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هادي جعفر.د
أستاذ في كلية الزراعة و العلوم الغذائية

الجامعة  االميركية في بيروت

مستشار االسكوا



بأفضل الممارسات واالبتكارات والتقنياتوصف والتوصية -

مقاومة ومستدامةلتوجيه العمل المناخي لنظم زراعية 

تقديم التوجيه للمناطق العربية حول تطبيق هذه التقنيات-

:تستند التقنيات على ثالثة مبادئ-

أهداف 

تخفيف
من غازات الدفيئة 

من الزراعة

تكييف
الممارسات 
الزراعية مع 
تغير المناخ

زيادة
مستدامة في 

اإلنتاجية الزراعية



السياق الجغرافي



Source: http://www.nourishlife.org/teach/food-system-tools/



Adapted from: : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969709004537



Source: http://www.nourishlife.org/teach/food-system-tools/



بالمنطقةالممارسات الموصى بها ذات الصلة / تقدم التقنيات 

وتصنف تحت ثالثة مجاالت مواضيعية-

المواضيع

ادارة المياه إدارة األراضي
إدارة الثروة 

الحيوانية





ي ادارة المياه -المبحث االول
التكنولوجيا ف 





:المياه الرقمية

مبتكرةحلول -

التقنياتأحدثاالستفادة من -

رشيدإلدارة المياه بشكل --

تحسين إدارة المياه

تقنيات المياه الرقمية

المياه الرقمية

إنترنت المياه

المياه الذكية

إنترنت األشياء في الماء

التكنولوجية التمكينية

تطبيقات الهاتف الجوال

أجهزة استشعار ذكية

طائرات بدون طيار

أنظمة الكشف في الوقت الحقيقي

بنية تحتية ذكية

التحليالت

البيانات

ابتكار حلول مائية لإلدارة المتكاملة للمياه

اإلدارة 

المتكاملة 

لموارد 

المياه

تقنيات 
تكنولوجيا 
المعلومات 
واالتصاالت 

الذكية

اإلدارة الذكية 

المتكاملة 

لموارد المياه



الحدود  تقريبية و ليست رسمية



مستوى موارد المياه ومداها-

تدفقات المياه والمياه الجوفية-

تنبؤات الجفاف والفيضانات-

جودة المياه-

ي كيف تساعد التقنيات الرقمية ف

إدارة موارد المياه

تقنيات المياه الرقمية

:نظام المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد تقدم أدلة وبيانات عن

نظم المعلومات واالستشعار عن بعد وأدوات التصوير 

وتقنيات المستشعرات

إدارة البيانات
التصوير ورسم 

الخرائط

التخطيط 

والتصميم

التحليل 

والنمذجة

صناعة 

العملالقرار

الري الدقيق-

توقع االحتياجات المائية للمحاصيل-

:أدوات االستشعار والتنبؤ تقدم أدلة عن

القطاع
الزراعي

المستويات اإلقليمية 

والعالمية

مرافق 

الصرف 

الصحي





:يمكن للبيانات أن تنصح

مديري الموارد المائية-

مزارعون-

هيئات المياه-

مهندسو الري-

خدمات استشارية-

البيئة اإلقليمية-

:بشأن استراتيجيات المواجهة الالزمة من أجل

من يمكنه تنفيذ تقنيات المياه الرقمية

تقنيات المياه الرقمية

يمكن دمج حلول المياه الرقمية في كل مجال رئيسي عبر اإلطار 
:القانوني

مع تحسين التكيف

مرونة النظام

اإلطار القانوني 

إلدارة المياه

المياه تخصيص

حسب األولويات

لإلدارة التخطيط 

الرشيدة للمياه

حماية

الموارد المائية 

من االستنزاف 

والتلوث

عن معلومات

حالة المياه 

والمخاطر

تحسين

استخدام 

الموارد

كشف ومنع 

األحداث 

الضارة

مع التفاعل

قضايا جودة 

المياه

تبني 

الممارسات 

المناسبة



Examples

Scintillometer:
Dual-disc design boundary layer large 

aperture scintillometer

IRGASON Integrated CO2 and H2O Open-
Path Gas Analyzer and 3-D Sonic 
Anemometer

Real-time evapotranspiration extension 
for both



 

 
Eddy Covariance 

 
Scintillometer 

 
Water Quality Monitoring Station  

 

 
Global Surface Water Explorer 

 
 

 Piezometers 

 

 
 

Water leak detection 



الذكي الري 



SENSORS (for SMART IRRIGATION) 

• Need: for monitoring soil water, plant water, atmospheric 
water

Sensor types

Ground 
sensors

Soil Based

Meteorological

Weather 
Stations

Infrared

Remote 
Sensors

Aerial (planes, 
drones (UAV)

Satellite





الجامعة األمريكية في بيروت هو تطبيق جوال تم تطويره في 

قسبيانات االستشعار عن بعد والطباستخدام االحتياجات المائية اليومية يحسب -

المزارعين إلى مناطق الري ومخططي لجميع أنواع المستخدمين ، من صغار -

المياه اإلقليميين في الدول العربية

الحجم )يُدخل المزارعون معلومات خاصة بمزارعهم لتلقي معلومات مياه الري -

بناًء على حالة الغطاء النباتي للمحاصيل ، وظروف الطقس ، ( ووقت التشغيل

ونوع نظام الري

دراسة من المنطقة

تقنيات المياه الرقمية

اغسات–تطبيقات الهاتف المحمول والويب إلدارة المياه 

https://www.agsat.app/

أغسات

https://www.agsat.app/




مميزات أغسات الفريدة

تقنيات المياه الرقمية

بيانات االستشعار عن بعد-

نماذج المحاصيل الخاصة-

اختيار نظام الري-

اختيار حجم األنابيب-

أيام5التنبؤ بالري لمدة -
ي 
يبن 

المقاومة 
ضد التغيير 
ي 
المناخ 

يساهم

تمكير  
المزارعير  

ي  
 
ف

اإلدارة 
المستدامة 
للمياه

ي العمليضديالتغير
ي  
المناخ 



من ؟
الوزارات والبلديات-
مزارعون-
مهندسو رى-
هيئات المياه-
ة- ة والصغير المشاري    ع الزراعية الكبير
المنظمات غير الحكومية-
كات الزراعية- الشر
...(اإلسكوا ، البنك الدولي )المنظمات الرائدة -

دليل فيديو: الكيفية

كيف ومن يمكنه تنفيذ أغسات

AgSAT







أين يمكن استخدام أغسات

في أي مكان في جميع دول العالم العربي حيث يمارس -

(وتنقيطرش )الري 

الشبكة الخلويةحيث تتوفر تغطية -

هواتف ذكيةحيث يمتلك المزارعون -

مستوى المنطقة أو هيئة المياهللري السطحي على -

ات اإلمار، السودان ، مصر يتم استخدام التطبيق حاليًا في -

العربية المتحدة ، المملكة العربية السعودية ، لبنان ، 

باإلضافة إلى دول أخرى

ر من الضروري التوسع في البلدان األكثر تضررا من تغي-

المناخ

األمطار في منطقة المغرب العربي





THE HEART OF 

EFFICENT WATER 

MANAGEMENT

TO COMBAT WATER 

SCARCITY

AgSAT

Now available on Google Play



Case studies in 
SMART IRRIGATION 
(Bekaa-2014-2016)
Beirut (2014-2016)





ARHITECTURE





NDVI – 30 m Resolution (Landsat)



NDVI on an irrigated field in Bekaa
(1.2 meter resolution)



ي الزراعة المحميةالتكنولوجيا 
 
ف



KKR invests $100 million in arid climate agriculture firm Sundrop Farms Holding
20ha GH
23000 mirrors
15,000 Tons production
Desalinated; 















ي 
ي الزراعية-المبحث الثان 

ادارة االراض 





 Source: IPCC



إدارة األراضي-التخفيف من أثار التغير المناخي 

إدارة الحقول

تقليل 
الحرث

تناوب 
المحاصيل

القضاء على 
حرق الحقول

التغيير في
زراعة 
األرز

إدارة المغذيات

تقليل 
معدالت 
استخدام 
األسمدة 

االصطناعية

تطبيق 
النيتروجين

من الخريف 
إلى الربيع

تقنية 
المعدل 
المتغير

استخدام 
السماد 

الطبيعي بدالً 
من األسمدة 
االصطناعية



PLANTS

SOIL BIOTA

Photosynthesis Decomposition



AGROFORESTRY



الزراعة الحافظة

https://www.fao.org/3/i3275e/i3275e.pdf

USDA



ما هي الزراعة الحافظة؟ 

بة ي تقلل من اضطراب الير
تقنية زرع البذور النر

سيقان )يستخدم المزارعون معدات خاصة لزراعة البذور ، تاركير  معظم بقايا 
من المحصول السابق سليم للحفاظ عىل ( أو قصبة ، سيقان ، أوراق وبذور

بة ي مكانها وإضافة المواد العضوية والمغذيات للير
 
بة ف لطريقة تساعد هذه ا. الير

بة مغطاة بالمواد النب بة و تحافظ عىل الرطوبة ألن الير ي منع تآكل الير
اتيةف 

هما شكالن من أشكال الحرث المحافظة الحد األدن  للحرث وعدم الحراثة 
عىل البيئة

ولكنه يستخدم القش يستخدم أسلوب الحد األدن  للحرث بعض الحرث 
بة بة وبقايا النبات عىل سطح الير سيخ الير لير

بة تسبب  بقدر عدم الحراثة و  استعمال أقل لمخلفاتو أقل من اضطراب الير
بة لزراعة البذور ، وال يوجد قلب )المحاصيل  ي الير

 
أي أن الزارع ال يتعمق ف

(لبقايا للمحصول

ثة
را

ح
ال
م 

عد

ن 
 م

ى
دن

أل
 ا
حد

ال
ة 

اث
حر

منال %30

سيقان محاصيل 
العام الماضي تظل 
مرئية على سطح 

الحقل 

٪ من 70-75
محصول العام 

السابق على سطح
الحقل 

Minimum Till No Till



ما قبل الزراعة الحافظة

قبل الثمانينيات ، كانت زراعة المحاصيل تنطوي عىل
بة عدة مرات مع أنواع مختلفة من المعدات .  حراثة الير

ذا كان ه. الحراثة التقليديةهذه الممارسة كانت تسىم 
ئة النوع من الحراثة يستخدم لمكافحة الحشائش وتهي

بة لزراعة المحاصيل الير

بة خالًيا مما نتج عن ذلك م: المشكلة ن ترك سطح الير
بة وفقدان الرطوبة .انجراف الير

بة السطحية تحتوي  ي يبلغ عمقها حوالي الير
-10، النر

سم ، عىل عنارص مغذية والمواد العضوية الالزمة 25
بة السطحية ، ينخفض . لنمو النباتات من دون الير
االنتاج للغاية

الزراعة اآلليَة



فوائد الزراعة الحافظة 

بة  الناجم عن الرياح والمياه من خالل ترك الحد  من انجراف الير
القش و النباتات 

بة  من خالل وجود المواد العضوية و تحسير  جودة الير
المغذيات ، مما يؤدي إل محاصيل أكير صحة وإنتاجية

ية بسبب قدرة المادة العضو تقليل تأثر المحاصيل بالجفاف 
بة عىل االحتفاظ بالرطوبة ، وامتصاص الماء وتحري ي الير

ي ف 
كه ف 

بة جميع أنحاء الير

 
ا
ور عىل العمالة والوقود بسبب مر تقليل إنفاق المزارعون أمواًل
اآلالت عىل الحقول مرات أقل

١

٢

٣

٤

الزراعة الحافظةأرض غير محروثة  الحد األدنى من الحرث

100سم من التربة السطحية من 2قد يستغرق تكوين

!عام500إلى أكثر من 

تساعد الزراعة الحافظة على إعادة بناء التربة السطحية 

عن طريق إضافة المواد العضوية ببطء من

.محصول العام الماضي



!جيدة للبيئة

بة أقلييانجرافيللير

بة تحتوي  يعىليالمواديالغذائيةيالير أكير

من جراء عدم حرث تقليليانبعاثيغازاتياالنحباسيالحراريي
الحقل عدة مرات من أجل القضاء عىل األعشاب 

بة  يبقاية المحاصيل المتبقية عىل سطح الير ، اتتؤمنيمسكنيللحش 
الثديياتييالطيور،يوالحيواناتي



الزراعة الحافظة

الحد األدنى من حرث التربة-

غطاء التربة العضوي-

تناوب المحاصيل-

0
10
20
30
40
50

Iraq LebanonMorocco Syrian
Arab

Republic

Tunisia Turkey

-2013( هكتار1000)مساحة الزراعة الحافظة 
2017



الزراعة الحافظة كنسبة مئوية من األراضي الصالحة للزراعة في بعض بلدان الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا
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 Source: AQUASTAT



الزراعة الحافظة

الجامعة األميركية في )2007تمارس في لبنان منذ عام 

(بيروت ،من قبل المزارعون ، وزارة الزراعة

يحسن تكوين الكائنات )المزارعون الجرارات ال يستخدم -

(الحيوية الجيدة لخصوبة التربة

(  يةأو البيق)أيًضا طبقة من بقايا المحاصيل السابقة تُترك -

ملقاة على سطح األرض لتقليل التبخر والحفاظ على رطوبة 

التربة

ليف وبالتالي تقليل تكاالتقليل من استخدام مبيدات األعشاب -

اإلنتاج بشكل كبير

انخفضت تكاليف ٪ تقريبًا ، بينما 15بنسبة ارتفاع الغلة -

( بما في ذلك توفير الوقود)٪ 30٪ إلى 20اإلنتاج بنسبة 

في الموقع للمزارعين لتعزيز الممارسةتدريب-



(لبنان)بطاطس ستروبونيك من دون حراثة 



وة الحيوانية-المبحث الثالث ادارة الير

 Source: IPCC





ي 
وة الحيوانية-التخفيف من أثار التغير المناخ  الير

إدارة السماد الطبيعي

الهضم 
الالهوائي

تغطية

البرك

فواصل 
المواد 
الصلبة

التخمير المعوي

تعديل النظام الغذائي

زيادة 
الدهون

زيادة 
البروتين

تقليل نسبة 
العلف إلى 
العلف  
المركز

/ تجهيز 
طحن 
العلف

تربية 
مواشي

إدارة المراعي

بذر 
البقول

الرعي 
المتناوب

التسميد



ي 
وة الحيوانية-التكيف مع أثار التغير المناخ  الير

تعديالت نظام اإلنتاج 
واإلدارة

تنويع المواشي تكامل نظم الثروة 
الحيوانية مع 

الغابات وإنتاج 
المحاصيل

تغيير توقيت 
وموقع األعمال 

الزراعية

مكونات العلف ومتناوله

زيادة العلف

المركز

ةتغذية عالية الطاق

وجبات -الحبوب 
الزيت

زيادة البروتين لف تقليل نسبة الع
إلى العلف  

المركز

طحن / تجهيز 
العلف

تربية مواشي

إدارة الرعي

عدم تجاوز السعة الرعي المتناوب استبعاد األراضي 
المتدهورة من 

الرعي



قةبالطاالحليبتبريد: المنطقةمندراسة
تونس،الشمسية

يدمبتكرنظام ةالمتجددالطاقةعىليعتمدالحليبلتير
:منويتألف

لير 40عبوة حليب -

لإلزالةقابلوعزلثلجحجرة-

الشمسيةاأللواح-

ةبطاريات- صغير

تكيفيةتحكموحدة-

شحنمنظم-

ثالجة-

لير لمكعبات الثلج2علبة بالستيكية سعة 25مروحة و -

الشمسيةبالطاقةتعملثالجةبواسطةالثلجإنتاجيتم
التكيفيةالتحكموحدةبمساعدة



أين تم التطبيق؟

ي 10تم تركيب 
 
يد الحليب ف ي 7أنظمة تير

 
ة ف مزارع صغير

الزيتونة وهانية وسيدي بوزيد: منطقتير  

ا كحد أقىص و 30العبوة تستوعب - ً كجم من الثلج8لير

يد الحليب حنر - كجم 6درجة مئوية باستخدام 17يمكن تير
ا30فقط من الثلج مع حمولة كاملة تبلغ  ً لير

8درجات مئوية عند استخدام 10يمكن الوصول إل أقل من -
ا20كجم من الثلج وملء العلبة ب   ً لير

كيفييعمل؟
يحجرةيداخليعلبةي2توضعيمكعباتيالثلجياألسطوانيةيسعةي  

كجميف 
ا
ً
يديالحليبيالمنتجيحديث الحليبيلتير

كجم من الثلج يومًيا ، بينما يحتوي 16يمكن إنتاج ما يصل إل 
يتم إنتاج الجليد خالل . كجم من الثلج60الفريزر عىل مساحة 

ي الليل ، تحافظ البطارية عىل كتل الجل
يد ساعات النهار ، وف 

درجة مئوية0عند 



نتائج االختبار

ي ظل 16و 8التخزين اآلمن للحليب لمدة تصل إل -
ساعة عىل التوالي ف 

الحفاظ عىل جودة الحليب< ==الظروف المناخية المحلية 

د أعىل جودة من الحليب غير - بناءا عىل اختبارات الجودة ، كان الحليب المير

د المير

 دائًما من قبل مركز التجميع: زيادة الكمية المباعة-
ا
كان الحليب مقبوال

ي -
 
ي اليوم ، 3.75: يحصل المزارع عىل دخل إضاف

 
ي الشهر 112يورو ف

 
يورو ف

ي السنة1350و 
 
يورو ف

يد الشمسي  :نظام التير

ة أطول- تخزين الحليب لفير

حليب المساء ال يضيع-

ة- المزيد من المبيعات المباشر

زيادة الدخل-

ااالعتناء بالحيوان-

إنتاج أعىل-

مجاالتيالتكرار؟
ة الستخدام هذه  هناك إمكانية كبير
ي عدد كبير من البلد

ان التكنولوجيا ف 
النامية

ي المتعاونير 



التكاليف

يورو2700السعر اإلجمالي للنظام حوالي -

يوم/ لتر 14.5تستغرق فترة االسترداد عامين إذا نجح المزارع في بيع -

يمكن مشاركة المبرد الشمسي من قبل مجموعة من المزارعين ، حيث تم -

يمكن لكل مزارع الحصول . لتًرا في اليوم60تصميم النظام بسعة قصوى تبلغ 

على علب الحليب الخاصة به

ون وسيكبهذه الطريقة ، سيتم تقسيم تكاليف النظام بين مختلف المزارعين -

وقت االسترداد أقصر



هذايساهمكيف
ضدالعملفيالنظام

؟المناخيالتغير

0.017انخفاض
كيلووات ساعة من 

لكل لتر من الكهرباء
الحليب المنتج

جرام من 9.7انخفاض 
مكافئ ثاني أكسيد 

الكربون لكل لتر

خفض انبعاثات ثاني 
ة اليوميأكسيد الكربون 

بأكثر من النصف
زيادة اإلنتاج الزراعي

زيادة الربح



ما هو نموذج التقييم البيئي للثروة الحيوانية 
العالمية؟

هو إطار نظم 
المعلومات 

الجغرافية الذي 
يحاكي العمليات 

الفيزيائية 
الحيوية 

واألنشطة 
المتعلقة بالثروة 

الحيوانية

تحديد إنتاج واستخدام الموارد 
الطبيعية في قطاع الثروة 

الحيوانية

التعرف على 
اآلثار البيئية 
ةللثروة الحيواني

المساهمة في تقييم 
سيناريوهات التكيف 

ع والتخفيف للتحرك نحو قطا
.حيواني أكثر استدامة

GLEAM



GLEAM

يعمل في بيئة نظام 
معلومات جغرافية ويعتمد 

على عدد كبير من 
مدخالت البيانات

10تبلغ دقته حوالي -
كيلومترات مربعة

ج يمكن الحصول على النتائ
:  على مستويات مختلفة

عالمية ، إقليمية ، وطنية ، 
حسب األنواع أو أنظمة 

اإلنتاج أو الحيوانات

مقترنة بنسخة تفاعلية 
ومبسطة وهي أول أداة 

مفتوحة وسهلة االستخدام 
ومحددة للثروة الحيوانية 
مصممة لدعم الحكومات 

ومخططي المشاريع 
والمنتجين والمجتمع 

المدني



الهيكل والوحدات النمطية-وصف النموذج 

يتكون هيكل النموذج من خمس وحدات رئيسية

القطيع السماد األعالف النظام التخصيص حساب استخدام الطاقة المباشرة وغير 
المباشرة في المزرعة وتأثيرات ما بعد 
المزرعة

https://www.fao.org/3/cb2249en/cb2249en.pdf



وانية مشروع الثروة الحيوانية الذكية مناخيا من خالل إستخدام نموذج التقييم البيئي للثروة الحي

منغوليا  —العالمي

، تنفذ منظمة األغذية والزراعة في منغوليا 2018منذ ديسمبر -

"تجريب النهج الذكي مناخيًا في أنظمة اإلنتاج الحيواني"مشروع 

يتبنى المشروع مناهج الثروة الحيوانية الذكية مناخياً -

(:التغييرات المقدرة)تشمل النتائج المتوقعة للمشروع ما يلي -

عرض تقنيات الري باألعالف منخفضة االنبعاثات الكربونية -

باستخدام الخاليا الكهروضوئية الشمسية

رة تقليل انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين من خالل تحسين إدا-

السماد الطبيعي

تخفيض انبعاثات الميثان من التخمر المعوي-

تحسين تقنيات تربية الحيوانات-

تحسين استراتيجيات التغذية-

تغذية أفضل في موسم الجفاف-

تحسين إدارة المراعي مع قطعان أكثر إنتاجية -
https://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/1070783/



GLEAMالنتائج األولية من تحليل 

انخفاض كبير في انبعاثات غازات الدفيئة-

بالمائة للميثان21-

بالمائة لثاني أكسيد الكربون21-

في المائة من إجمالي انبعاثات غازات االحتباس الحراري 15و -

2021بعد اكتمال المشروع في عام 


