة �جلزيرة �ل�شورية )�لرقة، �لق�م�شلي، 
و�مل�لكية(، ويعي�ص على �متد�د نهري دجلة و�لفر�ت وفروعهم�، 
وينحدر هذ� �لأمنوذج )Typ( من �جل�مو�ص �لهندي، ويتميز بحجم 
�ل�شكل،  خنجرية  قرون  عليه  تنمو  �حلجم  كبري  �لر�أ�ص  متو�شط، 
ن�شف  قو�ص  �شكل  على  �لعمر  �لكبرية  �حليو�ن�ت  عند  وتلتف 
د�ئري، لون �جل�شم �أ�شود، وقد تتو�جد بقع بي�ش�ء على �جلمجمة 
1(، وقد تظهر  )�ل�شكل  �لقو�ئم  �أ�شفل  و�أي�شً�  ومتتد حتى �ملحطم، 
�لق�مت.  �لأحمر  �للون  حتى  متدرج  رم���دي  بلون  حيو�ن�ت  فيه 
ترت�وح كمية �حلليب عند هذ� �لأمنوذج بني 1600 و1800 كغ خالل 

مو�شم �إدر�ر  يبلغ طوله 210 �أي�م.

  :Swamp Buffalo  جام��س امل�ستنقعات
حيث  �ل��غ���ب،  �شهل  يف  �جل���م��و���ص  م��ن  �لأمن����وذج  ه��ذ�  ينت�رض 
�أي�شً� من �لأ�شول �لهندية،  �مل�شتنقع�ت و�لربك �مل�ئية، وينحدر 
�حليو�ن�ت كبرية �حلجم، �للون �ل�ش�ئد يف �حليو�ن�ت هو �لأ�شود، 
مفتوح  قو�ص  �شكل  على  للخلف  وملتفة  �ل�شكل  خنجرية  �لقرون 
 400 بني  �لب�لغة  و�لذكور  �لإن�ث  وزن  متو�شط  يبلغ   .)2 )�ل�شكل 
�حلليب  من  به�  ب�أ�ص  ل  كمي�ت  �حللوب  �لإن�ث  تنتج  كغ،  و600 
يومً�.   220 �إدر�ر طوله  مو�شم  و1400 كغ خالل   1000 ترت�وح بني 
 2000 ع�م   )FAO( �لع�ملية  و�لزر�عة  �لغذ�ء  منظمة  و�شعت  ولقد 

ج�مو�ص �لغ�ب �شمن ق�ئمة �ل�شاللت �ملهددة ب�لنقر��ص.
اأهم ميزات اجلام��س ال�س�ري: 

ميت�ز �جل�مو�ص �ل�شوري مبز�ي� كثرية �أهمه�:
مق�رنة  �أو حلم،  �إىل حليب  �مل�لئة  �لأعالف  •كف�ءته يف حتويل 

ب�لأبق�ر �ملحلية.
•�رتف�ع ن�شبة �ملركب�ت �ل�شلبة يف �حلليب، ول�شيم� ن�شبة �لد�شم.
�إىل  لون حليبه ن��شع �لبي��ص، لقدرته على حتويل �لك�روتني 

فيت�مني A، وهذ� م� يجعله مرغوبً�. 
•�إنت�جه من �حلليب يفوق �إنت�ج بع�ص �شاللت �لبقر �ملحلية. 

•ت�أقلمه �جليد مع �لظروف �ل�ش�ئدة يف �لقطر، ومق�ومته لبع�ص 
�لأمر��ص �مل�شتوطنة و�لو�فدة.

ب�شبب  �لفتية،  �حليو�ن�ت  يف  ول�شيم�  �للحم،  �شف�ت  •جودة 
�نخف��ص حمتو�ه من �لدهون.  

�خل��شة  و�لتن��شلية  �لإنت�جية  �ملوؤ�رض�ت  �أهم   1 �جلدول  يظهر 
ب�جل�مو�ص.

1. جاموس األنهار في القامشلي والرقة. الشكل 

2. جاموس المستنقعات في الغاب. الشكل 

بالجاموس. الخاصة  اإلنتاجیة والتناسلیة  المؤشرات   .1 الجدول 

الوحدةالمؤشر

مؤشرات 

احلليب

كمية إنتاج احلليب خالل 200 ± 70  يوماً 
1000- 1800 )كغ(

 7 - 12 نسبة الدسم )%(

3.7 - 4.5 نسبة البروتني )%(

4.5 - 5.5 نسبة الالكتوز )%(

 0.7 - 0.9 نسبة األمالح املعدنية )%(

مؤشرات 

الوزن 

احلي

34 – 36.8 متوسط وزن املواليد اإلناث والذكور )كغ(

81.8 – 85 متوسط وزن احليوانات املفطومة )كغ(

متوسط وزن النضج اجلنسي لإلناث 
285 – 320 والذكور )كغ(

28.8 متوسط العمر عند أول والدة )شهر(

365 متوسط الوزن عند أول والدة )كغ(

متوسط عمر النضج اجلنسي لإلناث 
18.3 – 22والذكور )شهر(

10 متوسط عدد الوالدات

8 – 14 متوسط طول احلياة اإلنتاجية )سنة(

مؤشرات 

تناسلية

55 – 60 متوسط طول فترة الراحة )الفراغ( )يوم(

21 ± 3 متوسط طول دورة الشبق )يوم(

48 – 72 مدة الشياع )ساعة(

375 ± 15متوسط طول الفترة بني والدتني )يوم(

315 ±  10 متوسط طول فترة احلمل )يوم(
الرحیم  عبد   ،(2007) درباس   ،(2004) حبیب   ،(1997) سويد   ،(1979) السبع   ،(1966) درويش  المصدر: 

(2007)، موسى (2015 و 2016).
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المصدر: درباس – محطة بحوث شطحة -الهیئة العامة للبحوث العلمیة الزراعیة/ 2007.

نظم اإي�اء اجلام��س:
- ن�سف املفت�ح:  تتكون �حلظ�ئر يف هذ�  الإي�اء املفت�ح  نظام 
�مل�شقوف  ب�جلزء  يلحق  وقد  و�شقف،  ج��در�ن  ثالثة  من  �لنظ�م 
جدر�ن،  دون  حظ�ئر  تكون  �أو  معدنية،  بحو�جز  حمددة  م�ش�رح 
ويقت�رض على مظلة ت�شور بحو�جز معدنية مق�شمة ح�شب �لفئ�ت 
�مل�شقوف،  �لق�شم  حتت  و�مل�ش�رب  �ملع�لف  وتتو�جد  �لعمرية، 
وتبقى �حليو�ن�ت يف هذ� �لأمنوذج من �لإيو�ء طليقًة طول �لوقت 
وقد  �لبيطرية،  �خلدم�ت  وتقدمي  �لر�حة  فرتة  �أثن�ء  �إل  تقيد  ول 
تق�م �حلظ�ئر يف من�طق قريبة للمر�عي، وع�دًة تكون �لقطع�ن 

يف هذ� �لنظ�م كبرية.
�أربعة  من  �لنظ�م  هذ�  يف  �حلظ�ئر  تتكون  املغلق:  الإي�اء  نظام 
جدر�ن و�شقف مع توفر �لنو�فذ و�لأبو�ب، وتربط �حليو�ن�ت على 
�حلظرية  وتزود  �حلظ�ئر  يف  �حليو�ن�ت  مع�لف  وت�شمم  مر�بط، 
مبن�هل �أو م�ش�رب للم�ء، وع�دًة م� تكون �لقطع�ن يف هذ� �لنظ�م 

بحجم �شغري ول يتج�وز عدد حيو�ن�ت �لقطيع 50 ر�أ�شً�.
اإ�ساءات على رعاية اجلام��س بفئات عمرية حمتلفة:

1 - رعاية امل�اليد الر�سيعة:
تنقل  وتعقيمه،  �شم   5 �إىل   3 م�ش�فة  على  �ل�رضي  �حلبل  قطع  بعد 
�ملو�ليد �حلديثة �إىل �أم�كن ج�فة ومفرو�شة وبعيدة عن �لتي�ر�ت 
�أمه لتن�ول �ل�رض�شوب حتى  �لهو�ئية �لب�ردة، ويرتك �ملولود مع 
مهم  وه��و  �ل�رض�شوب(،  �إف��ر�ز  ف��رتة   ( �أي���م   5 �إىل   3 مل��دة  �ل�شبع 
للمولود ب�شبب غن�ه بربوتين�ت �ملن�عة، وت�أثرية �مللني يف �لقن�ة 
�له�شمية لإخر�ج �لروث �لأويل، عالوًة على غن�ه ب�لفيت�مين�ت، 
ول�شيم� فيت�مني A و�لعن��رض �ملعدنية، ثم يرتك �ملولود مع �أمه 
لر�ش�عة �حلليب، �أو يقدم له �حلليب خالل فرتة �لر�ش�عة مبقد�ر 
10 �إىل 12 % من وزنه �حلي على دفعتني �أو ثالث. ويعود �عتب�ر�ً 

من �لأ�شبوع �لث�ين بعد �لولدة ل�رضب �مل�ء وتن�ول �لعلف �جل�ف، 
ويقدم له نحو 200 �إىل 300 غ علفً� مركز�ً، وكمي�ت قليلة من �لعلف 

�مل�يلء حتى �لفط�م بعمر ثالثة �أ�شهر.

2 - رعاية احلي�انات النامية:
�لفط�م  ل�شدمة  تتعر�ص ع�دًة  و�لتي  �ملفطومة  توزن �حليو�ن�ت 
�لب�ديء  �لتغذية على �حلليب و�لعلف �ملركز  �لإنتق�ل من  ب�شبب 
فقط  و�مل�لئ  �ملركز  �لعلف  على  �لتغذية  �إىل  �مل���يلء  و�لعلف 
�لتح�شين�ت  وتقدمي  �لنظيف  �مل�ء  تقدمي  يجب  كم�   .)2 )�جلدول 

�لالزمة ح�شب �لعمر، و�إجر�ء �لوزن �لدوري مرة كل �شهر.
3 - رعاية واختيار عج�ل وعجالت الرتبية:

عجول �لرتبية هي �لذكور �لتي �شت�شبح ثري�نً� للتلقيح �لطبيعي �أو 
�ل�شطن�عي، لذ� يجب �أن يتم �ختي�ره� بدقة ف�ئقة لأنه� �شتنقل 
عجالت  �أم�  منه�.  �لن�جتة  �ملو�ليد  �إىل  �لور�ثي  تركيبه�  ن�شف 
�لرتبية فيجب �أن حتظى برع�ية خ��شة، نظر�ً لأنه� �شتحل حمل 
�لإن�ث �مل�شتبعدة، و�شتكون �أم�ت �لقطيع يف �مل�شتقبل، لذ� يجب 
�ملختلفة  �لعمر  �لرتبية مبر�حل  بتغذية عجول وعجالت  �لعن�ية 
�أوز�نه� و�شحته� عن طريق م�شك �شجالت  2(، ومر�قبة  )�جلدول 

�لإنت�ج �لالزمة للح�شول يف �لنه�ية على حيو�ن�ت جيدة.

4 - رعاية اجلام��سة قبل وبعد ال�لدة:  
يجب تغذية �جلو�مي�ص �حلو�مل ب�شكل جيد للحف�ظ على ح�لته� 
�شعوب�ت  ومو�جهة  جيد  ب�شكل  �جلنني  ومنو  جهة،  من  �ل�شحية 
�أوز�ن جيدة، و�إنت�ج كمي�ت  �لولدة، و�حل�شول على مو�ليد ذ�ت 

من��شبة من �حلليب بعد �لولدة من جهة ث�نية.

وزن وعمر الحیوان
تسمینتربیة

بروتین مادة جافة  (كغ)
مهضوم (غ)

معادل نشا 
(غ)

مادة جافة  
(كغ)

بروتین 
معادل نشا (غ)مهضوم (غ)

---0.685356إلنتاج 1 كغ

---93603240-10جاموسة جافة ال حتلب بوزن 600 كغ

---106605060-13جاموسة تعطي 5 كغ حليب باليوم 

---139606880-17جاموسة تعطي 10 كغ حليب باليوم

مواليد بعمر 3 إلى 6 أشهر بوزن         
65 – 100 كغ

2.13-1.6325013152.66-2.003131645

3.64542563-2.8736320504.4-3.5عمر 6 إلى 12 شهراً بوزن 100 – 175 كغ

6.255803650-546329156.9-5.5عمر 12 إلى 18 شهرا بوزن 175-250 كغ

8.36904750-6.6355038009.2-7.38عمر 18 إلى 24 شهراً بوزن 250-300 كغ

عمر 24 شهراً فما فوق ووزن 300 كغ 
فما فوق

8.25-7.13600395010.3-8.97504950

---9.003503000ثور تلقيح  زمن الراحة

---12.008604900ثور تلقيح  زمن الوثب

للجاموس. الیومیة  الغذائیة  االحتیاجات   .2 الجدول 

ثور جاموس مستنقعات      أنثى جاموس مستنقعات       
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ُتنقل �جلو�مي�ص �حلو�مل قبل 3 �إىل 7 �أي�م من �لولدة �إىل حظرية 
�لولدة، وبعد �لولدة يرتك �ملولود مع �أمه ملدة 3 �إىل 5 �أي�م لري�شع 
�ل�رض�شوب، ويجب مر�قبة �جل�مو�شة �لو�لدة للتخل�ص من �مل�شيمة 

وتعقيم �حلظرية، كم� يجب وزن �ملولود �حلديث وترقيمه. 
�إن �إدر�ر �حلليب من �لأم�ت �لو�لدة يزد�د عقب �لولدة لي�شل �إىل 
ينخف�ص  ثم  �لولدة،  من  �ل�ش�بع  �أو  �لر�بع  �لأ�شبوع  بعد  �أق�ش�ه 
تدريجيً� حتى قرب فرتة جف�ف �جل�مو�شة، وهن� ين�شح �ملربي 
ب�رضورة تنظيم مو�عيد �حلالبة )مرت�ن يوميً� �شب�حً� وم�ش�ًء(، 
و�لتقيد بهذه �ملو�عيد يوميً�، وحالبة �ل�رضع ب�شكل جيد من قبل 
ع�مل خبري ب�حلالبة �ليدوية، �أو �إجر�ء �حلالبة �لآلية وفق �لأ�ش�ص 
�ل�شليمة، وير�عى عند �إجر�ء �حلالبة �ل�شليمة وجود �ملولود بج�نب 
�ملركزة  �لأع��الف  تقدمي  يجب  كم�  �لتحنني.  ظ�هرة  ب�شبب  �لأم 
ب�لإ�ش�فة  �ملنتجة،  �حلليب  كمية  ح�شب   )2 )�جل��دول  و�مل�لئة 
لذلك يجب �إجر�ء مر�قبة �حلليب مرة كل 15 يومً� ملعرفة �لتغري�ت 

�جل�رية يف �إنت�جه، ومع�جلة �لأ�شب�ب يف ح�ل �نخف��شه.
مالحظات ح�ل اجلدول 2:

1 – يف ح�ل عدم تط�بق �لأوز�ن مع �لعمر ت�شتخدم �لحتي�ج�ت 

وفق �لوزن.
2 – ير�عى زي�دة مقرر�ت �لعالئق تدريجيً� بتقدم �حليو�ن ب�لعمر 

حتى ت�شل �إىل مقرر�ت �ملرحلة �لت�لية.
الرعاية ال�سحية:

لالإ�ش�بة  معر�ص  �لزر�عية  �حليو�ن�ت  كبقية  �جل�مو�ص  �إن 
وتغذيته،  برع�يته  �لهتم�م  عدم  ح�ل  يف  ول�شيم�  ب�لأمر��ص، 
�لأخذ  يجب  لذ�  �ل�شحية،  بح�لته  كبري  ب�شكل  �إنت�جه  ويتعلق 
�لتح�شين�ت  و�إعط�ء  �لالزمة،  �ل�شحية  �لرع�ية  ب�حل�شب�ن تقدمي 
وز�رة  يف  �ملتبع  �ل�شحي  �لربن�مج  )وفق  �ل�رضورية  �لوق�ئية 
�لزر�عة و�لإ�شالح �لزر�عي �ل�شورية(، و�لقي�م مبر�قبة �حليو�ن�ت 
�أهم  ومن  �ملختلفة،  ب�لأمر��ص  �إ�ش�بته�  لتجنب  م�شتمر  ب�شكل 

�لتح�شين�ت �لوق�ئية م�يلي:
•لق�ح �لط�عون �لبقري: ويتم غ�لبً� يف �ل�شهر �لأول من كل ع�م.

•لق�ح �حلمى �لقالعية: ويتم مبعدل مرتني يف �لع�م.
•لق�ح �لربو�شيال: ويعطى لالإن�ث حتى عمر 1 �شنة.

•لق�ح �جلمرة �لعر�شية: ويعطى مبعدل مرة يف �ل�شنة.
•لق�ح �لأنرتوتوك�شيمي�: ويعطى للمو�ليد حتى عمر �شتة �أ�شهر.

•لق�ح �لب��شتوريال: ويعطى للمو�ليد حتى عمر �شتة �أ�شهر.
•لق�ح �لطفيلي�ت �لد�خلية و�خل�رجية. 
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التنمیة هي دفع القدرات الكامنة لمجتمع ما بغیة االنتقال 
به من الوضع الثابت إلى األفضل (تحقیق االكتفاء) 
الرفاه)، ولها میادين متعددة مثل  واألعلى (تحقیق 
التنمیة الصناعیة والزراعیة واالجتماعیة، وأشكال 

مختلفة مثل التنمیة الشاملة والمتكاملة.
أما مفهوم التنمیة المستدامة الذي ُعرض في جدول 
تلبي  التي  التنمیة  بأنه  فیعرف   ،21 القرن  أعمال 
األجیال  بقدرة  المساس  دون  الحاضر  احتیاجات 
المقبلة على تلبیة احتیاجاتها الخاصة، ففي مؤتمر 
األمم المتحدة المعني بالبیئة والتنمیة في عام 1992 
( قمة األرض) في ريو دي جانیرو بالبرازيل  توصل 
العالم إلى تحديد طريق جديد لرفاهیة اإلنسان، هو 
التنمیة  خطة  وتستند  المستدامة،  التنمیة  طريق 
المستدامة الجديدة إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي 
للتنمیة المستدامة لعام 2002، ومؤتمر القمة بشأن 
األهداف اإلنمائیة لأللفیة لعام 2010، ونتائج مؤتمر 
 2012 عام  في  المستدامة  للتنمیة  المتحدة  األمم 
الختامیة لمؤتمر ريو  الوثیقة  + 20) ، وفي  (ريو 
+ 20 (المستقبل الذي نصبو إلیه)، إذ اتفقت الدول 
األعضاء في األمم المتحدة على إنشاء فريق عامل 
مفتوح العضوية لوضع مجموعة من أهداف التنمیة 

وضعت  الذي  الفريق  اقتراح  ويمثل  المستدامة، 
صیغته النهائیة في تموز 2014 جوهر خطة التنمیة 

المستدامة 2015 – 2030 .
في أيلول 2015 حضر أكثر من 150 من قادة العالم 
مقر  في  ُعقد  الذي  المستدامة  التنمیة  قمة  مؤتمر 
األمم المتحدة بنیويورك،  تم فیه اعتماد خطة التنمیة 
المستدامة رسمیًا، واعتمدت أهدافها بإجماع 193 
دولة، وفي األول من  كانون الثاني/ يناير 2016 بدأ 
رسمیًا تنفیذ أهداف التنمیة المستدامة، وهي أهداف 
غیر ملزمة قانونیًا، ولكن تتحمل الدول المسؤولیة 
الرئیسة عن متابعة التقدم المحرز، وعلى الصعید 
المستدامة وغاياتها  التنمیة  أهداف  العالمي ترصد 
من خالل استخدام مجموعة من المؤشرات العالمیة 
تعتمدها اللجنة اإلحصائیة التابعة لألمم المتحدة . إذ 
اعتمدت الجمعیة العامة لألمم المتحدة خطة التنمیة 
2030 التي تشمل 169 غايًة موزعًة على 17 هدفًا . 
وتجدر اإلشارة إلى أن حوالى نصف أهداف التنمیة 
الموارد  استدامة  أو  البیئة  على  تركز  المستدامة 
ومطالبة  مستهدفة  العالم  دول  كل  وأن  الطبیعیة، 
ولها  الوطنیة،  خططها  ضمن  الخطة  هذه  بإدماج 

االختیار في أولويات التنفیذ.

اأهداف التنمي�ة امل��س�تدام�ة وم�ؤ�س��راتها
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اأولَ :الأهداف الأ�سا�سية للتنمية امل�ستدامة 
ملا بعد 2015: 

على  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه���د�ف  تتوزع 
�مل�ش�ئل  معظم  تغطي  هدفً�  ع�رض  �شبعة 

�لتنموية ، وهذه �لأهد�ف هي:
�لفقر بجميع  �لق�ش�ء على  �لأول:  �لهدف   -

�أ�شك�له يف كل مك�ن.
- �لهدف �لث�ين: �لق�ش�ء على �جلوع وتوفري 
�لأمن �لغذ�ئي و�لتغذية �ملح�شنة وتعزيز 

�لزر�عة �مل�شتد�مة.
�جلميع  متتع  �شم�ن  �ل��ث���ل��ث:  �ل��ه��دف   -
يف  وب�لرف�هية  �شحية،  عي�ص  ب�أمن�ط 

جميع �لأعم�ر .
�جليد  �لتعليم  �شم�ن  �ل��ر�ب��ع:  �ل��ه��دف   -
وتعزيز  للجميع،  و�ل�ش�مل  �ملن�شف 

فر�ص �لتعلم مدى �حلي�ة للجميع.
بني  �مل�ش�و�ة  حتقيق  �خل�م�ص:  �لهدف   -

�جلن�شني.
�ملي�ه  توفر  �شم�ن  �ل�ش�د�ص:  �لهدف   -
و�إد�رته�  للجميع  �ل�شحية  و�خل��دم���ت 

�إد�رًة م�شتد�مًة.
�جلميع  ح�شول  �شم�ن  �ل�ش�بع:  �لهدف   -
�ملوثوقة  �حلديثة  �لط�قة  خدم�ت  على 

و�مل�شتد�مة بتكلفة مي�شورة.
�لقت�ش�دي  �لنمو  تعزيز  �لث�من:  �لهدف   -

�ملطرد و�ل�ش�مل و�مل�شتد�م للجميع .
�إق�مة بنى حتتية ق�درة  �لت��شع:  �لهدف   -
�ل�ش�مل  �لت�شنيع  وحتفيز  �ل�شمود،  على 

للجميع، وت�شجيع �لبتك�ر.
- �لهدف �لع��رض: �حلد من �نعد�م �مل�ش�و�ة 

د�خل �لبلد�ن وفيم� بينه�.
- �ل��ه��دف �حل�����دي ع�����رض: ج��ع��ل �مل��دن 
للجميع،  �ش�ملًة  �لب�رضية  و�لتجمع�ت 
و�آمنة وق�درة على �ل�شمود و�ل�شتد�مة .

�لهدف �لث�ين ع�رض: �شم�ن وجود �أمن�ط   -
��شتهالك و�إنت�ج م�شتد�مة.

�إج���ر�ء�ت  �تخ�ذ   : ع�رض  �لث�لث  �لهدف   -
ع�جلة للت�شدي لتغري �ملن�خ و�آث�ره.

�ملحيط�ت  حفظ  ع�رض:  �ل��ر�ب��ع  �ل��ه��دف   -
و��شتخد�مه�  �لبحرية،  و�ملو�رد  و�لبح�ر 
�لتنمية  لتحقيق  م�شتد�م  نحو  على 

�مل�شتد�مة.
- �لهدف �خل�م�ص ع�رض: حم�ية �لنظم �لبيئية 
��شتخد�مه�  وتعزيز  وترميمه�،  �لربية 
على  �لغ�ب�ت  و�إد�رة  م�شتد�م،  نحو  على 
نحو م�شتد�م، ومك�فحة �لت�شحر، ووقف 

ووقف  م�ش�ره،  وعك�ص  �لأر��شي  تدهور 
فقد�ن �لتنوع �حليوي.

على  �لت�شجيع  ع�رض:  �ل�ش�د�ص  �لهدف   -
يهّم�ص  ل  م�ش�ملة  جمتمع�ت  �إق���م��ة 
�إىل  �جلميع  و�شول  و�إت�حة  �أح��د،  فيه� 
�لعد�لة، وبن�ء موؤ�ش�ش�ت فع�لة وخ��شعة 
خمتلف  على  للجميع  و�ش�ملة  للم�ش�ءلة 

�مل�شتوي�ت.
- �لهدف �ل�ش�بع ع�رض: تعزيز و�ش�ئل �لتنفيذ 
وتن�شيط �ل�رض�كة �لع�ملية من �أجل حتقيق 

�لتنمية �مل�شتد�مة.
ثانياً: الأهداف التي تدور يف نطاق مهام 
اجلافة  املناطق  لدرا�سات  العربي  املركز 

والأرا�سي القاحلة )اأك�ساد(:
�لعربي  �مل��رك��ز  �أه���د�ف  �أه���م  م��ن  لعل 
�ملو�رد  �إد�رة  حت�شني  ومه�مه  )�أك�ش�د(، 
�جل�فة  �ملن�طق  يف  وتنميته�  �لطبيعية، 
�لعربي، و�شمن  �لوطن  و�شبه �جل�فة من 
مع  �أك�ش�د  �أه��د�ف  تتق�طع  �لإط���ر  هذ� 
�مل�شتد�مة،  �لتنمية  م��ب���درة  �أه���د�ف 

�لت�لية: �لأهد�ف  ول�شيم� يف 
الهدف 2: الق�ساء على اجل�ع وت�فري الأمن 
وتعزيز  املح�سنة،  والتغذية  الغذائي، 

الزراعة امل�ستدامة، 
ومن �أهم غ�ي�ت هذ� �لهدف:

2 - 1 �لق�ش�ء على �جلوع و�شم�ن ح�شول 

�جلميع على م� يكفيهم من �لغذ�ء.
�شوء  �أ�شك�ل  جلميع  نه�ية  و�شع   2  -  2

�لتغذية بحلول ع�م 2030.
ودخل  �لزر�عية  �لإنت�جية  م�ش�عفة   3  -  2

�شغ�ر منتجي �لأغذية.
غذ�ئي  �إن��ت���ج  نظم  وج��ود  �شم�ن   4  -  2

م�شتد�م.
لبذور  �جليني  �لتنوع  على  �حلف�ظ    5  -  2

�لنب�ت�ت �ملزروعة و�حليو�ن�ت �ملدجنة.
2 -أ  زي�دة �ل�شتثم�ر يف �لبحوث �لزر�عية 
�لتكنولوجي�  وتطوير  �لزر�عي  و�لإر�ش�د 

وبنوك �جلين�ت. 
2 -ب  منع �لقيود �ملفرو�شة على �لأ�شو�ق 

�لزر�عية.
�أد�ء  �شالمة  �شم�ن  تد�بري  �عتم�د  -ج    2

�أ�شو�ق �ل�شلع �لأ�ش��شية.
�أم� �أهم موؤ�رض�ت هذ� �لهدف فهي:
2-1-1 معدل �نت�ش�ر نق�ص �لتغذية.

2-1-2 معدل �نت�ش�ر �نعد�م �لأمن �لغذ�ئي.

)�لطول  �لنمو  وق��ف  �نت�ش�ر  معدل   1-2-2

ب�لن�شبة للعمر(.
2-2-2 معدل �نت�ش�ر �شوء �لتغذية .

2-3-1 حجم �لإنت�ج لوحدة �لعمل )زر�عية، 

رعوية، حر�جية(.
لعو�مل  �لإج��م���ل��ي��ة  �لإن��ت���ج��ي��ة   2-3-2

�لإنت�ج.
�لزر�عية  للم�ش�حة  �ملئوية  �لن�شبة   1-4-2

�خل��شعة للزر�عة �مل�شتد�مة.
2-5-1 تخ�شيب �ملح��شيل خ�رج موقعه�.

�ملحلية،  لل�شاللت  �ملئوية  �لن�شبة   2-5-2

وم� يت�شل به� من �لأنو�ع �لربية.
2 - أ 1 �لتوجه �لزر�عي للنفق�ت �حلكومية.

2 - ب1 �لن�شبة �ملئوية للتغري يف تعريف�ت 

على  �ملفرو�شة  و�لت�شدير  �ل���ش��ت��ري�د 
�ملنتج�ت �لزر�عية.

2 -ب2 �إع�ن�ت �ل�ش�در�ت �لزر�عية.

وخدمات  املياه  ت�فر  �سمان   :6 الهدف 
اإدارة  واإدارتها  للجميع  ال�سحي  ال�رصف 

م�ستدامة.
ومن �أهم غ�ي�ت هذ� �لهدف:

6-1 حتقيق هدف ح�شول �جلميع على مي�ه 

�ل�رضب �مل�أمونة.
على  �جلميع  ح�شول  ه��دف  حتقيق   2-6

خدم�ت �ل�رضف �ل�شحي .
6-3 حت�شني نوعية �ملي�ه.

6-4 زي�دة كف�ءة ��شتخد�م �ملي�ه. 

6-5 تنفيذ �لإد�رة �ملتك�ملة ملو�رد �ملي�ه.

حم�ية وترميم �لنظم �لبيئية �ملتعلقة   6-6

مبو�رد �ملي�ه.
جم�ل  يف  �ل���دويل  �ل��ت��ع���ون  تعزيز  -أ   6

�لأن�شطة  �ملتعلقة ب�ملي�ه.
�ملجتمع�ت  م�ش�ركة  وتعزيز  دع��م  -ب   6

�ملحلية يف �إد�رة �ملي�ه.
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�أم� �أهم موؤ�رض�ت هذ� �لهدف فهي:
�لذين  لل�شك�ن  �مل��ئ��وي��ة  �لن�شبة   1-1-6

ي�شتفيدون من خدم�ت �ملي�ه.
�لذين  لل�شك�ن  �مل��ئ��وي��ة  �لن�شبة   1-2-6

خلدم�ت  �ل�شليمة  �لإد�رة  من  ي�شتفيدون 
�ل�رضف �ل�شحي. 

6-3-1 �لن�شبة �ملئوية ملي�ه �ل�رضف �ل�شحي 

�ملع�جلة ب�شكل �آمن.
�لآتية  �مل�ئية  للكتل  �ملئوية  �لن�شبة   2-3-6

من مي�ه ذ�ت نوعية جيدة.
كف�ءة  يف  للتغري  �ملئوية  �لن�شبة   1-4-6

��شتخد�م �ملي�ه.
6-4-2 �لن�شبة �ملئوية لإجم�يل م� ��شتخدم 

من �ملو�رد �مل�ئية �ملت�حة.
6-5-1 درجة تنفيذ �لإد�رة �ملتك�ملة للمو�رد 

�مل�ئية.
6-6-1 �لن�شبة �ملئوية للتغري يف نط�ق �لنظم 

�لبيئية �ملتعلقة ب�ملي�ه.
�لر�شمية  �لإمن�ئية  �مل�ش�عدة  مقد�ر  -أ1   6

ذ�ت �ل�شلة ب�ملي�ه و�ل�رضف �ل�شحي.

�لإد�ري��ة  للوحد�ت  �ملئوية  �لن�شبة  -ب1   6
و�إج���ر�ء�ت  �شي��ش�ت  له�  �لتي  �ملحلية 
�ملجتمع�ت  مب�ش�ركة  تتعلق  تنفيذية 
و�ل�����رضف  �مل��ي���ه  �إد�رة  يف  �ملحلية 

�ل�شحي.
الهدف 13: اتخاذ اإجراءات عاجلة للت�سدي 

لتغري املناخ واآثاره.
ومن �أهم غ�ي�ت هذ� �لهدف:

مو�جهة  على  و�لقدرة  �ملرونة  تعزيز   1-13
�لأخط�ر �ملرتبطة بتغري �ملن�خ و�لتكيف 

معه�.
13-2 �إدم�ج �لتد�بري �ملتعلقة بتغري �ملن�خ 

ب�ل�شي��ش�ت و�ل�شرت�تيجي�ت �لوطنية.
�لوعي  و�إذك������ء  �لتعليم  حت�شني   3-13
للتخفيف من تغري �ملن�خ، و�لتكيف معه 

و�حلد من �آث�ره.
13 - أ تنفيذ م� تعهدت به �لأطر�ف �ملتقدمة 

�ملن�خ  لتغري  �لإط���ري��ة  �لتف�قية   يف 
.)FCCC(

13 - ب تعزيز �آلي�ت حت�شني م�شتوى قدر�ت 
�لتخطيط  و�لإد�رة �ملتعلقني بتغري �ملن�خ 

يف �لبلد�ن �لأقل منو�ً.
�أم� �أهم موؤ�رض�ت هذ� �لهدف فهي :

�لأ�شخ��ص  �أو  �ل��وف��ي���ت  ع���دد   1-1-13
 100000 لكل  �ل��ك��و�رث  من  �ملت�رضرين 

�شخ�ص.
و�شع  عن  �أبلغت  �لتي  �لبلد�ن  عدد   1-2-13
�أم�م تغري �ملن�خ  ��شرت�تيجي�ت  �ل�شمود 

و�حلد من �لكو�رث. 
�أدجم���ت يف  �ل��ت��ي  �ل��ب��ل��د�ن  ع��دد    1-3-13
من�هجه� �لدر��شية مو��شيع �لتخفيف من 

تغري �ملن�خ و�لتكيف معه. 
ب�لدولر  �شنويً�  �ملجموع  �ملبلغ  أ1   -  13

�لأمريكي، من �أجل �لوف�ء ب�للتز�م�ت.
13 - ب1 عدد �لبلد�ن �لأقل منو�ً �لتي تتلقى 
م�شتوى  حت�شني  لآلي�ت  خم�ش�شً�  دعمً� 
�لفع�لني  و�لإد�رة  �لتخطيط  ق����در�ت 

�ملتعلقني بتغري �ملن�خ.
الربية،  البيئية  النظم  حماية   :15 الهدف 
على  ا�ستخدامها  وتعزيز  وترميمها، 
نح�  على  الغابات  واإدارة  م�ستدام،  نح� 
م�ستدام، ومكافحة الت�سحر، ووقف تده�ر 
تده�ر  ووق��ف  م�ساره،  وعك�س  الأرا�سي 

التن�ع احلي�ي.
ومن �أهم غ�ي�ت هذ� �لهدف:

�لبيئية   �لنظم  وترميم  حفظ  �شم�ن    1-15
و��شتخد�مه� ب�شكل م�شتد�م .

للغ�ب�ت  �مل�شتد�مة  �لإد�رة  تعزيز   2-15
ووقف �إز�لته� وترميمه� .

�لأر��شي  وترميم  �لت�شحر  مك�فحة   3-15
�ملتدهورة. 

15-4 �شم�ن حفظ �لنظم �لبيئية �جلبلية.
تدهور  م��ن  للحد  �إج����ر�ء�ت  �ت��خ���ذ   5-15

�ملو�ئل �لطبيعية  و�لتنوع �حليوي.
15-6 �لتق��شم �لع�دل للمن�فع �لن��شئة عن 

��شتخد�م �ملو�رد �جلينية.

�ل�شيد  لوقف  ع�جلة  �إجر�ء�ت  �تخ�ذ   7-15
غري �مل�رضوع.

�لأن��و�ع  �إدخ���ل  ملنع  تد�بري  �تخ�ذ   8-15
�لغريبة �لغ�زية.

و�لتنوع  �لبيئية  �لنظم  قيم  �إدم���ج   9-15
�حليوي يف �لتخطيط �لوطني. 

جميع  م��ن  �مل���ل��ي��ة  �مل����و�رد  ح�شد  -15أ 
�مل�ش�در حلفظ �لتنوع �حليوي. 

لتوفري م� يكفي  ح�شد مو�رد كبرية  -ب   15
من �حلو�فز للبلد�ن �لن�مية .

�ل�شيد  ملنع  �لع�ملية  �جلهود  تعزيز  -ج   15
غري �مل�رضوع.

�أم� �أهم موؤ�رض�ت هذ� �لهدف فهي :
15-1-1 �لن�شبة �ملئوية مل�ش�حة �لغ�ب�ت من 

م�ش�حة �لي�ب�شة.
ب�لإد�رة  �مل�شمول  �حلرجي  �لغط�ء   1-2-15

�مل�شتد�مة.
15-2-2 �ش�يف خ�ش�ئر �لغ�ب�ت �لد�ئمة.

15-3-1 �لن�شبة �ملئوية لالأر��شي �ملتدهورة 
�إىل جمموع م�ش�حة �لي�ب�شة.

15-4-1 �لتغطية يف �ملو�قع �ملحمية �ملهمة 
للتنوع �حليوي �جلبلي.

15-4-2 موؤ�رض �لغط�ء �لأخ�رض �جلبلي.
ملر�كز  تت�ح  �لتي  �لت�ش�ريح  عدد   1-6-15
على  �حل�شول  ب�ش�أن  �ملعلوم�ت  تب�دل 
�لن�جتة  �ملن�فع  وتق��شم  �جلينية  �ملو�رد 

عن ��شتخد�مه�.
15-7-1 ن�شبة �لجت�ر غري �لق�نوين ب�لأحي�ء 

�لربية ومنتج�ته�.
متعلقة  وطنية  ت�رضيع�ت  �عتم�د   1-8-15

مبنع �إدخ�ل �لأنو�ع �لغريبة �لغ�زية. 
15-9-1 عدد �خلطط �لوطنية �لتي تدمج قيم 

�لتنوع �حليوي و�لنظم �لبيئية. 
�لع�مة  و�لنفق�ت  �مل�ش�عد�ت   أ1    -  15

�ملوجهة حلفظ �لتنوع �حليوي و�لبيئة.
�ملوجهة  و�لنفق�ت  �مل�ش�عد�ت  ب1    -  15

ل�شتثم�ر �لغ�ب�ت.
�لق�نوين  غ��ري  �لجت����ر  ن�شبة  ج1    -  15

ب�لأحي�ء �لربية ومنتج�ته�.
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ثالثاً : ر�سد اأهداف التنمية امل�ستدامة:
�مل�شتد�مة  �لتنمية  �أج��ن��دة  �عتم�د  منذ 
و�لنق��ص يدور حول كيفية ر�شد �أهد�ف هذه 
و�لإقليمي  �لع�ملي  �ل�شعيد  على  �لتنمية 
�عتمدت  �لع�ملي  �ل�شعيد  فعلى  و�لوطني. 
�ملتحدة  لالأمم  �لت�بعة  �لإح�ش�ئية  �للجنة 
�مل�شتد�مة،  �لتنمية  لأه��د�ف  موؤ�رض�ً   241

�أم�  ب�لبيئة.  عالقة  له�  موؤ�رض�ً   81 منه� 
�لإقليم  دول  فعلى  �لإقليمي  �ل�شعيد  على 
قدر�ته�  لتعزيز  بع�شه�  مع  تتع�ون  �أن 
و�إيج�د حزمة من �ملوؤ�رض�ت ذ�ت �لأولوية 
�إيج�د  حم�ولة  �إىل  ب�لإ�ش�فة  لالإقليم، 
�لإقليمي.  �لر�شد  يف  �إ�ش�فية  موؤ�رض�ت 
موؤ�رض�ت  تو�شع  �لوطني  �ل�شعيد  وعلى 
بهدف  �لوطنية  �ل�شي��ش�ت  على  م�شتندة 
�ملو�ءمة مع �لأهد�ف �لع�ملية و�لإقليمية. 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  ف�إن خطة حتقيق  لذلك 
متثل حتدي�ت كثرية ب�لن�شبة لأغلب �لدول 

�لعربية، و�أهم هذه �لتحدي�ت م� يلي:
- حتدي�ت خ�رجية )تغري�ت �ملن�خ، ظ�هرة 
و�لتحكم  �لعوملة  �حل���ر�ري،  �لحتب��ص 
�لتج�رة  حترير  �ملحلية،  ب�ل�شي��ش�ت 
�لع�ملية، و�نهي�ر �ل�شن�ع�ت �ملحلية �لتي 

ل تقدر على �ملن�ف�شة، �لخ..(. 
�لخط�ر،  )مو�جهة  د�خلية  حتدي�ت   -
جذب �ل�شتثم�ر، بن�ء �لقدر�ت �ملوؤ�ش�شية، 
��شتخد�م  �لطبيعية،  �ملو�رد  وهدر  تلوث 
�لقو�نني  مر�جعة  �حلديثة،  �لتكنولوجي� 
و�لت�رضيع�ت، ن�رض �لوعي، تنمية �لقدر�ت، 

�لخ...(.
رابعاً : امل�ؤ�رصات املقرتحة لأهداف التنمية 

امل�ستدامة يف ال�طن العربي:
�لعرب  �ل����وزر�ء  جمل�ص  ل��ق��ر�ر  ت��ن��ف��ي��ذ�ً 
دورته  يف  �لبيئة  �شوؤون  عن  �مل�شوؤولني 
 12/22–20 د.ع   – ق292  رق��م  �لع�رضين 
/2008، مت ت�شكيل فريق عمل عربي معني 
�لبيئة،  وموؤ�رض�ت  �لبيئية،  ب�ملعلوم�ت 
�لبيئة  خ��رب�ء  من  �مل�شتد�مة  و�لتنمية 
�لعربية،  �ل���دول  يف  �لإح�����ش���ء  وخ���رب�ء 
ذ�ت  و�لإقليمية  �لعربية  و�ملنظم�ت 

�ل�شلة، مهمته م� يلي : 
�لعربية  �ل�����ش��ب��ك��ة  م�������رضوع  ت��ن��ف��ي��ذ   •

. �لبيئية  للمعلوم�ت 
موؤ�رض�ت  من  �ملعتمدة  �حلزمة  تطبيق   •
�مل�����ش��ت��د�م��ة ذ�ت  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة 

�لأولوية.

مت�بعة �لتطور�ت �لدولية يف جم�ل �لأدلة 
ب�لبيئة  �ملعنية  �لقي��شية  و�لأرق����م 

�مل�شتد�مة.  و�لتنمية 
يف  �لعربية  �ل��ق��در�ت  وب��ن���ء  تعزيز   •

�ملج�لت ذ�ت �ل�شلة.
ويف �شنة 2009  مت تكليف �إد�رة �لإح�ش�ء 
�لعربية  �جل�معة  يف  �ملعلوم�ت  وقو�عد 
للبيئة  موؤ�رض�ً    83 يت�شمن  كتيب  ب�إ�شد�ر 
ك�فًة.  �لعربية  للدول  �مل�شتد�مة  و�لتنمية 
مبوؤ�رض�ت  �ملعني  �لعربي  �لفريق  وق���م 
عملية  بتقييم  �مل�شتد�مة  و�لتنمية  �لبيئة 
 83 من  �ملوؤ�رض�ت  عدد  وقل�ص  �لتطبيق، 
ثالثة  على  موزعة  موؤ�رض�ً   44 �ىل  موؤ�رض�ً 
وثالثون  و�إثن�  رئي�شً�،  مو�شوعً�  ع�رض 

مو�شوعً� فرعيً� مبينة يف �جلدول 1 :
�لعربي  للفريق  �لث�لث  �لجتم�ع  ويف 
و�لتنمية  �ل��ب��ي��ئ��ة  مب���وؤ����رض�ت  �مل��ع��ن��ي 
�لع��شمة  يف  ع��ق��د  �ل���ذي  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
�آذ�ر/م�ر�ص  �شهر  خالل  عم�ن  �لأردنية 
�ملوؤ�رض�ت  تقلي�ص  �قرت�ح  مت   ،  2017 ع�م 
مو��شيع  ع�رضة  تغطي  م��وؤ���رض�ً   21 �إىل 
مو�شوعً�  ع�رض  �شبعة  على  موزعة  رئي�شة 
�أع�ش�ء  قبل  من  مر�جعته�  تتم  فرعيً�.  
ح�شب  تعديله�  �أو  لعتم�ده�  �لفريق 
�حل�جة  �أهمه� موزع على �أهد�ف �لتنمية 

�مل�شتد�مة كم� يلي:
بجميع  الفقر  على  الق�ساء  الأول:  الهدف 

اأ�سكاله يف كل مكان. 

هي: وموؤ�رض�ته 
دون  يعي�شون  �لذين  �ل�شك�ن  ن�شبة   -

�لدويل. �لفقر  خط 
دون  يعي�شون  �لذين  �ل�شك�ن  ن�شبة   -

�لوطني. �لفقر  خط 
- عدد �لوفي�ت و�ملفقودين و�مل�ش�بني 
ب�شبب  �إج����الءه����م  ي���ج���ري  �ل���ذي���ن 

�لكو�رث.
�ملب��رضة  �لق��ت�����ش���دي��ة  �خل�����ش���ئ��ر   -

�ملحلي. للن�جت  ب�لن�شبة  للكو�رث 

الهدف الثاين: الق�ساء على اجل�ع، وت�فري 
الأمن الغذائي والتغذية املح�سنة، وتعزيز 

الزراعة امل�ستدامة. 

وموؤ�رض�ته هي:
و�ل�شاللت  للمح��شيل  �ملئوية  �لن�شبة   -
�لأن��و�ع  م��ن   به�  يت�شل  وم���  �ملحلية، 
معر�شة  �أنه�  على  ت�شنف  �لتي  �لربية 
للخطر �أو غري معر�شة للخطر، �أو تقف عند 

م�شتوى غري معروف خلطر �لنقر��ص. 
)ح�شب  �لتغذية  �شوء  �نت�ش�ر  معدل   -
بني  �لع�ملية(  �ل�شحة  منظمة  مع�يري 

�لأطف�ل دون �شن �خل�م�شة. 
الهدف الثالث: �سمان متتع اجلميع باأمناط 
عي�س �سحية وبالرفاهية جلميع الأعمار.

وموؤ�رض�ته هي:

-معدل وفي�ت �لأطف�ل دون �شن �خل�م�شة 
)عدد �لوفي�ت لكل �ألف مولود حي(.

بني  امل�ساواة  حتقيق  اخلام�س:  الهدف 
والفتيات. الن�ساء  كل  ومتكني  اجلن�سني، 

وموؤ�رض�ته هي:

- ن�شبة �لن�ش�ء من 15 �إىل 49 ع�مً� �لالتي 
ب�ش�أن  م�شتنرية  قر�ر�ت  ب�أنف�شهن  يتخذن 
و�ش�ئل  و��شتخد�م  �جلن�شية،  �لعالق�ت 



الجدول 1. المؤشرات  ال 44 المقترحة عربیًا.

المؤشراتالموضوع الفرعيالموضوع الرئيس

الفقر

أ- نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دوالر أمريكي واحد أو دوالرين يوميًا.فقر الدخل
ب- النسبة المئوية لمن هم دون خط الفقر الوطني.

نسبة السكان الذين يستخدمون مصدرًا مطورًا لمياه الشرب.مياه الشرب

نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صحية في المدن، كما في الريف.نظام الصرف الصحي

نسبة حصة الخمس األعلى للدخل على الخمس األدنى.عدم المساواة في الدخل

الصحة

معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة.الوفيات

أ- معدل انتشار وسائل منع الحمل )تنظيم األسرة(.الرعاية الصحية عند التوليد
ب- التلقيح ضد األمراض المعدية لدى األطفال.

الحالة الغذائية لألطفال )نسبة األطفال الذين يعانون النقص في الوزن أو السمنة الزائدة(.الحالة الغذائية

أ- نسبة إتمام المرحلة االبتدائية.مستوى التعليمالتعليم
ب- صافي معدل االلتحاق بالمرحلة االبتدائية.

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة حسب الجنس.اإللمام بالقراءة والكتابة

التغير السكانيالتركيبة السكانية
أ- معدل النمو السكاني في الريف والمدينة.
ب- نسبة السكان في المدينة من المجموع.

ج- نسبة اإلعالة )الصغار والكبار(.

الخسائر البشرية واالقتصادية الناجمة عن الكوارث والمخاطر الطبيعية.االستعداد للكوارث والتصدي لهاالمخاطر الطبيعية

تركيز الملوثات في الهواء المحيط بمناطق المدن.نوعية الهواءالغالف الجوي

الغطاء النباتي.تدهور األراضي والتصحراألراضي والزراعة

مساحة األراضي المزروعة والصالحة للزراعة.الزراعة

البيئة الساحلية 
أ- النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في المناطق الساحلية.البيئة الساحلية والبحريةوالبحرية

ب- صيد األسماك السنوي.

المياه

المياه المستخرجة سنويًا من المياه السطحية والجوفية كنسبة مئوية من المياه المتوفرة.توفر المياه بحسب المصدر

االستخدام السنوي أو كمية المياه المستخرجة حسب نوع االستخدام ) زراعي، منزلي ..(. الطلب على المياه/كفاءة االستخدام

معالجة مياه الصرف الصحي حسب الفئة )أولية، ثنائية، ثالثية ( في المناطق إدارة المياه
الحضرية. 

الحصول على المياه الصالحة للشرب.الحصول على المياه

التنوع البيولوجي
نسبة المناطق المحمية من المساحة اإلجمالية. تدهور النظام اإليكولوجي

نسبة األنواع المهددة باالنقراض.خسارة األنواع

العجز في الحساب الجاري كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي. التجارةالشراكة العالمية

مجموع المساعدات اإلنمائية الرسمية الممنوحة أو المتلقاة كنسبة مئوية من إجمالي الدخل القومي.التمويل الخارجي

التنمية االقتصادية

أداء االقتصاد الكلي
أ- حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.

ب- حصة االستثمار من الناتج المحلي اإلجمالي.
ج- معدل التضخم.

نسبة الدين من الدخل القومي اإلجمالي.األموال العامة المستدامة
معدل العمالة حسب الجنس.العمالة

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
أ- عدد مستخدمي اإلنترنت لكل مئة نسمة.

ب-عدد الخطوط الهاتفية الثابتة لكل مئة نسمة.
ج- عدد المشتركين في الهواتف الخليوية لكل مئة نسمة.

أنماط االستهالك 
واإلنتاج

أ- حصة الفرد من االستهالك التجاري السنوي للطاقة، المجموع وبحسب القطاع.استخدام الطاقة
ب- حصة استهالك موارد الطاقة المتجددة.

توليد النفايات وإدارتها
أ- توليد النفايات حسب الصناعة /القطاع.

ب- توليد النفايات الخطرة.
ج- معالجة النفايات والتخلص منها حسب طريقة العالج ) التدوير، الحرق، الطمر(.

نسبة السيارات من مجموع وسائل نقل الركاب.النقل
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ب�ل�شحة  �خل��شة  و�لرع�ية  �حلمل،  منع 
�لإجن�بية. 

املياه  ت�فر  �سمان  ال�ساد�س:  ال��ه��دف 
واإدارتها  للجميع،  ال�سحية  واخلدمات 

اإدارة م�ستدامة. 
وموؤ�رض�ته هي:

- �لن�شبة �ملئوية لل�شك�ن �لذين ي�شتفيدون 
م��ن خ��دم���ت م��ي���ه �ل�����رضب �ل��ت��ي ت��د�ر 

بطريقة م�أمونة .
- �لن�شبة �ملئوية لل�شك�ن �لذين ي�شتفيدون 
�ل�رضف  خلدم�ت  �ل�شليمة  �لإد�رة  من 
�ليدين  غ�شل  مر�فق  فيه�  مب�  �ل�شحي 

ب�ل�ش�بون و�ملي�ه.
�لنظم  نط�ق  يف  للتغري  �ملئوية  �لن�شبة   -
�لبيئية �ملت�شلة ب�ملي�ه خالل فرتة من 

�لزمن.
�ل�شحي  �ل�رضف  ملي�ه  �ملئوية  �لن�شبة   -

�ملع�جلة بطريقة �آمنة.
اجلميع  ح�س�ل  �سمان  ال�سابع:  الهدف 
الطاقة  خدمات  على  مي�س�رة  بتكلفة 

احلديثة امل�ث�قة وامل�ستدامة. 
وموؤ�رض�ته هي:

جمموع  من  �ملتجددة  �لط�قة  ح�شة   -

�ل�شتهالك �لنه�ئي للط�قة.
قادرة  حتتية  بنى  اإقامة  التا�سع:  الهدف 
ال�سامل  الت�سنيع  وحتفيز  ال�سم�د،  على 

للجميع، وت�سجيع البتكار.
وموؤ�رض�ته هي:

- �لن�شبة �ملئوية لل�شك�ن �مل�شمولني ب�شبكة 
�له�تف �ملحمول ح�شب �لتكنولوجي�.

لكل  �لكربون  �أوك�شيد  ث�ين  �نبع�ث غ�ز   -
وحدة من �لقيمة �مل�ش�فة.

اأمناط  وج�د  �سمان  ع�رص:  الثاين  الهدف 
ا�ستهالك واإنتاج م�ستدامة.

وموؤ�رض�ته هي :

�لنف�ي�ت  توليد  �لنف�ي�ت،  مع�جلة   -
نوع  �خل��ط��رة،  �لنف�ي�ت  �إد�رة  �خل��ط��رة، 

�ملع�جلة. 
الهدف اخلام�س ع�رص: حماية النظم البيئية 
الربية وترميمها، وتعزيز ا�ستخدامها على 
نح�  على  الغابات  واإدارة  م�ستدام،  نح� 
م�ستدام، ومكافحة الت�سحر، ووقف تده�ر 
فقدان  ووق��ف  م�ساره،  وعك�س  الأرا���س��ي 

التن�ع احلي�ي. 
وموؤ�رض�ته هي :

من  مئوية  كن�شبة  �لغ�ب�ت  م�ش�حة   -
جمموع م�ش�حة �لي�ب�شة.

ب����لإد�رة  �مل�شمول  �حل��رج��ي  �لغط�ء   -
�مل�شتد�مة للغ�ب�ت. 

الهدف ال�سابع ع�رص )تعزيز و�سائل التنفيذ 
وتن�سيط ال�رصاكة العاملية من اأجل حتقيق 

التنمية امل�ستدامة(، وموؤ�رض�ته هي:
- ن�شبة �لأفر�د �لذين ي�شتخدمون �لإنرتنت.

للإ�ستزادة
اعتمد  في إعداد هذه الوثیقة على 
المراجع األساسیة، أهمها  عدد من 

 :
األول  االجتماع  وتوصیات  تقرير   -
المعني  ال��ع��رب��ي  العمل  لفريق 
ومؤشرات  البیئیة  بالمعلومات 
الذي  المستدامة،  والتنمیة  البیئة 
 17  –  16 يومي  القاهرة  في  عقد 

آذار/ مارس 2010.
- تقرير وتوصیات االجتماع المشترك 
بمؤشرات  المعني  العربي  للفريق 
البیئة والتنمیة المستدامة والفريق 
المعلومات  بشبكة  المعني  العربي 
القاهرة  في  عقد  ال��ذي   ، البیئیة 
خالل الفترة 12 – 16 تشرين األول/

أكتوبر  2014.
المشترك  الخبراء  فريق  تقرير   -
بمؤشرات  المعني  الوكاالت  بین 
المستدامة،  التنمیة  أه����داف 
االجتماعي  االقتصادي  المجلس 
اإلحصائیة  اللجنة  المتحدة،  لألمم 

– الدورة 47 ،  8 - 11/ 2016/3.
لفريق  الثالث  االجتماع  وثائق   -
بالمؤشرات  المعني  العربي  العمل 
الذي  المستدامة،  والتنمیة  البیئیة 
عمان  األردنیة  العاصمة  في  عقد 
خالل الفترة 13 – 15 آذار/مارس 

2017، والسیما الوثائق التالیة: 
البیئة  م��ؤش��رات  ع��ن  ملخص   •

والتنمیة المستدامة 2017.
والتنمیة  البیئة  مؤشرات  حزمة   •

المستدامة المتفق علیها ال  44.
• ترابط العالقة بین مجموعة ال 44 
الفريق  قبل  من  المختارة  مؤشرًا 
 2030 خطة  وم��ؤش��رات  العربي 

للتنمیة المستدامة.
والتنمیة  البیئة  مؤشرات  حزمة   •
المستدامة ال 21 المقترحة للمنطقة 

العربیة.
 2017 المستدامة  التنمیة  أجندة   •
والمؤشرات  الغايات   –  2022  –

واالستهدافات.



37

ت�أثري 
احليوان�ت 
املجرتة 

يف ظ�هرة 
ي ر ا حلر ا �س  حتب� ال ا  

من  العربية  الرئيسة  والمدن  العواصم  معظم  تعاني 
تلوث الهواء بدرجات مختلفة، فنحو 90 % من إجمالي 
من  ناتج  المنطقة  في  الكربون  أوكسيد  أول  انبعاثات 
وسائل النقل، وتطلق البلدان العربية مجتمعة نحو 16 
وتحتل  الكربون.  أوكسيد  أول  من  سنويًا  طن  مليون 
أربعة بلدان عربية هي المملكة العربية السعودية )75.9 
 19( والكويت  طن(،  مليون   45( ومصر  طن(،  مليون 
مليون طن(، والجزائر )17.7 مليون طن( المراتب 22 
و30 و48 و49، على الترتيب من بين البلدان الخمسين 
أعلى معدالت  فيها  الطاقة  تطلق قطاعات  التي  األوائل 

ثاني أوكسيد الكربون.
ومع استمرار تدهور نوعية الهواء في المدن العربية، 
تزداد تكاليف العواقب الصحية والبيئية بشكل حاد. ويقدر 
أن المشاكل الصحية التي تعزى إلى تلوث الهواء من قطاع 
النقل وحده تكلف البلدان العربية أكثر من خمسة باليين 
دوالر سنويًا. وقد يكون للتأثيرات المحتملة لتغير المناخ 
عواقب سلبية على تنمية المنطقة العربية، مثل انخفاض 
اإلنتاج الزراعي، وتقلص الغطاء النباتي، وخسارة التنوع 
البيولوجي، والتراجع في تأمين الغذاء، فضاًل عن تهديد 
االستثمارات االقتصادية الحيوية. أما العواقب االجتماعية 
الناتجة من نزوح المواطنين من المناطق المتأثرة إلى 
مجاورة  بلدان  إلى  أو  ذاته،  البلد  أخرى ضمن  مناطق 
المدن  إلى ازدياد الضغط على  بلدان أخرى، فتؤدي  أو 

الصحة  على  عواقب  إلى  باإلضافة  والموارد،  والبيئة 
العامة نتيجة زيادة تلوث الهواء وموجات الحر الشديد، 

ومجموعة كبيرة من األمراض المعدية.
مؤشرًا   )Carbon Footprint( الكربونية  البصمة  ُتعد 
الناتجة  الكربون  أوكسيد  ثاني  انبعاثات غاز  عن كمية 
ومشتقاته  )البترول  االح��ف��وري  ال��وق��ود  ح��رق  عن 
إنتاج  في  المستخدم  الحجري(  والفحم  الطبيعي  والغاز 
والنشاطات  المختلفة  النقل  ووسائل  الكهربائية  الطاقة 
الكربونية  البصمة  استخدام  ويتم  إلخ.  الصناعية.... 
للتعبير عن معدالت انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون 
على مستوى نشاط كل من الفرد والمؤسسات والدول في 

قطاعات اإلنتاج والصناعة والطاقة والنقل والزراعة.
أما في المزرعة فالبصمة الكربونية تعد مؤشرًا إنتاجيًا 
أخيرًا  الجدل  كثر  وقد  بيئي،  معيار  أنها  إلى  باإلضافة 
الحيوانية في حدوث ظاهرة  الثروة  حول إسهام قطاع 

االحتباس الحراري. 
مسؤول  الحيوانية  الثروة  قطاع  أن  الحقائق  أظهرت 
بشكل  رئيس ومباشر عن تلك الظاهرة. ووفقا للهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في فرنسا، فإن 
 2012 بلغت عام   الحراري  االحتباس  انبعاثات غازات 
نحو 10 %، وهي تأتي في المرتبة الخامسة بعد النقل 
والصناعة والخدمات )أبنية ومكاتب( والطاقة، إذ بلغت 

انبعاثات الغاز 27 و22 و11 و18 % على التوالي.

د.  محمد رك�بي
خبیر الصحة الحیوانیة

 إدارة الثروة الحیوانیة / أكساد
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الغازات املــــــ�ســــــ�ؤولة 
عن االحتبا�س احلراري

 Carbon dioxide ثاني أكسید الكربون •
و�لإن��ت���ج  �ل��زر�ع��ة  عملي�ت  ع��ن  ينتج 
لوقود  حتت�ج  �لتي  �مل��زرع��ة  يف  و�لنقل 
�ل���دي���زل، وه���و �مل�����ش��وؤول �مل��ب������رض عن 
�لبيئي  و�لتدهور  �حلر�رة  درج�ت  �رتف�ع 
تكمن  هن�  ومن  ك�فًة.  �لع�مل  �أرج���ء  يف 
ث�ين  غ�ز  �نبع�ث  معدلت  قي��ص  �أهمية 
�أوك�شيد �لكربون، و�لتي توؤدي �إىل �لإ�شه�م 
�لبيئية. �لأح���م����ل  زي�����دة  يف   �ل�شلبي 
�لكربون  �أوك�شيد  ث�ين  غ�ز  �نبع�ث�ت  تعد 
�لإن�ش�ن  ن�ش�ط�ت  ع��ن  �لن�جتة   )CO2(
�لرئي�شة  �لعو�مل  �أهم  و�حدًة من  �ملتنوعة 

�مل�شببة لظ�هرة �لحتب��ص �حلر�ري.
نحو   )CO2( �لكربون  �أك�شيد  ث�ين  وي�شكل 
من  �ملنبعثة  �لغ�ز�ت  جمموع  من   %  15

�أ ك�شيد  ث���ين  من   %  20 ويعود  �مل���ز�رع، 
من  �جلوي  �لغالف  يف  �ملنبعث  �لكربون 
�أي�شي من  �أ�شل  �أ�شل تخمري، و80 % من 
غ�ز  كمية  وتعد  �ملجرتة.  �حليو�ن�ت  قبل 
ب�ملتو�شط  �ملت�شكلة  �لكربون  �أك�شيد  ث�ين 
غ�ز  من  وزنُ�  �أكرث  مرًة  و30  �أكرب،  مرًة   11

�مليت�ن، لكن �إ�شه�م �لزر�عة يف �لحتب��ص 
�حلر�ري تعد  �شئيلًة )1 %(، �إذ يع�د تدوير 
من  �ل�شوئي  �لتمثيل  عملية  خالل  �لغ�ز 

قبل �لنب�ت�ت �لتي ت�شتهلكه� �حليو�ن�ت.
(Méthane) CH4 غاز المیثان •

يت�شكل يف �ملجرت�ت طبيعيً� خالل عملية 
�لكر�ص.  يف  للعلف  �مليكروبية  �لتخمري 
وت�شكل �لزر�عة وحده� نحو 50 % من جميع 
من   %  62 نحو  وينتج  �مليث�ن.  �نبع�ث�ت 
�لرتبية  م��ز�رع  من  �ملنبعث  �مليت�ن  غ�ز 
عن �لتخمر�ت �ملعوية و�لتحلل �لالهو�ئي 
�نبع�ث�ت  جميع  وت�أتي  �لبكرتي�.  بفعل 
�مليث�ن تقريبً� من �أ�شل زر�عي من رع�ية 
�لأبق�ر  من  �لتحديد  وجه  وعلى  �مل��شية، 
�مل��ع��وي��ة )70 %(  �ل��ت��خ��م��ر�ت  وذل���ك م��ن 

و�ملخلف�ت �حليو�نية )30 %(. 
من  غ   550 �إىل   450 �حللوب  �لبقرة  تطلق 
غ�ز �مليت�ن، وميكن عّد ت�شكل غ�ز �مليت�ن 
من  �لتخل�ص  يف  �لأ�ش��ص  �لأي�ص  م�ش�ر 
غ�ز  ويندفع  �ل��ك��ر���ص.  يف  �لهيدروجني 
�ملنتظم  �لتج�شوؤ  �أثن�ء  �لهو�ء  يف  �مليت�ن 
�لدم  م��رور  بعد  و�لرئتني   ،)%95 )ن�شبة 
طريق  عن  ج��د�ً  و�لقليل  �لفم،  طريق  عن 

�مل�شتقيم )5%(. تبلغ كمية �مليت�ن �ملنتجة 
يف كر�ص �لأغن�م و�مل�عز 8 كغ يف �لع�م )90 
كغ للبقرة �حللوب(، وهو ي�شهم يف 16 % من 
�لت�أثري �لديفء )م� يع�دل 2.5 % من �لت�أثري 
�لديفء �لكلي(. وتنتج �ملجرت�ت نحو 15 % 
من هذ� �لغ�ز على م�شتوى �لغالف �حليوي 

)�ل�شكل 1 و�جلدول 1(.

�مليت�ن يف  تركيز غ�ز  �أن  �لرغم من  على 
ث�ين  تركيز  من  بكثري  �أقل  �جلوي  �لغالف 
يف  �إ�شه�مه�  ن�شبة  �أن  �إل  �لكربون  �أك�شيد 
ظ�هرة �لحتب��ص �حلر�ري تعد  مهمًة على 
م�شتوى �لع�مل، �إذ بلغت 20 % يف ع�م 1992، 
وذلك تبعً� للهيئة �حلكومية �لدولية �ملعنية 

 Intergouvernemental)IPCC( �ملن�خ  بتغري 
�لزر�عة  وت�شهم   .Panel on Climat Change

بنحو 50 % من جمموع �نبع�ث�ت �لغ�ز�ت 
�لدفيئة يعود ثالثة �أرب�عه� لأن�شطة متعلقة 

بزر�عة �لأرز ورع�ية �حليو�ن.
بروتوكسید  أو  اآلزوت  أوكسید  غاز   •

(Nitrous oxide) N2O النتروجین
مفرز�ت  يف  �لآزوت  من   %  75 نحو  يطرح 
�إىل  ويتحول  �ل�ش�ئلة،  �شيم�  ول  �حليو�ن، 
ي�شكل  متط�ير  غ�ز  وهو  �لأموني�ك،  غ�ز 
�لو�خزة،  �لر�ئحة  ذي  �حل�م�شي  �ملطر 
�أوك�شيد  �إىل  مب��رض  غري  ب�شكل  ويتحول 
نف�ي�ت  ر�ص  خالل  من   )N2O( �لنرتوجني 
�ملختلطة  و�ل�ش�ئلة   �ل�شلبة  �حليو�ن�ت 
 CO2 كغ   2 ي��ع���دل   �آزوت  كغ   1( ب�لق�ص 
�ل�شلبة  �ملخلف�ت  حجم  ويقدر  مك�فئ(. 
ب�  بقرة   70 حت��وي  حلوب  �أب��ق���ر  ملزرعة 
2.6 طن  يوميً�. كم� ينتج �لغ�ز عن تر�كم 

وعملي�ت  وتخمره�،  �حليو�ن�ت  خملف�ت 
ب�شكله  �لآزوت���ي  ب�ل�شم�د  �لرتبة  ت�شميد 
�لآزوت  يتحول  �إذ  �ملعدين.  �أو  �لع�شوي 
�حليو�ن�ت  خملف�ت  تكدي�ص  عند  �ملعدين 
غ�ز  �إىل  �لرتبة  ت�شميد  عملية  �أو  �ل�شلبة 
طريق  ع��ن   )N2O( �لآزوت  بروتوك�شيد 
�لنرتوجني  و�إز�ل�����ة  �ل��ن��رتج��ة  عمليتي 
بفعل  وذلك  �لزر�عية،  �لرتبة  يف  �ملوجود 
وعند  �لع�شوية.  للمو�د  �ملحولة  �لبكرتي� 
�لغالف  �إىل   NO3

- من  �لنيرتوجني  �إرج�ع 
غ�ز  يطلق   N2 �جلزيئي  �شكله  يف  �جل��وي 
�لآزوت  بروتوك�شيد  �أو  �لنرتوجني  �أوك�شيد 
من  غ���ز  وه��و  �لكربون،  �أك�شيد  ث���ين  مع 
ي�ش�عد  و�لذي  �حلر�ري  �لحتب��ص  غ�ز�ت 
طبقة  يف  �لأوزون  طبقة  ت��دم��ري  ع��ل��ى 
من   %  23 نحو  وي�شكل  �ل�شرت�تو�شفري 
�نبع�ث�ت �لغ�ز�ت يف �ملزرعة )�ل�شكل 2(. 

المیتان  انبعاثات غاز   .1 الشكل 
الزراعیة. الحیوانات  من 

الشكل 2. دورة اآلزوت.

1. كمیة غاز المیتان المتشكلة والمنطلقة  الجدول 
مختلفة. حیوانات  من 

كمية امليتان 
)الكيلوغرام /سنة( النوع

مجترات
بقرة حلوب

بكيرة أو عجل
رأس غنم أو 

ماعز

90
65
8

غیر مجترة
حصان
خنزير
دجاج

18
1

أقل من 1

(1993 ,Sauvant) المصدر
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علمً� �أن �لنيرتوجني ثن�ئي �لذرة )N2( يتحول يف �لغالف �جلوي 
�إىل �لنيرتوجني �لق�بل لال�شتخد�م من قبل �لنب�ت�ت و�حليو�ن�ت 
عن طريق تف�عل �لتثبيت، ويتم ذلك من قبل بع�ص �لبكرتي� �لتي 
�لنيرتوجني  بتمثيل  تقوم  و�لتي  �ملي�ه،  يف  �أو  �لرتبة  يف  تعي�ص 
مع  تتع�ي�ص  �لتي  �لبكرتي�  وبع�ص  �ل��زرق���ء  �لبكرتي�  وت�شمل 

�لنب�ت�ت.
درجة  فيه�  تكون  �لتي  �لرتبة  يف  �لأمونيوم  حتويل  يتم  كم� 

�حلمو�شة ع�لية �إىل �أموني� غ�زية:

يتطلب تف�عل �لثبيت توفر �لط�قة من �لتمثيل �ل�شوئي )�لبكرتي� 
�إىل  مييل  وهو  �لبقولي�ت(   مع  �ملتع�ي�شة  و�لبكرتي�  �لزرق�ء 
 .)NH3( و�لأموني�ك   )NH4( �لأمونيوم  مثل  �لأموني�  مركب�ت  �إنت�ج 
�لع�شوية �ملمثلة ب�لرمز �إرج�ع يتم بو�ش�طة �ملو�د  وهو تف�عل 

بعد عملية   )NH4
+، NH3( �لتثبيت  CH2O. تتحول من خالله� مو�د 

NO3 من خالل عملية �لنرتجة 
- NO2 ونرت�ت  

- �لت�شميد �إىل نرتيت 
�ملرتبط  �لأنزميي  �لتحفيز  بو�ش�طة  يتم  �أك�شدة  تف�عل  وهو   ،

ب�لبكرتي� يف �لرتبة ويف �مل�ء. 
ميتلك غ�ز �أوك�شيد �لنرتوجني �أو بروتوك�شيد �لآزوت قدرًة على �إحد�ث 
�حتب��ص حر�ري تفوق ث�ين �أك�شيد �لكربون مبقد�ر 298 مرة. وي�شهم 
�لن�ش�ط �لب�رضي يف زي�دة �إز�لة �لنرتوجني، من خالل مم�ر�ش�ت من 
 )NH4

+، NH3( �بينه� ��شتخد�م �لأ�شمدة �لتي ت�شيف مركب�ت �لأموني
�لأحفوري يف  �لوقود  ��شتخد�م  �أن  �لرتبة. كم�  �إىل   )NO3( و�لنرت�ت 
حمرك�ت �أو حمط�ت �لط�قة �حلر�رية يحول �لنيرتوجني �إىل �أك�شيد 
�أك�شيد  جزيء  تركيز  �أن  علمً�   ،CO2 و   N2 مع   .)NO2

-( �لنيرتوجني 
�لنيرتوز �ملنطلق كغ�ز يزد�د �شنوي� بن�شبة 0.3 %، وقد �زد�د تركيزه 
270 جزء  11 % )من  000 10 �شنة بن�شبة  يف �لغالف �جلوي خالل 
�لع�رض  يف   ppb   300 �إىل  �جلليدي  �لع�رض  يف   ppb �لبليون  يف 
�أك�شيد  ث�ين  ج��زيء  من  ت�أثري�ً  �أك��رث  مرة   200 وهو  �ل�شن�عي(، 

�لكربون يف �حد�ث ظ�هرة �لحتب��ص �حلر�ري. 
1 - مقدار انبعاثات غازات الدفيئة 

يف مزارع اأبقار احلليب والت�سمني واالغنام:
�لدفيئة يف مزرعة  �نبع�ث�ت غ�ز�ت  3 توزع م�شدر  �ل�شكل  يبني 
�أبق�ر حلوب، ويظهر �حلجم �لكبري للب�شمة �لكربونية �لن�جمة عن 
�لتخمر�ت �ملعوية و�لتي تبلغ 53 % من جمموع �نبع�ث�ت غ�ز�ت 

�لدفيئة يف �ملزرعة �لتي له� ت�أثري يف �لحتب��ص �حلر�ري.

كجم   1.04 هو  �لدفيئة  غ���ز�ت  �نبع�ث�ت  �إجم�يل  �أن  يبني  كم� 
مك�فئ CO2/لرت من �حلليب، �أم� �لقيمة �ملتو�شطة �ل�ش�فية فت�شل 
�إىل 0.93 كجم مك�فئ CO2/لرت من �حلليب بعد �إنق��ص 0.11 كجم 
مك�فئ CO2/لرت من �لغ�ز�ت، و�لتي ميكن �لتخل�ص منه� بو�ش�طة 

�ملر�عي و�لأ�شج�ر. 
1 كغ حلم عجل من  كغ لإنت�ج   CO2/ لكربون مك�فئ� يبلغ وزن 
�أم�  كغ،   23 و�لنقل  �لذبح  مر�حل  بعد  وي�شبح  كغ،   11.9 �ملزرعة 
وزن �لكربون مك�فئ /CO2 كغ لإنت�ج 1 كغ حلم غنم من �ملزرعة  

فيبلغ 18 كغ، وي�شبح 19 كغ بعد عملي�ت �لذبح و�لنقل.
2 - كيف ميكن التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة التي لها تاأثري 

يف ارتفاع درجة حرارة اجل� املحيط
�إنت�ج  مز�رع  من  �ملنبعثة  غ�ز�ت  من  �لتخفيف  طر�ئق  تنح�رض 
حت�شني  على  �لأوىل  تعتمد  �أ�ش��شيتني:  بطريقتني  �مل��ج��رت�ت 
طر�ئق �لإنت�ج، و�لث�نية على تطبيق رو�فع تق�نية للتخفيف من 
غ�ز�ت �لدفيئة �لتي تزيد من �رتف�ع درجة �حلر�رة. ويجب �تب�ع 
�حلد  �إجر�ء�ت  وتت�شمن  للقطيع،  و�ملالئمة  �ملن��شبة  �لإج��ر�ء�ت 

من �نبع�ث�ت �لغ�ز�ت �مل�شوؤولة عن �لحتب��ص �حلر�ري م� يلي:
اأ- حت�سني ن�ع التغذية وملءمتها الحتياجات احلي�انات:

�لف�شالت،  ن�شبة  لتخفي�ص   �لعليقة  من  �ملدخالت  حتديد  ميكن 
حجم  م��ن  للتخفيف  ج��ي��دة،  نوعية  ذ�ت  �أع���الف  ع��ن  و�لبحث 

�لتخمر�ت �ملعوية، وذلك من خالل:
ل  بحيث  �لعليقة  يف  �خل�م  �لربوتينية  �مل��و�د  ن�شبة  •تخفي�ص 
فقد�ن  لتقليل  وذلك  �حللوب،  �لأبق�ر  عليقة  يف   %  17 تتج�وز 
�لآزوت يف خملف�ت �حليو�ن، فقد وجد �أن تخفي�ص ن�شبة �ملو�د 
�لربوتينية يقلل ن�شبة �لآزوت يف خملف�ت �حليو�ن مبقد�ر 2 طن 

�شنويً� ملزرعة حتوي 55 بقرة حلوب.
)كربوهيدر�ت  ب�لأميدون  �لغنية  �ملركزة  �لأع��الف  •�إ�ش�فة 
من  تقلل  فهي  و�لقمح  �لذرة  مثل  ب�لألي�ف  وفقرية  �لكربون( 
�نبع�ث غ�ز �مليت�ن من خالل تهيئة ظروف �له�شم �لأميالزي 
�ل�شلليلوزي �لتخمري،  �لتحللي  يف �لكر�ص على ح�ش�ب �لتحلل 
م� يقلل من ه�شم جدر �لنب�ت�ت، ويقلل �أي�شً� من فقد�ن �لط�قة 
 %  50 ن�شبته�  تتج�وز  �ل  يجب  لكن  �مليت�ن.  غ�ز  �شكل  على 
لأنه� توؤثر �شلبً� يف �إفر�ز �ملو�د �لدهنية يف �حلليب، وتزيد من 
�آلي�ت تزيد من ن�شبة  �أن زر�عته� تتطلب  خطر �حلمو�شة، ومب� 
و�ملبيد�ت  �لأ�شمدة  ل�شتعم�ل  وحتت�ج  �لكربون،  �أوك�شيد  ث�ين 
�لزر�عية  لالإد�رة  ع�م  من��شب  نهج  �عتم�د  يجب  لذ�  �حل�رضية، 
و�لإنت�ج للتقليل من �نبع�ث غ�ز�ت �لدفيئة �لتي له� ت�أثري يف 

�رتف�ع درجة �حلر�رة.
•زي�دة ن�شبة �لعلف �لأخ�رض يف �لعليقة.

•�لإ�ش�ف�ت �لعلفية: وهي جمموعة كبرية من �ملو�د من �أهمه�:
امل�اد الدهنية االأ�سا�سية )اأحما�س دهنية ط�يلة ال�سل�سلة(: 

وهي متنع تر�بط �لبكرتي� �ملحللة لل�شيللوز ب�أجز�ء �لعلف، وتقلل 
�ل�شكري�ت  ول�شيم�  �لكر�ص،  يف  علفية  مو�د  ه�شم  من  ب�لت�يل 
�جلد�رية، دون �أن تثبط ه�شم �مل�دة �لعلفية، مم� يزيد من �لإمد�د 
ب�لط�قة، ويقلل من ت�شكيل غ�ز �مليت�ن، كم� �أنه� مت�ر�ص ت�أثري�ً 
�شميً� يف �لتعد�د �لكلي للبكرتي� مع زي�دة ن�شبة حم�ص �لرببيونيك 

3. انبعاثات الغازات المسؤولة عن االحتباس الحراري  الشكل 
في مزارع األبقار الحلوب.

 NH4
++ OH-  NH3(g)+ H2O
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يف  �لدهنية  �ملو�د  ب�إ�ش�فة  ويو�شى  �لكر�ص.  يف  �مليت�ن  وغ�ز 
�لعليقة ب�شكل ك�شبة بذور على �أل تتج�وز ن�شبته� 6 �إىل 7 %، علمً� 
�أن �إ�ش�فة 1 % من �لأحم��ص �لدهنية ير�فقه تخفي�ص من �نبع�ث 
مت�ح  دهني  م�شدر  �إ�ش�فة  ويف�شل   ،%  3.8 بن�شبة  �مليت�ن  غ�ز 

ك�أحد �ملو�د �لدهنية �لت�لية:
- زيت �لقنب �أو �لك�نول �أو عب�د �ل�شم�ص ، فقد وجد �أن بذور �لقنب 
�إمن�  فح�شب،  �مليت�ن  غ�ز  �نبع�ث  من  لتقلل   3 ب��أوميغ�  �لغنية 

حت�شن من �لقيمة �لغذ�ئية للحليب. 
مثل  �لكربيتية  �لأمينية  ب�لأحم��ص  �لغنية  �لببتيد�ت   -

.)Thiopeptine, Thiopeptide، Anthraquinone ، Bromoethanesulfonique(
اإ�سافات نباتية: 

�لرب�شيم،  وع�شري  و�لنبق  و�لر�وند  و�لقرفة  و�لفلفل  �لثوم  مثل 
وهذه كله� توؤدي �إىل �نخف��ص يف ت�شكيل غ�ز �مليت�ن.

ال�سادات احلي�ية احلاملة لل�س�ارد:
وله�   ،Avoparcine و   Salinomycine و   Lasalocide و   Monensine مثل 
ت�أثري مثبط كبري يف �لبكرتي� �إيج�بية �جلر�م، و�لتي تنتج كمي�ت 
�إذ يف�شل �ختي�ر �مليكروب�ت �لتي متيل  كبرية من �لهيدروجني، 
�لت�أثري  لكن  �مليث�ن،  غ�ز  طرح  من  للتقليل  بروبيون�ت  لت�شكيل 
�إل  ي�شتمر  ل  �مليت�ن  غ�ز  ت�شكيل  �حليوية يف  للم�ش�د�ت  �ملثبط 

لعدة �أ�شهر.
اال�سافات الكيماوية:

 :)Aspartate، Malate ، Fumarate(  حلمو�ص �مل�ش�عفة �لع�شوية� -
�شك�شين�ت وبروبيون�ت و�لتي ميكن  وهي �شالئف حمتملة من 
��ش�فته� �إىل عليقة �حليو�ن�ت للحد من ت�شكيل غ�ز �مليت�ن. �إذ� 
م� �فرت�شن� �أن كف�ءة �لربط �لهيدروجيني للحمو�ص �مل�ش�عفة 
�لع�شوية نحو 60%، ف�إنه �شيكون من �ل�رضوري �إ�ش�فة �أكرث من 2 
كجم من �حلم�ص خلف�ص 10 % من �إنت�ج �مليث�ن يف بقرة حلوب 
�لتطبيق  �شعب  �أمر  وهو  �ليوم،  يف  �مليث�ن  من  لرت   500 تنتج 

ب�شبب �رتف�ع حمو�شة �لكر�ص، وب�شبب �لتكلفة �مل�دية.
�إذ يوؤدي جتريعه للخر�ف �إىل   :% 10 - حم�ص �لفوم�ريك بن�شبة 
75 %، ويزيد من كف�ءة  �نخف��ص يف طرح غ�ز �مليث�ن بن�شبة 
لكل  ب�لغر�م  وزنية  )زي�دة   %  20 بن�شبة  �لعلف  من  �ل�شتف�دة 

كيلوجر�م علف مت تن�وله(. 
- نظ�ئر �مليت�ن �له�لوجينية لغ�ز �مليت�ن.

- اإ�سافة النرتات: 
علفي  كمتمم   )3-NOP �أو   3-nitrooxypropanol ( �لنرت�ت  �إ�ش�فة  �إن 
يحول دون ت�أثري �لأنزمي �لالزم لت�شكيل غ�ز �مليت�ن يف �لكر�ص 

يف �لأبق�ر �حللوب.
- تقانا ت حديثة :

�لق�ش�ء  ط��ري��ق  ع��ن  للكر�ص  ميكروفلور�  تغيري  تت�شمن 
�إنت�ج  من  �حلد  و�حد  �آن  يف  وميكن  �لكر�ص،  بروتوزو�  على 
�مللت�شقة  �لعت�ئقية  �لبكرتي�  من  جزء  و�إز�ل��ة  �لهيدروجني 
من  للتقليل  �ملهدبة  �لربوتوزوية  �خلالي�  ود�خل  �شطح  على 
ولهذ�   .%  45 �إىل   30 من  ترت�وح  بن�شبة  �مليت�ن  غ�ز  ت�شكيل 
�شطح  على  ع�ٍل  ت�أثري  ذ�ت  كيمي�ئية  عو�مل  ت�شتخدم  �لغر�ص 

�ملو�د: �لربوتوزو�، ومن بني هذه 

�لأحم��ص  بع�ص  �أو  ب�ل�ش�بونني،  نب�تية غنية  م�شتخل�ش�ت   -  1

�لدهنية لكنه� حتت�ج للمو�فقة �لر�شمية ب�شبب �شميته� �ملحتملة 
للحيو�ن�ت، و�إمك�نية بق�ئه� يف �ملنتج�ت �حليو�نية �ملخ�ش�شة 
لال�شتهالك �لب�رضي. �إل �أن ت�أثري هذ� �لتغيري يف فلور� �لكر�ص يف 
�لطريقة  12 �شهر�، كم� تقلل هذه  �إنت�ج �مليث�ن يزول بعد نحو 

من ه�شم �لألي�ف.
2 - �لعو�مل �لبيولوجية: ك�ملعين�ت �حليوية  وت�أثريه� يف �إنت�ج 
�مليث�ن متف�وت، فقد �أظهرت بع�ص �ملر�جع �نخف��شً� ملحوظً� 
ب��لأنو�ع  �ملع�ملة  �حليو�ن�ت  يف  �مليت�ن  غ���ز  ت�شكيل  يف 
�أو   Saccharomyces cerevisiae �أو   Aspergillus oryzae �لت�لية: 
Lactobacillus plantarum ، وجتدر �لإ�ش�رة �إىل قلة تكلفة �ملع�ملة 

0.03 €/يوم/بقرة، وب�لت�يل �إمك�نية ��شتخد�مه� يف ح�لة ثبتت 

فع�ليته�.
 Peptostreptococcus 3 - عن طريق �عط�ء بكتريي� مولدة لال�شيتون

productus ATCC 35244 مع �لعلف حتفز ت�شكيل �إرج�عي حلم�ص 

�لتخل�ص من  �مليت�ن عن طريق  غ�ز  ت�شكيل  للتقليل من  �خلل، 
للحيو�ن�ت  �لغليظة  �لأم��ع���ء  يف  حت��دث  وه��ي  �لهيدروجني، 

�ملجرتة وب�شكل قليل يف �لكر�ص.
4 - تطوير تق�نة حت�شني �ملجرت�ت �شد �آلي�ت ت�شكيل غ�ز �مليت�ن 
�خلم�ص  �ل�شنو�ت  م��دى  على  �أ�شرت�لي�  يف  نفذت  تق�نة  وه��ي 
�شلبي  �أثر  دون   %  8 بن�شبة  �مليث�ن  �إنت�ج  لتخفي�ص  �مل��شية 
و��شح يف �حليو�ن�ت، ومع ذلك، ف�إن �للق�ح لن يكون فع�ًل �إل 
على جزء �شغري من �لبكرتي� �ملولدة للميت�ن، ول يعرف ت�أثريه 

يف �ملدى �لطويل.
ب- اال�ستقللية يف تاأمني م�سادر العلف:

�نبع�ث  للتخفيف من  وذلك  قريبة،  �أم�كن  �أو من  �ملزرعة  �شمن 
�لغ�ز�ت �لن�جمة عن عملي�ت نقل وتوريد �ملح��شيل �لعلفية.

ت- تركيب االأل�اح ال�سم�سية امل�لدة للكهرباء:
عن  �لن�جم  �لثلوث  لتخفيف  �ملزرعة،  لعملي�ت  �رضورية  وهي 

��شتعم�ل حمرك�ت �لديزل يف عملي�ت �ملزرعة �لعتي�دية.
ث- اإنتاج الغاز الع�س�ي:

عن طريق توفري �ملو�د �لأولية �لد�خلة يف عملي�ت �لتخمر �شمن 
توليد  طريقة  وهي  �مليت�ن،  غ�ز  لت�شكيل  حمكم  خممر  �أو  حفرة 
�أن  علمً�  �لدفيئة.  غ�ز�ت  �نبع�ث  من  للتخفيف  �ملتجددة  للط�قة 
�ملكد�شة،  �ملخلف�ت  بكمية  تتعلق  �ملت�شكل  �مليت�ن  غ�ز  كمية 
�لفر�شة  ون��وع  �لتغذية  ون��وع  �حل��ي��و�ن���ت(،  )ن��وع  وم�شدره� 
�أن مزرعة  �لتكدي�ص. و تبني  �مل�شتخدمة، ودرجة �حلر�رة، وفرتة 
�أبق�ر حلوب حتوي 55 بقرًة تنتج 7 �أطن�ن من غ�ز �مليت�ن �شنويً� 

)م� يع�دل 141 كغ CO2مك�فئ(.
ج- اال�ستفادة من حرارة احلليب ف�ر حلبته لت�سخني املياه اللزمة:

وذلك يف عملي�ت �حلالبة و�لتنظيف و��شتعم�له لتربيد �شهريج 
�إ�ش�فية ت�شمح ب�ل�شتف�دة من  �أجهزة  �حلليب، من خالل تركيب 
فرتة  من  ويزيد  �لكهرب�ئية،  �لط�قة  من  يوفر  م�  �حلليب،  حر�رة 

حفظ �حلليب.
ح- االإدارة ال�سليمة للقطيع لزيادة معدل اإنتاج احلليب:

غري  �حليو�ن�ت  )تن�شيق  �لإنت�جية  �حلي�ة  ف��رتة  خ��الل  وذل��ك 
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�ملنتجة، تبكري ب�لولدة �لأوىل، و�لتحكم مبعدل �لتجديد..(.
خ- التقليل من االأ�سمدة الع�س�ية واملعدنية امل�سافة اإىل الرتبة:

وذلك للتخفيف من �نبع�ث�ت �لغ�ز�ت، من خالل ح�شن ��شتخد�م 
ل�شتعم�له� يف  �شت�ًء  )تخزينه�  �ملز�رع  �حليو�ن�ت يف  خملف�ت 

فرت�ت من��شبة لنمو �ملح��شيل �لزر�عية(.
د- ر�س االأ�سمدة يف وقت غري حار )�سباحًا اأو م�ساًء(:

يجب  �لتي  �لزر�عية  �لرتبة  من  وقريبً�  وذلك حتت �شغط خفيف، 
ب�مل�ء  �مل�شبعة  �لرطبة  �لرتبة  )لأن  �لإمك�ن  قدر  ج�فًة  تكون  �أن 
بخر�طيم  مزودة  مر�ش�ت  ب��شتعم�ل  �لآزوت(  تط�ير  على  ت�ش�عد 
طرية منتظمة �مل�ش�فة بني �لفتح�ت وقريبة من �لرتبة لر�ص �ل�شم�د 
وطمره يف �آن و�حد حتت �شطح �لرتبة وعلى عمق 10 �شم، وذلك حل�شن 
توزع �ل�شم�د وتاليف �جلري�ن �ل�شطحي �أو عملية �نغ�ش�ل �ل�شم�د يف 
�لرتبة )عندم� تزيد كميته عن ح�جة �لرتبة، ول�شيم� عندم� تتغذى 
�حليو�ن�ت على �أعالف ج�فة حمفوظة( و�حلد من تط�ير �لآزوت يف 
�لهو�ء وفقد�ن نحو 50 % منه ب�شكل �أموني�ك خالل �ل�ش�ع�ت �لأربع 
غري  �لنبع�ث�ت  من  �لتقليل  وب�لت�يل  �لت�شميد،  عملية  من  �لأوىل 

�ملب��رضة لغ�ز �أك�شيد �لنرتوجني بن�شبة 20 %.  
�إذ  متج�ن�ص،  ب�شكل غري  �لرعي  �أثن�ء  �حليو�ن�ت  تتوزع خملف�ت 
وعلى  �حلظ�ئر،  �أط��ر�ف  عند  ول�شيم�  معينة،  �أم�كن  يف  ترتكز 
�حلمولة  ت��زد�د  وعندم�  مر�عي.  تتوفر  ل  عندم�  �شغرية  �أر���ص 
�لرعوية ترت�ص �لرتبة ويزد�د �نبع�ث غ�ز بروتوك�شيد �لنرتوجني 
�لالهو�ئية.  �لظروف  حتت  �لع�شوية  �مل�دة  ملعدنة  نظر�ً   )N20(
قبل  من  و�لبول  �ل��روث  يف  �ملطروح  �لآزوت  �مت�ش��ص  ويتم 
�لرتبة عندم� ترعى �حليو�ن�ت على �أع�ش�ب خ�رض�ء، لكن يف ح�ل 
�لرتبة  ح�جة  عن  �ملطروح  �لآزوت  كمية  تزيد  �حل�فظة  �لتغذية 
و�مت�ش��ص �لنب�ت، وهن� يكمن خطر �نغ�ش�له �أو ن�شحه و�رضفه 
�ملن��شبة  �جلوية  �لظروف  توفر  عند  �لرتبة، ول�شيم�  �لعميق يف 

)�لأمط�ر(.
ذ- زيادة كفاءة التخل�س من غاز ثاين اأك�سيد الكرب�ن: 

وذلك ب�تب�ع �لإد�رة �ل�شليمة للمر�عي، �إذ �أن �مل�ش�ح�ت �ملزروعة 
�ملجرت�ت،  رع�ية  مز�رع  من  �لدفيئة  غ�ز�ت  �نبع�ث�ت  تعو�ص 
�لغ�ز�ت  هذه  �نبع�ث�ت  من   %  10 من  �لتخل�ص  يف  ت�شهم  وبذلك 
كم�    .%  40 لت�شل  �ملر�عي  تنظيم  بف�شل  حت�شينه�  ميكن  و�لتي 
عمر  �إط�لة  طريق  عن  �لرتبة  يف  �لكربون  تخزين  زي�دة  ميكن 
�لزر�عية  �لأر����ش��ي  يف  �ل��زر�ع���ت  تت�بع  طريق  عن  �ملر�عي 

ب�ل�شجري�ت،  �ملزروعة  �مل�ش�حة  زي�دة  خالل  ومن   .)4 )�ل�شكل 
�لرتبة  تغني  �لتي  �لو�شيطة  �ملح��شيل  زر�ع��ة  طريق  وع��ن 

�لع�شوية. ب�ملو�د 
وميكن زي�دة كف�ءة �لتخل�ص من غ�ز ث�ين �أك�شيد �لكربون عن 
طريق تو�شيع �لغط�ء �لنب�تي، م� ي�شمح بتنقية �لهو�ء من ث�ين 
للمر�عي  �ل�شليمة  �لإد�رة  طريق  عن  وتخزينه  �لكربون،  �أك�شيد 
�لهو�ء من ث�ين  ��شتد�مته� لتخلي�ص  و�ل�شجري�ت،  و�لعمل على 
�ملر�عي  �لو�حد من  �لهكت�ر  �إذ يخزن  وتخزينه.  �لكربون  �أك�شيد 
و�شطيً� 760 كغ من �لكربون يف �لع�م، �أم� �ل�شجري�ت فتخزن 1.25 
طن من CO2 . �إذ يفوق �مت�ش��ص �لطبقة �ل�شطحية )30 �شم �لعلي�( 
للمر�عي للكربون مثيله لالأر��شي �لزر�عية )80 طنً� من �لكربون/

�لنب�ت�ت  من  �أجز�ء  �حل�ص  بعد  يبقى  �إذ�  طنً�(،   50 مق�بل  هكت�ر 
ب�شبب قوة �ملجموع �جلذري، حتى �أن �لكتل �لرت�بية �لتي حتتوي 
على �مل�دة �لع�شوية تلعب دور�ً ك�أد�ة ر�بطة لأجز�ء �لرتبة، ومتنع 
�لبق�ي� �لنب�تية من ت�أثري �لأحي�ء �لدقيقة. �إن وجود غط�ء نب�تي 
ذو جمموع جذري متنوع يت�شمن عدد�ً كبري�ً من �لأنو�ع �لنب�تية 

ي�شهم يف �شي�نة �لرتبة، ويحول دون تدهوره�.
�س- حت�سني طرائق الرعاية ال�سحية.

من  و�حلد  �لأمر��ص  من  �حليو�ن�ت  وق�ية  طريق  عن  ذلك  ويتم 
�ملنتجة  �لإن�ث  جتفيف  يف  �ل�شحية  �لطر�ئق  و�تب�ع  �نت�ش�ره�، 
للحليب يف نه�ية مو�شم �لإدر�ر ومع�جلة �لإ�شه�لت عند �ملو�ليد، 
للحظ�ئر،  �ل��دوري  و�لتعقيم  للطفيلي�ت،  �ملنتظمة  و�ملع�جلة 

ومك�فحة �لقو�ر�ص.. 
3 - قيا�س الغازات امل�سهمة يف االحتبا�س احلراري

�لحتب��ص  �مل�شهمة يف  �لغ�ز�ت  لقي��ص  متعددة  ت�شتعمل طر�ئق 
�إحد�ه�  �مللونة،  �لكو��شف  �أن�بيب  طريقة  بينه�  من  �حل��ر�ري 
و�لذي  �حلمو�شة،  لدرجة  يوؤ�رض  �لذي  بروموفينول  �أزرق  ك��شف 
ي�شتخدم لتحديد تركيز NH3. وهي طريقة �شهلة وموثوقة لقي��ص 
 ،NOx أوك�شيد�ت �لآزوت� ،NH3 �تر�كيز �لغ�ز�ت )500 نوع من بينه
 )CO2 �لكربون  �أوك�شيد  وث�ين   ،COV �لطي�رة  �لع�شوية  �ملركب�ت 
على  و�مل���ز�رع  �لرعي  حقول  ويف  و�مل�شتودع�ت  �حلظ�ئر  يف 
�ختالف �أنو�عه�. ويعتمد �ملبد�أ على �لتف�عل �لكيمي�ئي �حل��شل 
�ملر�د  �لغ�ز  تركيز  مع  �شدته  تتن��شب  و�لذي  �مللونة،  �مل�دة  مع 

ح�ش�ب تركيزه )�ل�شكل 5(.
يف  �مل�شهمة  �لغ�ز�ت  �نبع�ث�ت  لتقييم  طريقة  تطوير  مت  وقد 
وتعتمد  �مل��ج��رت�ت،  م���ز�رع  يف  �حل���ر�ري  �لحتب��ص  ظ���ه��رة 
�لزوت  وبرتوك�شيد  �مليت�ن  غ�زي  قي��ص  على  �لطريقة  هذه 
�لكربون  �أوك�شيد  ث�ين  �إىل  وحتويلهم�  و�ملر�عي،  �حلظ�ئر  يف 
وغ�ز   ،CH4 �مليت�ن  غ�ز  من  كل  من  كغ   1 �أن  علمً�  مك�فىء، 
�أوك�شيد  ث���ين  كغ  و310   21 يع�دل   N2O �لآزوت  بروتوك�شيد 

�لكربون مك�فئ على �لتو�يل.
وتعد �نبع�ث�ت غ�ز �مليت�ن يف بول �حليو�ن�ت يف �ملرعى قليلة 
روث  يف  ب�لغر�م  �مليت�ن  غ�ز  كمية  ولتقدير  وتهمل،  �لأهمية 

�حليو�ن�ت يف �ملرعى ت�شتخدم �ملع�دلة �لت�لية:

4. الدورة الزراعیة. الشكل 
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CH4 pat=0.75×0.8×T/1000
�ملنبعثة يف  �مليت�ن  كمية   CH4 pat حيث: 

�ملرعى، T كتل �لروث يف �ملرت مربع.
وزمالئه   Oenema م��ع���دل��ة  وت�شتخدم 
 N2O غ�ز  �نبع�ث�ت  لتقدير  �لت�لية   )1998(

يف �ملرعى:
N2Opat=[(1,5/100)

xNurine+(0,4/100)xNfèces]x1,5
يف  �ملنبعثة   N2O كمية   N2Opat حيث: 
�آزوت   Nfèces �لبول،  �آزوت   Nurine �ملرعى، 

�لروث.
تت�شمن  �لكلية   N2O �نبع�ث�ت  �ن  علمً� 
�حليو�ن�ت  خملف�ت  من  �لغ�ز  �نبع�ث�ت 
�مل��رع��ى،  ويف  وخ���رج��ه���  �حل��ظ��رية  يف 
ب�ل�شم�د  �لت�شميد  عملية  خالل  و�ملنت�رضة 
تثبيت  خالل  �ملنطلقة  وكذلك  �لع�شوي، 
ت�شميد  عند  �لبقولي�ت  قبل  من  �لآزوت 
غ�ز  �إىل  ب�لإ�ش�فة  �لزر�عية،  �لأر����ش��ي 
�لأموني�ك يف �جلو، و�لنرت�ت �لتي تتغلغل 

يف �لرتبة.
احلي�انية  الرثوة  لتقييم  العاملي  االأمن�ذج   -  4
 (GLEAM) Global Livestock
 Environmental Assessment Model
وهو عب�رة عن �أد�ة تف�علية جديدة مت�حة 
ممت من قبل منظمة  و�شهلة �ل�شتعم�ل، �شُ
لدعم  و�لأغ��ذي��ة  للزر�عة  �ملتحدة  �لأمم 
�حلكوم�ت وخمططي �مل�ش�ريع و�ملنتجني 
ومنظم�ت �ملجتمع �ملدين من �أجل ح�ش�ب 
�لع�ملي  �لبيئي  �إنت�ج �حليو�ن�ت و�لتقييم 
نظ�م  �إط�����ر  �شمن  �حل��ي��و�ن��ي��ة  ل��ل��رثوة 
�نبع�ث�ت  وح�ش�ب  �جلغر�فية،  �ملعلوم�ت 
�لحتب��ص  عن  �مل�شوؤولة  �لدفيئة  غ���ز�ت 
�حليو�نية،  �ل���رثوة  قط�ع  م��ن  �حل���ر�ري 
�حليو�نية،  للرثوة  �لبيئية  �لآث���ر  وحتديد 
�لزر�عية  لالأر��شي  �لأمثل  و�ل�شتخد�م 
�ملغذي�ت  و��شتخد�م  تدهوره�،  من  و�حلد 
�لبيولوجي.  �لتنوع  مع  و�لتف�عل  و�ملي�ه 
و�لأن�شطة  �لعملي�ت  �لأمن��وذج  ويح�كي 
م�  ت�أمني  �شال�شل  �متد�د  على  �لفيزي�ئية 
حتت�جه �لرثوة �حليو�نية �شمن نهج تقييم 
على  �لأمن��وذج  يعمل  �أن  وميكن  مرحلي، 
�لوطني و�لإقليمي و�لع�ملي من  �مل�شتوى 
�أجل �لإ�شه�م يف تقييم �أ�ش�ليب �لتدخل يف 
و�إد�رة  جم�ل رع�ية �حليو�ن�ت و�لأعالف 
�لتكيف  �أج���ل  م��ن  �حل��ي��و�ن���ت  خملف�ت 
قط�ع  نحو  ق��دم��ً�  للم�شي  و�لتخفيف 

م�شتد�م للرثوة �حليو�نية.

على  �لرئي�شة  �ملر�حل  �لأمن��وذج  ويحدد 
�حليو�نية،  �ل���رثوة  ت��وري��د  �شال�شل  ط��ول 
مثل �إنت�ج �لعلف وجتهيزه ونقله، وحركة 
�لقطيع، وتغذية �حليو�ن�ت، و�إد�رة مع�ملة 
�حليو�نية  �ملنتج�ت  وجتهيز  �ملخلف�ت، 
مرحلة،  لكل  �ملحددة  و�لت�أثري�ت  و�لنقل، 
�إنت�ج  عن  وم�شنفة  �ش�ملة  �شورة  ويقدم 
للمو�رد  و��شتخد�مه�  �حليو�نية  �ل��رثوة 

�لطبيعية )�ل�شكل 6(.
لربنامج  الثاين  للإ�سدار  الرئي�سة  ال�سمات 

غليم GLEAM هي:
• �لتغطية �ملنهجية و�لع�ملية ل�شتة �أنو�ع 
من �مل��شية ومنتج�ته� �ل�ش�حلة لالأكل: 
و�جل�مو�ص  �لأبق�ر  من  و�حلليب  �للحم 
�خلن�زير  من  �للحم  و�مل�عز،  و�لأغن�م 

و�للحم و�لبي�ص من �لدج�ج.
لتوزيع  مك�نيً�  �لو��شحة  �لنمذجة   •
وغالت  �ملن�خية،  و�لبي�ن�ت  �مل��شية 
�حليوية  �لفيزي�ئية  و�لعملي�ت  �لعلف 
حمرك�ت  بزم�م  ب�لإم�ش�ك  ت�شمح  �لتي 
و�لآث���ر  �لقيود،  و/�أو  �ملحلية  �لإنت�ج 

�لبيئية، وحتديد تد�بري �لتدخل.
من  �لدفيئة  غ����ز�ت  �نبع�ث�ت  تقدير   •
ويغطي  �لإنت�ج.  مر�حل  من  مرحلة  كل 

�لأمنوذج �نبع�ث�ت �مليث�ن وث�ين �أك�شيد 
�لكربون و�لأك�شيد �لنرتوجيني ب��شتخد�م 
�حلكومية  للهيئة   2 �مل�شتوى  منهجية 
ويوفر  �ملن�خ،  بتغري  �ملعنية  �لدولية 
�حليو�ن�ت،  تغذية  عن  دقيقة  معلوم�ت 
وروث��ه���  �ل��ق��ط��ع���ن،  �إد�رة  وخ���ي����ر�ت 

للم�ش�عدة على �لتخفيف من �أثره�.
�أ�ش�ليب  لتطبيق  ��شتخد�مه�  ميكن   •
�حليو�نية،  �ل���رثوة  قط�ع  يف  �لتدخل 
مثل  �أخ��رى،  بنم�ذج  تقرتن  �أن  وميكن 
من�ذج �لأر��شي �لع�شبية لأغر��ص �لعزل، 
و�لبي�ن�ت �لقت�ش�دية �ملتعلقة ب�لتقليل 

من تك�ليف �لرع�ية وم� �إىل ذلك.
اخلال�سة

�إىل  م��شة  بح�جة  �لعربية  �لبلد�ن  �إن 
لتوحيد  دويل  عمل  يف  �لفعلية  �مل�ش�ركة 
للمنتج�ت  �لكربونية  �لب�شمة  مق�يي�ص 
�لأن�شطة ك�فًة،  تنتج يف دوله� ومن  �لتي 
هذه  وتنبع  �لدولية.  للمو��شف�ت  ووفقً� 
�لهو�ء  نوعية  تدهور  ��شتمر�ر  من  �حل�جة 
�لعربية ك�فًة وبدرج�ت  وتلوثه يف �ملدن 
من�خية  ع��و�ق��ب  عنه  ينتج  �ل��ذي  ح���دة 
على  تنعك�ص  �خل��ط��ورة  غ�ية  يف  �شلبية 
مثل  برمته�،  �لعربية  �ملنطقة  تنمية 
�لرتف�ع �لكبري يف حر�رة �جلو و�لت�شحر، 
وتقل�ص  �ل��زر�ع��ي،  �لإن��ت���ج  و�نخف��ص 
�حليوي  �لتنوع  وخ�ش�رة  �لنب�تي،  �لغط�ء 
�لغذ�ء،  ت�أمني  و�لرت�جع يف  )�لبيولوجي(، 
�لعديد  يف  �ل�شتثم�ر�ت  تهديد  عن  ف�شاًل 

من �مل�ش�ريع �لقت�ش�دية �حليوية.
و�لب�عثة  �حل��شلة  �لتغيري�ت  حجم  �إن 
معه  و�لتكيف  �ملن�خ  تغري  حدة  لتخفيف 

الغازات  لقیاس  الملون  الكاشف  أنبوب   .5 الشكل 
المنبعثة من مزارع المجترات.

الشكل 6. شكل توضیحي لبرنامج اكسل GLEAM يبین البیانات المسهمة 
(2017، GLEAM-i :المصدر) في حساب اإلنتاج وانبعاثات الغازات الدفیئة
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وهي  �لدفيئة،  غ���ز�ت  ملع�يري  تخ�شع 
و�لنوعية  �ل�شف�فية  �شم�ن  توفر  تتطلب 
�لكربونية  �لب�شمة  تقدير  يف  �ملطلوبة 
للمنتج�ت و�ملتطلب�ت �ملطلوبة لتقييمه� 
حي�ة  دورة  طول  �ملختلفة  و�لن�ش�ط�ت 
�رض�ئح  جميع  ع�تق  على  ويقع  �ملنتج، 
خي�ر�تهم  يف  �لتغيري  م�شوؤولية  �ملجتمع 

�ملتعلقة بنمط �حلي�ة.
�لغ�ز�ت  �نبع�ث�ت  تخفي�ص  يتطلب  وق��د 
ت�ش�فر  �جل��و  ح��ر�رة  زي���دة  يف  �مل�شهمة 
مليث�ق  و�ن�����ش��م���م��ه��م  �جل��م��ي��ع  ج��ه��ود 
يت�شمن  �لذي  �جليدة  �لزر�عية  �ملم�ر�ش�ت 
مم�ر�ش�تهم  بتح�شني  �مل��شية  مربي  تعهد 
�لزر�عية بخ�شو�ص مع�يري �لتتبع و�ل�شحة 
و�لغذ�ء، وح�شن ح�ل قطع�نهم، وذلك �أ�شوة 
ب�لدول �ملتقدمة �لتي متكنت من تخفي�ص 
بن�شبة  �ملجرت�ت  عند  �مليت�ن  غ�ز  طرح 
�لحتب��ص  من  �لتخفيف  وب�لت�يل   ،%  20

ي�شكل  �لمر  وهذ�   .%  0.5 بن�شبة  �حل��ر�ري 
�مل�شتوى  على  ك��ب��ري�ً  حت��دي��ً�  ذ�ت���ه  بحد 
مقبولة  ��شتج�بة  يتطلب  لأن��ه  �لغذ�ئي، 
نوعه�  ك���ن  مهم�  �حليو�ن�ت  جميع  من 
�إنت�جه� و�أمور  وتغذيته� وبيئته� ومرحلة 
ميكن  متقدمة  تق�ن�ت  وتطبيق  �أخ���رى، 
�عتم�ده� من قبل �ملربني مع ح�فز �أ�ش��ص 
�مل�شدر  ذي  �لتلوث  ن�شبة  تخفي�ص  وهو 
�لزر�عي. وقد �أثمرت جهود �لدول �ملتقدمة 
�مل�شوؤولة  �لغ�ز�ت  �نبع�ث�ت  تخفي�ص  يف 
من   %  14 مبقد�ر  �حل��ر�ري  �لحتب��ص  عن 
�لع�شوي  �ل�شم�د  ��شتعم�ل  تر�شيد  خالل 
يف �لت�شميد، و�حل�شول على قطع�ن �شليمة 

ب�شحة جيدة ومغذ�ة بطريقة �شليمة.
�ل�ش�فية  �لكربونية  �لب�شمة  ولتقليل 
من  للحد  �لأولوية  �إعط�ء  يجب  للحليب، 
�لإجم�لية  �لدفيئة  غ����ز�ت  �ن��ب��ع���ث���ت 
�لع�شبية  �لأر��شي  �أنظمة  على  ب�لعتم�د 
مزروعة  م�ش�ح�ت  ت�شم  �لتي  �ملنخف�شة 
�إجم�يل  من   %  20 تتج�وز  ل  �ل��ذرة  من 
�ملح��شيل  لزر�عة  �ملخ�ش�شة  �مل�ش�حة 
�لكربون  �نبع�ث  تخفي�ص  بغية  �لعلفية 
ث�ين  مك�فئ  من  كيلوجر�م   0.83 مبقد�ر 
�أك�شيد �لكربون/لرت، مع تعوي�ص �لكربون 

بن�شبة 23 %. 
هن�ك م�شكلة رئي�شة هي �أن �لقليل من �لبلد�ن 
�لعربية تر�قب م�شتوي�ت تلوث �لهو�ء ب�شكل 
ك�ف ومنهجي ومنتظم، م� يجعل �لأبح�ث 

�لعلمية و�لتو�شي�ت �ل�شي��شية مهمة �شعبة.
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Developing a Remote Control 
System for Operation 
of Irrigation Systems

Water is one of the most important factors for successful agriculture. Because of 
the increasing effects of climate change this resource is getting scarcer every year. 
Therefore, it is very important to use irrigation techniques in  agriculture that provide 
an adequate use of water based on the demand of the crops.
In this context the University of Applied Sciences Weihenstephan-Triesdorf, the 
Bavarian State Institute of Viticulture and Horticulture and the AgrarSystem GmbH 
worked on a research project to develop a remote-control system for irrigation in 
horticulture. The developed system allows the user to control  irrigation with a web-
based software interface from any mobile device with an internet connection. The 
system automatically transfers orders and information for the user’s irrigation to 
the control units on the fields. It is possible to determine the start and the end of 
an irrigation process by time, soil moisture or climate model. Therefore, different 
sensors (soil moisture, rain, wind, etc.) can be connected with the control units. All 
relevant data are documented by the control system, so that the user can look up 
what happens on his field.
In cooperation with the ACSAD and the Damascus University the project partners are 
trying to set up a small test system of the remote control system with the intention of 
supporting and promoting water efficiency in Arab and other arid countries.
Key words: Irrigation system, Remote control, Soil moisture sensor.
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Introduction:
Water problems are no longer confined to certain parts of the globe, but all regions are vulnerable to water crises. In the year 
2015, the Federal Republic of Germany saw an unprecedented rise in temperature, lacking precipitation during certain periods, 
low groundwater levels, depletion of some springs and shortage of fresh water. The authorities concerned had to transfer part 
of  the Danube water to the river Main to preserve the crops in the Main basin. Climate scientists have warned of further rises in 
temperature, milder winters, and extreme climate variability due to global climate change.
Justifications and research objectives:
After these initial indications for the possibility of future water crises in Germany, many criticisms have been directed at the 
agriculture sector and its responsibility for these crises because it consumes the largest quantities of water. This has led to a 
tightening of regulations governing the use of water by farmers and their timing.
The Federal Food and Agriculture Agency (FFA) and the Agricultural Bank of the Federal Republic of Germany have developed 
a series of programs and policies called “Innovative Partnership in German Agriculture” to support the development of proactive 
solutions and the development of new legislation to reduce the negative impacts of future water crises. This research project, 
“Development of remote control system for running irrigation systems”, is one of the projects emanating from this program group. 
It aims to:
•Development of technology that raises the efficient use of water without loading the agricultural product s with additional costs.
•The desired control system should be self-powered to avoid errors that may result from power failure.
•The desired control system should be wireless to avoid the impediments caused by the electrical connections.
•The control system can be developed for generalization to control agricultural processes other than irrigation networks. Associates in this 

research project are the following:
- University of Applied Sciences Weihenstephan-Triesdorf “HSWT”
- Bavarian State Institute for Viticulture and Horticulture “LWG”
- AgrarSystem GmbH  (www.agrar-system.com)
- Water Union Knoblauchsland and a number of farmers in the region near Nuernberg are  selected for practical experiments in 

their fields
Components and mechanism of the control system:
A wireless remote-control system was developed in line with the research objectives. Wireless control in comparison to tethered 
control has the following advantages:
•Freedom of service of plantations (where direct control connections are a major impediment during agricultural service 

operations)
•Ensurance that control instructions are implemented regardless of ground obstacles within the field.
•Single parts of the irrigation network can be controlled independently from the other components.

•Direct notification of the operator if the programmed control instructions are not implemented (for any reason).
The control system consists of hardware and software. Figure 1 shows the general outline of the remote control system by 
irrigation networks.

Figure 1. General plan of the wireless remote control system for irrigation networks.
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The main control box is the interface between the main server and the sub-controllers that controls the operation of the irrigation 
equipment. The main control can be placed outside the field in non-agricultural areas and is capable of controlling a large number 
of sub controllers. 
As shown in Figure 2, the main control box consists of:
- A small tablet computer running Windows.
- GSM / LTE modem to capture internet waves from any mobile operator.
- 868 MHz transmission modem.

Figure 2. Main control box with solar panel and interior.

When running the control system, the main server located at HSWT University automatically identifies the location of the main control 
box, updates its software and makes necessary adjustments. The main control unit sends the various sensors and measurement 
readings (from the sub-controller) to the main server where they are processed and then sends the operating protocols to the 
sub controller to make the final operating instructions compatible with the actual reality (soil moisture values, climatic data, etc.). 
The software in the main control box enables the operator to select and determine the frequency of measurements from various 
sensors and measuring devices. This software enables the operator to modify the previous data according to the requirements of 
the work. The main control box can control 250 operational control boxes with 868 MHz frequency wireless impulses.
The sub controller should be installed as close as possible to the irrigation equipment 
to be controlled as shown in Figure 3.

Figure 3. Sub-controller with solar panel and soil moisture sensors.

Each control pack has a 12  volt power supply that can control two output devices (servo valves), four sensors with analog or 
digital signals (pressure, soil moisture, instantaneous flow, or air temperature and humidity). In the experiment, the following 
electronic soil moisture sensors were used: Watermark, 10HS & SMT100 & VH400 & Tensiometer. All of them proved to be well 
compatible with the control system Figure (4).
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Figure 4. A sub-control box with its equipment and sensors.

The control system is designed in a way that you do not need an external source of electrical feed, but only one storage battery 
(12 volts) in each of the control boxes (both main and operational). These storage batteries are charged by solar cells. The electric 
capacity of these batteries is sufficient to operate the system for several days without the need for recharging (mostly cloudy 
weather) because the consumption of all equipment for electric power is very low. The sensors only absorb small amounts of 
electric energy in the range of mA. The electric valves are also not a large load because they are two-state electric valves. You do 
not need an electric current throughout the opening or closing phase, but only need an electrical pulse for the opening and other 
electric pulses for the shut-off phase.
The system is programmed  to give an alarm to the operator in the event of low voltage of any system. During the project, valves 
of several international companies were tested such as: Bermad, Netafim, RainBird, Baccara and Dorot. The system has shown 
good compatibility with those valves.
The system is programmed to perform a periodic test of all its hardware components (hardware, battery voltage, signal strength, 
etc.). In the event of any fault, the operator is notified of this defect with a complete description of it. The operator can also test the 
components of the system remotely through the main server at any time.
The control system has been designed and built to be highly flexible in dealing with various components of irrigation equipment. 
This means that different types of irrigation system equipment (valves, sensors, etc.) can be installed and harmonized. The 
control system has been built to be expandable by introducing new components without having to replace any of the core system 
components. This applies to both hardware and software. It accepts various types of software and handles various data entry 
devices, such as smartphones, tablets and computers.
The control system allows the operator to choose the determination for irrigation control:
-Time control according to a schedule determined by the operator.
-Moisture control, where the operator must determine the minimum humidity at which irrigation should begin and also determine 

the requested humidity at which irrigation must stop.
-Climate Control by calculating climatic water balance either by the internal software or via external data that can be accessed 

through an interface on the server.
The system is equipped with a pressure sensor after each valve in order to ensure the implementation of irrigation. After opening 
a valve, the pressure of the water running through is surveilled. Is the pressure out of order, which usually indicates a lack in the 
irrigation pipelines, the user is alerted by a text message.
The irrigation control system monitors many data and saves it. Those data can be used either in the irrigation software or in other 
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relevant agricultural software. These data are: time and date of irrigation, duration of irrigation, soil moisture, soil temperature, 
air temperature, air humidity, intensity of solar radiation, wind speed, precipitation (or any other climatic data), water level and 
instantaneous water permeability in each part of the irrigation network.
Perspective:
At the end of 2016 the development of this system from the scientific point of view is done. The necessary developments to get 
the system ready for the market have been done from 2017 to 2018 so the system should be available 2019 for worldwide use. 
Future objectives include expanding the concept of remote control in agricultural work so as not only to operate and control 
irrigation systems, but also to control various agricultural processes, especially agricultural service operations. The developing of 
an overall control system for fertilization, plant protection and other agricultural applications is planned. This leads to a sustainable 
agriculture and to protection of the environment.
Knowledge Transfer to the Arab World:
The most important justification for this research is the hypothesis of water crises in Germany in the future while in different Arab 
countries the water crisis already exists for decades. In Syria, the period from 2007 to 2010 hat the most severe drought in the 
history of the region. One of the main consequences of this drought is the exit of large areas of agricultural land from service and 
thus threatening the lives and the presence of thousands of farmers in these rural areas. Finding solutions for such crises after 
their occurrence is inefficient, but preparation of an integrated strategy of proactive solutions must be done in order to minimize the 
negative impacts of these water crises. The rationalization and control of irrigation water in Syria is one of the most important pre-
emptive solutions for raising the efficiency of water use in agriculture. Working with the Arab Center for the Studies of Arid Zones 
and Dry Lands (ACSAD) in order to prepare for the scientific co operation with Arab countries and to transfer experiences. The 
experience of applying ready-made models is often unsuccessful because these technologies are designed and built in different 
environments and must be modified first in line with the new environment. It is aspired to test a model of this control system in 
one of the Arab regions and benefit from the feedback of the operators to improve and adjust the system for universal use, but 
especially in arid zone. 
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The management of trees and shrubs for sustainable development of dryland regions 
in the Arab world become a major concern nowadays. Growing of multipurpose trees 
and shrubs in dryland for production of wood for fuel and building materials; fruit 
and nut production; fodder, browse and forage production; modification of local 
microclimates for improved agricultural crop production; and protection of lands 
susceptible to water or wind erosion, etc. These applications are combined into 
land-use practices linked to people’s needs and social values. The most important 
trees and shrubs which can be adapted in drylands regions are: Jatropha, Jojoba, 
Simarouba, Leucaena and Glyricidia.

Multi uses non-food plants 
for dryland- Simarouba

Dr. Hussain Al-Mahasneh and Dr. Tharwat Ibrahim

SIMAROUBA
Scientific name: Simarouba glauca
Family: Simaroubaceae
Genus: Simarouba
Species: amara, glauca

Experts - ACSAD
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Introduction
 Simarouba glauca is a medium-sized tree that grows up to 20 m high, with a trunk 50 to 80 cm in diameter. It produces bright
 green leaves 20 to 50 cm in length, small white flowers, and small red fruits. It is indigenous to the Amazon rainforest and other
tropical areas in Mexico, Cuba, Haiti, Jamaica, and Central America.
It grows 12 to 15 m tall and has a span of 7.6 to 9.1 m. It bears yellow flowers and oval elongated purple coloured fleshy fruits.

 kg nutlets 30-Simarouba is a multi-utility tree that all its parts are useful in one way or the other.  Each well grown tree yields 15
 kg of oil. Simarouba has a long history in herbal medicine in many countries. Simarouba is one of the 5-per year that yields 2.5
important herbal drug used against dysentery hence its bark is also known as dysentery bark.
Distribution: Simarouba glauca is a species of flowering tree that is native to Florida in the United States, southern Florida, 
South America, and the Lesser Antilles. Common names include Paradise Tree, Aceituno, and Bitterwood. Its seeds produce an 
edible oil. The tree is well suited for warm, humid, tropical regions. Its cultivation depends on rainfall distribution, water holding 
capacity of the soil and sub-soil moisture. It is suited for temperature range of 10 to 50 °C . It can grow at elevations from sea level 
to 1,000 m.
Important uses of Simarouba tree: All parts of the plant namely, seed, shell, fruit pulp, leaf, leaf litter, branches, stem, 
bark, and root generate products that are useful in the production of food, fuel, manure, timber, medicine etc. 
1-Food:  Oil from Simarouba seeds contain 60 - 75 % oil that can be easily refined, bleached, deodorised and fractionated.It is 

suitable for edible and non-edible purposes. 
Edible uses: The oil extracted from the seeds in the existing oil mills and processed by adopting conventional methods. Each 

well-grown tree yields 15 to 30 kg nutlets equivalent to 2.5 - 5 kg oil. This amounts to nearly 1000- 2000 kg oil/ha/year (with 500 
plants/ha).

Non-edible uses: Simarouba oil can be used to manufacture vanaspati, vegetable butter and/or margarine.  The RBD oil is 
further fractionated to separate the liquid and solid fractions. The liquid fraction with very high oleic acid content (about 85%) is 
comparable to olive oil in its chemical composition. This oil is free from bad cholesterol  (free fatty acids 0.06%). The solid fraction 
rich in stearic and palmitic acids can be used as coco-butter substitutes (CBS) or coco-butter extenders in confectionery and 
bakery industries. The palmito-stearin fraction is also useful in the preparation of ice cream and mayonnaise.

2-Beverages and jam from fruit pulp: The fruit pulp contains about 11% sugars. The pulp  (about 8 - 10  tons/ha/year)  
can  be  used  in  the  preparation  of  squash, beverage  and  jam,  which  are  very  well  accepted  because  of  their attractive 
natural colour, flavour, and good taste. The fruits can be a source of natural colourant. 

3-Fuel: The filtered crude oil can be used to blend with diesel @ 5 - 10%.  The surplus oil produced can be subjected to 
transesterification to manufacture biodiesel,a 100% substitute for diesel (1000 - 2000 kg/ha/year). The sugar rich  fruit pulp  can 
be used in the manufacture of ethanol (800 - 1000 litres/ha/year). 

The oil-cake, fruit pulp, leaf litter, andunwanted wood can be used to generate biogas. The shell and waste wood can be used in 
thermal power generation. The lignocellulose contained in the huge amount of biomass produced (about 15 tonnes/ha/year) can 
be used as feedstock for manufacturing second generation biofuels.

4-Manure: The press cake (1,000 - 2,000 kg/ha/year) is rich in nitrogen (7.7 - 8.1%), phosphorus (1.07%) and potash (1.24%).  
There are also traces of calcium, magnesium, and sodium. It is valuable organic manure. Leaf litter (20 - 40 kg / tree/year) 
(10,00015,000- kg/ha/year) makes good  manure, improving the fertility status of the soil. As earthworms relish it very much, it 
can be valuable in the manufacture of vermicompost. The addition of leaf litter also increases the organic carbon content of the 
soil. 

5-Medicine: The chemicals present in leaf, fruit pulp and seed are known to possess  the  medicinal  properties  such  as  
amoebicide,  analgesic, anthelmintic,  antibacterial,  antidysenteric,  antileukemic,  antimalarial, antimicrobial,  antitumorous,  
antiviral,  astringent, cytotoxic, emmenagogue,  febrifuge,  skin  hydrator,  stomachic,  sudorific,  tonic, vermifuge. They are useful 
in curing amoebiasis, gastritis, ulcers in the alimentary system, chikun gunya and malaria. 

6-Timber: The main trunk of a ten-year old tree has 5 - 10 cubic feet of wood. The wood is light, attractively grained, moderately 
strong, generally less preferred by wood  eating  insects;  hence  useful  in making yoke for oxen, light furniture, toys, packing 
material, pulp (for paper industry) and matches. Waste wood is good fuel.

Climate and soil: It grows reasonably well in areas with more than 300 mm erratic rainfall and withstands summer 
temperatures up to 48 - 50°C. It can grow well in soils with 5.5 - 8.5 pH without any amendment. It can be introduced in marginal 
and wastelands in semi arid and arid tropics all over the world including central African and gulf countries. 
Cultivation: It can be propagated from seeds, grafting and tissue culture technology. Fruits are collected in the month of April / 
May, when they are ripe and then dried in sun for about a week. Skin is separated and seeds are grown in plastic bags to produce 
saplings. Saplings 2 to 3 months old can be transplanted to a plantation.
Cultivation of Simarouba does not require excessive application of chemical fertilizers. It is a tree with no major pests and diseases 
and thus requires no pesticide application. Thus its cultivation does not add harmful agrochemicals to the environment. 
Simarouba can be cultivated profitably in alley cropping, boundary planting, bund planting, as plantations, or as avenue trees. 
They can be also planted as dooryard trees.
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Timely weeding, and manure application improve the growth and yield. After 5 - 6 years, the high yielders are retained, the low 
yielders are cut and the wood is marketed as quality timber. Regular hoeing and manure application improve the yield. By top 
working and crown grafting in situ with the scions of high yielders the low yielders can be successfully transformed into high 
yielders.   
The final population is maintained at 500/ha. Farmer continues to grow the traditional crops while introducing simarouba as an 
intercrop in alley cropping method. Crops of the area may be grown as intercrops until the canopy begins to cover the open space.  
Once the canopy spreads, shade loving crops or fodder crops may be grown as intercrops to get additional income and to prevent 
weed growth.  Pruning of unwanted and criss-cross branches is done in June-July months to get better yield. 
For oil production with no intercropping a spacing of 4 m (East-West) x 5 m (North-South) may be given.
The fruitlets are gathered, depulped, nutlets are washed, dried and may be stored in gunny bags up to one year before sending 
for oil extraction. The oil is extracted in the existing oil mills and processed following conventional methods. 
Benefits to environment: The tree forms a well-developed root system and dense evergreen canopy that efficiently 
checks soil erosion, supports soil microbial life, and improves groundwater position. Besides converting solar energy into 
biochemical energy all round the year, it checks overheating of the soil surface all through the year and particularly during summer. 
Large scale planting in wastelands facilitates wasteland reclamation, converts the accumulated atmospheric carbon dioxide into 
oxygen and contributes to the reduction of Greenhouse effect or Global warming. 
The addition of biomass to wasteland  10 - 15 tonnes/ha/year helps in the improvement of soil health and fertility in a natural 
course. it has a wide range of adaptability. Its cultivation effectively combats desertification of wasteland. By improving the bio-
productivity and economic productivity, it facilitates wasteland reclamation. For a long-term strategy, cultivation of versatile tree 
simarouba is advocated in the abundantly available marginal/wastelands in arid and semi-arid tropics and its implementation shall 
be economically viable and ecologically sustainable.
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Vulnerability of the oasis ecosystem
 and Strategies to

 adapt to climate change

Abdelmajid Kadri (1), Van Ranst E.(2). Karbout Nissaf (3), Mohamed Moussa (3)

(1) Arab Center for the Studies of Arid Zones and Dry Lands, Syria (ACSAD)
(2) Earth Sciences Laboratory, Institute of Geology, University of Ghent, Belgium
(3) Laboratory of Desert Science and Desertification Control in Arid Zone and Desert Environment, 

Institute of Arid Regions. - Medenine. Tunisia.

Abstract
The date palm cultivation is an irrigated cropping system and the most adequate production in the south of Tunisia. Currently, the 
effect of climate change puts pressure on the management of natural resources in the oasis ecosystem. In this study, we have 
identified the climatic needs of the most existing cultivars and analyzed their behavior depending on climatic parameters. In fact, 
changes in parameters affect the quality of dates as they play a key role in the maturation of dates. With the exception of the 
cultivar «Deglet Nour», some cultivars have established a great capacity for tolerance and a wide range of adaptation aspects to 
changing climatic conditions. Therefore, these cultivars offer a promising alternative development to mitigate the impact of these 
changes and introduce the crop in new growing areas to enhance their natural resources. In terms of this work, we propose a 
strategy based on: [1] Establishment of a multidisciplinary platform based on the collection of information to evaluate the impact of 
climatic parameters on the cultivation of date; [2]Proposal of appropriate cultural practices to mitigate the impact of these changes 
on the current culture and test new introduction with other cultivars in new growing areas; |[3]Conservation of biodiversity and the 
development of a database and selection of the most resistant cultivars to climate change, and [4] overall strategy Proposal to 
maintain agricultural productivity in the oasis and ensure the development of sustainable oasis ecosystems.
Key words: Oasis- date palm cultivar Deglet Nour, biodiversity- climate change.

Introduction
The date palm requires a high temperature to vegetate and do its fruiting cycle to produce an edible fruit. It is one of the few plant 
species that tolerates the temperature of about 50 ° C and other temperature variations.
Worldwide, the area occupied by the culture of the date palm corresponds to 1,978,515 ha produced 6,558,958 tonnes [1]. In 
Tunisia, the date’s revenues are estimated at 5% of the overall value of agricultural production, 7% of the national total production 
plant and 16% of the value of agricultural exports.Tunisia is the first largest exporter of dates in terms of export value, and the 
fourth one worldwide in terms of quantities exported; 90% of dates exported to Europe.
Tunisia earned this position internationally through (Deglet Nour cultivar) that offers the international fame of the Tunisian dates. 
This cultivar, specifically in southern Tunisia and Algeria, is grown in the Jerid region of Tunisia and Nefzaoua southwest, where 
climatic conditions seem ideal. The introduction of this cultivar beyond its traditional growing area faces several constraints related 
to climatic factors.
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In this framework, we identified the different cultivars and their climatic requirements and studied the impact of different climatic 
parameters on the vegetative cycle and the production of date palm.
The date palm can play a vital role in the fight against desertification and can contribute effectively to mitigate the impact of climate 
change, including drought and the rise in temperature. Moreover, the effects of climate change are beginning to trail (temperature 
rise, uneven distribution of rainfall .etc) in the present, its impact on the quality of dates of some cultivar becomes increasingly 
noticeable in growing regions.

Materials and methods
In Tunisia, the date palm cultivation is located in southern Tunisia. It covers an area of   9 million hectares or 56% of the total area 
of   the country and corresponds to the pre-Saharan Tunisia, bringing together the desert area of   the country and the southern part 
of the arid Tunisia (Figure 1). The Tunisian palm is known by the production of internationally renowned dates produced by the 
cultivar Deglet Nour. All date palms are of the same phenotype (species) form what is called a cultivar. Each cultivar is well adapted 
to a specific geographical area.
Tunisian oasis includes a workforce of 4.1 million date palms, of which 3.6 million (88.6%) are located in inland oasis. The 

governorate of Kebili contains 49.6% of the workforce of the date, followed secondly by the governorate of Tozeur. Gabes 
governorate (coastal oasis) and Gafsa respectively 11.3% and 4.2% [3].
The Deglet Nour cultivar has 2.6 million date palm trees and represents 62.4% of the total number of date palm feet in Tunisia. This 
number is broken down as follows: 59.8% in the governorate of Kebili, 34.6% in the governorate of Tozeur, 2.3% in the governorate 
of Gabes and 3.1% in the governorate of Gafsa.
In this study, we referred to several research and development and l reports, development technical services and other publications 
[4].
We referred to the international, multi-document references published in the East means [5, 6.7], states USA [8] and North Africa 
(9, 10, 11). They summarize the main findings in regional research and development work.
The study will address, first, the effect of extreme temperatures on plant growth date palm, the outputs of inflorescences, pollination, 
fruiting and ripening dates. Second, according to the different climate parameters, it will investigate the ability of different sites 
for growing different cultivars. Summary tables illustrate the requirement of different cultivars. They are characterized by their 
precocity fruiting periods and qualities of dates (soft, semi-soft and dry).
Finally, we will discuss the Tunisian strategy for mitigating climate change impacts pronounced and involvement for ensuring a 
sustainable development of the oasis ecosystem in southern Tunisia.

Figure 1. Geographical location Tunisian South (2).
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Results and Discussions
Climate requirements are specific for each cultivar. They vary from cultivar to another based on its earliness and quality of 
these dates. However, it is noted that the atmospheric temperature and the relative air humidity is one of the most limiting 
factors for the cultivar reproductive cycle [4].
In this context, we present the main results obtained on the effect of different climatic parameters on the vegetative growth of 
the date palm, the outputs of inflorescences, pollination, fruiting and ripening dates. Summary tables illustrate the requirement 
of different cultivars. They are characterized by their precocity fruiting periods and qualities of dates (soft, semi-soft and dry).
3.1. Characterization of the main cultivars of date palm in Tunisia
3.1.1 - Cultivars of coastal oases
These oases are characterized by their distinguished location along the coast of the Gulf of Gabes. They are located in the 
governorates of Gabes and Medenine. They are characterized by a mild climate. The palm is formed by all the oasis of Gabes, 
Métouia, Mareth, Kattana El Hamma. Because of high humidity, the variety «Deglet Nour» usually gives poor and inedible 
fruits; However, other varieties are earlier and are usually consumed at the “Bessr” before full maturation, such as the variety 
of “Bouhatam” and “rochdi”.
Compared to income derived from date palm fruit or annual crops, the importance of culture is very secondary.
The best way to ensure the continuity and permanence of this system is the valuation of some early date palm varieties species 
that escape damage from autumn rains such as “Kenta” or “Bouhatam”.
3.1.2 - Cultivars of  highland oases
These oases are characterized by a cool climate and are located mainly in the Governorate of Gafsa, and are distributed in 
the delegations of Gafsa (Gafsa and Lala-South), El Gtar, Metlaoui (Thelja and Segdoud) and Tameghza (Tameghza and 
Chbika). The few feet of Deglet Nour date tree that exists is mainly localized in the oases of Thelja, Tameghza and secondarily 
in El Gtar, Chbika, Lala and Sagdoud. Given the lack of commercial Deglet Nour, the palm is a secondary speculation in 
these oases and production is dominated by the common varieties. Rather fruit farming is well fulfilled. In the oasis of Gafsa, 
olive and apricot predominate, along with other species such as pistachio, fig and grape. This area is classified marginal for 
production of Deglet Nour.
3.1.3 - Cultivars of Saharan oases
These oases, often called continental oases, are characterized by a Saharan climate to cool winters. These oases are located  
in the north of the Chott El Jerid, the northwest - south-east separating the Chott El Jerid Chott El Fejjej and the area east and 
south of Chott El Jerid. They correspond to the natural region of Jerid and Nefzaoua and are mainly based on the intensive 
cultivation of the date palm Deglet Nour.
This is the area of   production of the noble variety for export. Currently Tunisia ranks first internationally for export of the best 
quality of dates through the production of industrial cultivation of this variety in the form of large projects, Regim Maatoug 
(Kebili) and Ibn Shabbat (Tozeur). These plantations are intended to increase the national Deglet Nour for export production. 
It is only in these areas that the date palm can grow and provide a higher quality product.
3.2. Effects of climate parameters on date palm cultivation
3.2.1 - Extreme atmospheric temperatures
The date supports very large daily temperature fluctuations. The daily temperature range can reach values   of 20 ° C. However, 
a large drop in temperature may block the growth of the palm. This temperature is called the “lower vegetative zero”. At this 
value, cell division stops, growth ceases and the date palm enters a dormant phase. The temperature of vegetative zero 
corresponds to 7 ° C, while other authors reported a variation of 8.8 at 9 ° C.
It is the same for high temperatures. At a temperature of 45 ° C, the growth of the palm is blocked again: this is the “greater 
vegetative zero”. So it’s between temperature values   between 7 and 45 ° C (minimum and maximum temperatures respectively) 
that indicated that the date tree’s growth can occur. Table I shows the effect of temperature on the growth cycle of the date 
palm (Table 1).
In optimum climatic conditions, the growth of date palm can continue throughout the year a proportion to the average daily 
temperature. However, when night frosts especially in winter, the date palm continued growth, but in a slow way, provided that 
the maximum daytime temperature rises above 9 ° C. This is due to the very small fluctuation of the inside temperature at the 
growth region of the palm relative to the atmospheric temperature.
The critical value of the growth blocking temperature is also called vegetative zero. The lower limit is between the values   of 7 
and 10 ° C.
The upper limit of the vegetative decay is between 40 and 42 ° C. However, in winter, the growth starts at a temperature range 
between 7 and 10 ° C.
Although the optimal growth range of the date is between 32 and 38 ° C, the date palm can tolerate law-temperature fluctuations 
of 60 ° C between the maximum and minimum temperatures. The temperature range varies from -7 to 56 ° C and no damage 
is recorded on culture.
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Table 1 .Recapitulatif temperature requirements of the irrigated cultivation of date palm
  (Deglet Nour cultivar).

Air Temperature (° C) Effect on culture and fruiting date palm

56 Temperature tolerant irrigated agriculture

45 Zero higher culture vegetative growth blocking

40 à 42 Beginning of the decrease in the physiological activity of the plant optimum physiological growth

32 à 38 Optimum physiological growth

22 à 25 Lower limit for fruit ripening

18 à 20 Lower limit for the output of inflorescences

7 à 10 Start of the physiological activity of the plant

0 Growth does not stop if the temperature rises above 9 degrees during the day.

-5 à -7 No damage observed on adult feet and irrigated

-10 à - 12 Damage to palms and feet on youth

-15 à -16 Damage to adult foot limit of the tolerance

3.2.2 - The air average temperatures
Most often, the annual average temperature is calculated from the average of the daily average temperatures (12). However, 
if the annual average was calculated separately for the two extreme temperatures, along the year, it would be closer to reality 
climate and therefore more useful for the study of climate ability of a culture to website of date. The study of climate capability 
of a site can not be based on the study of average annual temperature, but it may serve as a filter to sort unlikely to zones date 
palm culture. The average annual temperatures of date palm growing area vary between 21 and 31 ° C.
The date palm can flourish in a site if its average daily temperature reaches 18 ° C in the shade. Moreover, it can form its fruit 
only from a temperature of 25 ° C. Table 2 summarizes the optimal and marginal temperatures for the date palm (Table 2).
3.2.3 - The Thermal Index or “sum of temperature” required for fruiting:
The concept of “total temperature” originated with the discovery of the natural needs of the date to a given sum of amount of 
heat to grow. The heat index is the sum of average daily temperatures exceeding the value of 18 ° C during the fruiting period 
extending over 180 days from the first of May until the end of October. The unit used is Celsius (° C).
An average temperature of 18 ° C is required for the output of inflorescences in the date (flowering), however for the formation 
of the fruit, the date needs an average daily temperature of 25 ° C. So the complete maturation of dates requires a total amount 
equivalent to temperature 5100 ° C, beyond zero degrees.

Table 2 . Summary of requirements temperature of the irrigated cultivation of date palm
 (Deglet  Nour  cultivar).

Culture conditions optimal marginal conditions Terms

Annual average daily temperature
 (°C) 21 - 32 < 17

> 32

Average daily temperature (°C)) during the output of inflorescences 17 - 24 < 17

Average daily temperature (°C)) during fruiting 25 - 30 < 25 

Absolute minimum extreme temperature (° C)  > 56
< -7

Daily maximum temperature (° C) 32-38
> 10
< 42
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The evaluation of the amount of heat required for the maturation of dates depends on cultivar-specific characteristics and 
location (location, altitude and exposure, local climatic conditions, etc.). The length of the fruiting period depends on early 
cultivar, texture of dates and stage of harvest.
For North Africa, including Algeria, we consider a fruiting period of 180 days for common varieties such as Gharas, Degla Beida, 
and 200 days for Deglet Nour. It sets the standard temperature for fruiting Touggourt as 1800 ° C for the common varieties and 
1890 ° C for Deglet Nour. In growing areas of the date, the values   of thermal index varies between 800 and 2800 ° C.
In Table III, it has established a correspondence between the requirements of different cultivars (Table 3).

Table 3 . thermal  index requirements for different cultivars.

Table 4 . Requirements different qualities of dates according to the annual relative humidity.

Nature of cultivar and quality of the date Nature of cultivar and quality of the day

840-1800 1800-2000 2000-2500 > 2500

Cultivar précoce à datte molle              

Cultivar tardif à datte demi-molle

Cultivar de saison à datte demi-molle à demi sèche

Cultivar de saison à datte sèche à très sèche

date Intervals of annual relative humidity in%

74 - 62 62 - 42 42 – 25 25 - 15 

Molle              

Semi-soft

Dry to semi-dry

Dry to very dry

3.2.4 - Relative humidity
The date required, for maturation of the fruit, a hot and dry climate during this period. However, the satisfaction of physiological 
needs requires a fairly high humidity and almost continuous ground level.
Measuring the relative humidity of the air highlights the relationship between the texture of the mature date (% RH) and the 
percentage of relative humidity for the months from July to October.
The values   of average annual humidity fluctuate between minimum values   of 33% in sub-Saharan desert and maximum values   
of 74% in coastal areas.
During different stages of maturation, dates undergo physiological transformations and the fruit loses a significant amount of 
water (30 to 50%) by perspiration.
However the ripening process can be promoted by a relatively low humidity, while it is disturbed if the humidity is high (> 70%). 
This can often be the case after a rainfall.
High humidity can result in poor fruit quality by delaying ripening and increasing the risk of damage caused by the autumn 
rains.
The analysis of data collected on the requirement and tolerance of the culitivation of irrigated date palm in the worldis, is 
illustrated in Table 4.
For an average relative humidity of air greater than 74% or less than 15%, the area is considered marginal for the maturation 
of dates (Table 4).
In the presence of excessive moisture (60 -70)%, the ripening process is blocked at the last stage and harvested dates are 
soft. But more often, they are consumed to a hard and early stage.
By cons, if the humidity is low (35 -40%), the air is drier and the ripening process is accelerated, the date becomes hard, drier 
and loses its quality.
Values   between 25 -15% allow maturation to very dry dates because the ripening process is accelerated and the dates do not 
mature normally. So the quality is bad and dates are sometimes unfit for consumption.
More than the average annual humidity data from the monthly average humidity during the fruiting period (May-October) are 
very interesting and the study of the impact of moisture on the quality and dates particularly in the last stage of maturation.
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3.2.5 - Moisture torque heat -Index
The tolerance limits for different cultivars depend essentially on the torque variation temperature - humidity. In most cases, 
the degree of damage caused by rain depends on the thermo-hygrometric conditions. Thus the variety of semi-soft dates 
Deglet Nour, cultivated in the Tunisian-Algerian border, requires high humidity if the temperature is high (Governorate of Kebili: 
Nefzaoua region). The required moisture content is reduced if the temperature is lower (governorate of Tozeur: Jerid region). 
Soft dates are waterlogged, so they are more sensitive to the humidity and the autumnal rains. The situation is very similar for 
the same cultivar in Algeria; it is repeated for most cultivars.
In a more simplified framework, Table V includes the thermohygrometric requirements of different grades of dates. It establishes 
a correspondence between the date palm quality and torque requirement heat-humidity index (Table 5)
This table represents the most general requirements and date palm main varieties grown worldwide.

Table 5. Requirements for different qualities of dates ripening.

Dates    Heat Index (° C) Annual average humidity in%

Molles 1100-1750 42-74

Semi-soft 1400-2400 42-70

Semi-dry 1800-2750 42-48

dry 1800-2550 25-31

very dry > 1800 15-25

 3.3 Vulnerability of the oasis ecosystem in southern Tunisia and adaptation strategies to climate 
change
3.3.1 - The Tunisian strategy for the fight against climate change
The report prepared by the Ministry of the Environment and Sustainable Development, entitled «Protection of Ecosystems 
and Adaptation to Climate Change in Tunisia» (13), contained key programs and mechanisms adopted in order to mitigate the 
potential effects of climate change .
The impacts can be summarized as: the increase in temperature, rising sea levels, reduced freshwater supplies due to the 
increased salinity and evaporation, disruption of seasons rain.
The Tunisian strategy for prevention and mitigation of potential impacts of climate change is based on the following 
principles:
- Coordination with international organizations and structures and participation in the global effort in the fight against climate 

change.
- Strengthening the institutional framework related to climate change
- The development of national communication on climate change and inventories of greenhouse gases.
- The development of economic sectors and ecosystems vulnerable to climate change studies.
3.3.2 - The adaptation of Tunisian agriculture to climate change:
Tunisia has worked to develop several studies and programs among which we note that the adaptation of agriculture and 
ecosystems to climate change (14).
These studies showed that Tunisia is particularly vulnerable to the potential impacts of climate change. This may be related to 
its geographical location and the fragile nature of these natural ecosystems (15).
The results of this study showed that the predictions of climate change by 2020 the average temperature of about 1.3 ° C for 
the extreme southern Tunisia and lower annual rainfall of 10%.
This study showed that climate change may affect water resources, ecosystems and agriculture (production of olive oil, fruit 
trees, livestock, forage crops) and the economy in general.
3.3.3 - Proposed adaptation strategies of oasis ecosystem
Although the culture of the date palm, in particular cultivar Deglet Nour, is located in arid regions of the country, this culture 
needs specific requirements, or even contradictory to climate context. This culture requires abundant amounts of irrigation and 
frequent, very specific climatic conditions to vegetate and complete its production cycle.
The Deglet Nour cultivar requires a range of well-defined values   of climatic parameters (air temperature, air humidity, heat 
index, precipitation ...) during its production cycle from flowering, fruiting and ripening. The impact of climate parameters varies 
from cultivar to another based on its traditional growing area, the period of maturation and harvest. For all cultivars, the quality 
of harvested dates is significantly influenced by climatic parameters. More information about this was published in a previous 
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research work (4).
Incidentally, knotted have proposed a strategy to mitigate the impact of climate change on the oasis ecosystem in Southern 
Tunisia based on:
(1) Establishment of a multidisciplinary platform based on gathering information updated to record variations in climatic 

parameters and assess their impact on the culture of the main cultivars including that of Deglet Nour;
(2) Proposal of appropriate cultural practices to mitigate the impact of these changes and to facilitate the adaptation of this 

culture and introductory trials of other cultivars to assess the natural resources of new cultivation areas more adapted to 
climate change

(3) Conservation of biodiversity and development of a database on climate requirements of different cultivars that are more 
resistant to climate change, and 

(4) Global Strategy Proposal to maintain agricultural productivity in the oasis and ensure sustainable development of the oasis 
ecosystem.

Weather conditions directly involved in the regulation of physiological processes and therefore the date palm growth 
(photosynthesis and evapotranspiration). More importantly, these factors play a determining role in the reproductive cycle of 
the plant. The temperature is a limiting factor for the output of inflorescences, pollination, fruit set and fruit ripening. Heat and 
air relative moisture levels greatly influence the quality of dates and determine the stage of the crop.
With the exception of Deglet Nour cultivar, the other Tunisian cultivars showed a wide tolerance for climate variations. This 
effect represents a major asset for the adaptation of the date palm cultivation in Tunisia to the impact of climate change. There 
always a need to identify and characterize the most suitable cultivars to climate change and ensure the conservation of their 
biodiversity.
It is the implementation of part of the national biodiversity strategy which supported research organizations to create biodiversity 
gardens to conserve these endangered species (INRAT, IRA, Genoa Bank ).

Conclusions and Prospects
The results of this study showed the impact of climatic parameters on the date palm cultivation at different stages of the 
vegetative cycle and production (flowering, fruiting and ripening) of the plant. Ensuring sustainable development of the oasis 
ecosystem to cope with climate change requires specific requirements of different cultivars. Moreover, the introduction of new 
cultivars more resistant to drought will be an alternative to overcome the problem of drought.
In fact, however, we note that several cultivars showed tolerance to drought, salinity, with deficiencies in irrigation water and 
the poor quality of soil and irrigation water.
Moreover, date palm culture can present an opportunity for capital order for policymakers, countries and international 
organizations, responsible for the implementation of development programs for the fight against hunger, the fight against 
desertification, mitigation under climate change.
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