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 الوطن في األراضي مساحة من هكتار مليون 89.64 حوالي الغابات تُشغل

 .اإلنسان معيشة أساس الغابات وتشكل ،(FAO, 2010) العربي

 :أهمها بيئية وظائف عدة الغابة تمتلك

 الماء، ودورة البيئة على المحافظة•

 .المحلي المناخ على اإليجابي تأثيرها•

  .العالمية المناخية التغيرات من التخفيف•

 .والريف المدن لسكان المعيشية الشروط تحسين•

 .وريفية محلية مجتمعات لعدة دخل مصدر•

 .المحليين للسكان العمل فرص توفير•

 Introductionالمقدمة 



 .(الغابة أشجار Timber خشب) الخشبية المنتجات•
  الغابة تربة من طبيعية منتجات هي :الخشبية غير المنتجات•

 داخلها تعيش التي (وثدييات طيور) والحيوانات "تورب فطور،"
   .ومنتجاتها

 المجاالت من بالعديد وتتعلق االستخدام متنوعة المنتجات هذه
 طيارة، زيوت أدوية،) الصناعية ،التزيينية والصيدالنية، الصحية
 األلياف، نباتي، لبن ،راتنجات ،دباغية مواد ،صموغ عطور،
 طيور وتجارة ،(التزيينية النباتات ،التورب ،والكاوتشوك الفلين
 .وغيرها والتورب الزينة

 بأنواعها، المكّسرات العسل،) منها األغذية من واسع لطيف إضافة
   .للحيوانات  وأعالف ،(إلخ النباتية، الملونات البرية، األعناب

 

 الغابة مصدراً للدخل لسكان المجتمع المحلي 
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 الغنية ليبيا في األخضر الجبل غابة على مثال -ب ، منتجة غابة-أ :الغابة وظائف على مثال : الصورة

 مزروعة الحية الكتلة إلنتاج مزروعة أشجار -د ، للمحاصيل المرافقة األشجار -ج الحيوي، بالتنوع

 .(UNEP, Prinz, FAO :الصور مصادر)   .المعالجة غير العادمة المياه باستخدام

 الذي الحيوي، التنوع على المحافظة في أساسياً  دوراً  أيضاً  الغابة ُتؤدي 

   .البيئي النظام هذا ووظيفة صحة الستمرار األساس يشكل
 الجوفية المياه مستوى األشجار ُتنظم water table (حيوي تصريف). 

 .التربة وخصوبة (الملوحة) نوعية على وتحافظ

 والحيوانات والمحاصيل للناس الظل ُتزود. 
 الساحلية المناطق ثباتية في ُتساهم (الـ أشجارMangrove االستوائية). 



 .المحيطة بيئتها في وتغيراته للمناخ حساسة الغابات ُتعد•

 فيها، المتحكم غير أو البشر، صنع من الغابات حرائق تزايد نإ•
 الخشبية غيرو الخشبية الحراجية للموارد المستدام غير والحصاد

 التنوع ضياع وراء الكامنة باألسباب أساساً  مرتبطان أمران هما
 تغير حيث من أو الغابات نزع حيث من سواء للغابات، البيولوجي

 .الغابات نوعية

 آثار واتساع طبيعة بشأن متضاربةال التقارير من الرغم وعلى•
 التنوع بأن عام تفهم فهناك ، البيولوجي التنوع على المناخ تغير

  معظم بموجب العالمي النطاق على يتدهور سوف البيولوجي
 .العالمي الحراري سخينوالت المناخ بتغير المتعلقة ناريوهاتيالس



 األراضي استعماالت في تغييرال•

 واستبدالها الغابات وإزالة

 الصغيرة والشجيرات بالحوليات

 المطرية الغابات إزالة وخاصةً 

  اإلستوائية المناطق في
Tropical rainforests. 

  6.0 حوالي ذلك يضيف حيث•
Gt انبعاثات من CO2  ًسنويا. 

 

 الغالف الجوي  إلى CO2أهم أسباب زيادة انبعاثات من 



 يتم الغابات من هـكتار 32000 حوالي•

 .يوم كل خسارتها

 الحالية الوتيرة بنفس الغابات تدمير تم ما إذا•

   .سنة 51 خالل ستزول فإنها

 عشر إلى األمازون غابات حجم يصل ان يمكن•

   2030 العام نهاية مع اآلن حجمها

 بشكل نيجيريا في الغابات من %81تدمير تم•

 .نهائي

 أقل هي اآلن البرازيل في المطرية الغابات•

  .عليه كانت مما %95-90 بمعدل

 .الوسطى أمريكا في الغابات ثلثي إزالة  تمت•

 في الغابات من %50 من أكثر إزالة تمت•

 سيايوإندون والفلبين، والمكسيك، الهند،

   .كثيرة أخرى وبلدان والصين



   283 يقارب ما تخزن حاليا   الموجودة الغابات فإن  FAO الـ لتقارير تبعا  •

Gt كتلة في تخزينها الممكن الكربون كمية وتصل الحيوية، كتلتها في 

 وهي طن تريليون يقارب ما إلى والتربة والبقايا الميت والخشب األشجار

 .الجوي الغالف في الموجودة الكربون كمية من %50 بـ أكبر

 ظاهرة واستفحال الجو في CO2 تركيز زيادة إلى الغابات إزالة تؤدي لماذا

 الحراري؟ االحتباس

 حرق عن الناتجة CO2 غاز انبعاثات من كبيرة كميات الغابات تمتص-1

 هوتخزن ،الضوئي التمثيل عملية خالل من .. والصناعة اإلحفوري الوقود

  وفي الخضري والمجموع الخشب في كربونية عضوية مركبات شكل على

 .التربة في الدبال

 الحرارة لدرجات المباشر وتعرضها التربة تعرية إلى تؤدي الغابات إزالة-2

   .الجوي الغالف إلى CO2وتحرير العضوية المادة تحلل وزيادة المرتفعة



 :على المناخية التغيرات مع التكيف سياسات تركز أن يجب لذلك

 .الغابات حماية تشجيع -1

 أنواع من واسع مدى باستخدام) الغابات زراعة نشاطات تحفيز -2

 .الغابات لصيانة إضافة (األشجار

 .الغابات حرائق مكافحة أنظمة إقرار -3

 الغابات أهمية حول والتوعية اإلرشاد موضوعات تشجيع -4

 .وتأثيراتها المناخية التغيرات وموضوع

 أعمال لتسهيل والحكومية القانونية المؤسسات عمل تحسين -5

 .المناخية التغيرات مع والتأقلم التكيف

 تطوير عند بالحسبان المناخية التغيرات تأثير أخذ ويجب

   الغابات، إدارة وخطة إستراتيجية

 

 



 والتأقلم التكيف إجراءات فإن الغابة إدارة وحدة مستوى على

 :المطلوبة

 إلنتاج المستدامة واإلدارة CO2 لغاز كمصب الغابة على الحفاظ-1

 وتحقيق الغابات، تجديد وإعادة الغابات استزراع خالل من الغابات

 .(وقود) لألخشاب المستدام اإلنتاج

 .الغابة على المحافظة مع المحليين السكان حاجة بين التوافق-2

 لتأثير المتحملة األنواع وزراعة للغابة الحيوي التنوع حماية-3

 .المناخية التغيرات

 .الصحيح الغابة ومكونات تركيب خالل من للغابة المرونة تأمين-4

 الهشاشة من تقلل التي الغابة المستدامة اإلدارة ممارسات تطبيق-5

 وتأسيس والحرائق، العواصف مثل القاسية للظروف والحساسية

 .الهجرة على األنواع لمساعدة والممرات الحرائق جسور

 



 (الغابات) الحراجية بيئيةالحفظ واالستعمال المستدام لألنظمة ال

 لها والتي الغابات، لحرائق المعرضة البيئية األنظمة حماية-أوال  
 :خالل من والعالمي الوطني البيولوجي التنوع لحفظ أهميتها

 المحمية المناطق في الحرائق إلدارة مالئمة أنظمة وضع•
 ؛ للحريق تعرضا   واألشد البيولوجي للتنوع الساخنة واألماكن

 الحرائق انتشار ووقف مكافحة في الفعالة الممارسات تطبيق•
 ؛ الممارسات هذه لتنفيذ الالزمة الموارد وإيجاد الطارئة،

 الشأن وأصحاب المحلية المجتمعات بمصالح االعتراف•
 إلدارة مناسبة خطط ووضع الغابات استعمال في المتعددين
 بيولوجي تنوع من فيها يوجد بما الغنية المواقع في الحرائق
 .المواقع هذه وحول

 



 التوسع ذلك في بما ،للغابات بيئيا   المستدام االستعمال تعزيز -ثانيا     
 التقطيع من والحد المزروعات، في البيئية الناحية من الصحيح

 األخشاب، حصد ممارسات وتحسين لألشجار، المشروع غير
 غير الحرائق عدد تخفيض سبيل في العضوية النفايات لتخفيض
 :يلي ما خالل من وذلك فيها، المرغوب

 المزروعات في للتوسع المعايير من مناسبة مجموعات وضع•
 األشجار أنواع اختيار مع (.. المطاط ، النخيل زيت ، األخشاب)

 البيولوجي التنوع الحسبان في األخذ يتم بحيث تزرع التي
 .المحلي المجتمع واحتياجات

 من األخشاب حفظ في محسنة ممارسات لتطبيق استراتيجية وضع•
 .المحلية والحكومات المحلية والمجتمعات األخشاب شركات جانب
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 بها حدثت أو تدهورت التي الغابات أراضي تأهيل إعادة -ثالثاً 

 : يلي ما خالل من حرائق،

 بذل على المحلية المجتمعات لمساندة وآليات طرائق وضع•

 المناطق في الدخل لزيادة مختلفة أنشطة وتطبيق عالجية أنشطة

 ؛ الحرائق بفعل تدهورت التي

 الغابات تأهيل إعادة سبيل في الممارسات أفضل تطبيق•

 ؛ للحرائق كثيراً  المعرضة المناطق في واسترجاعها

 يكون حيث المجتمعات في الوعي ورفع والتثقيف التدريب -رابعاً 

  :رئيسية مشكلة فيها الحريق

 في المحلية المجتمعات فيها تعيش التي المناطق من كثير في

 للصحة رئيسياً  تهديداً  الحريق يكون الغابات، وحول الغابات

 إلى حاجة هناك ولذا .الحراجية البيئية واألنظمة العيش ووسائل

 .المناطق تلك في للحرائق السلبية باآلثار الوعي مستوى رفع

 



 ديناميكي بيئي نظام بأنه الحراجي البيئي النظام تعريف يمكن•

 مع األشجار زراعة دمج خالل من الطبيعية الموارد إدارة في

 تنويع بهدف المزرعة في الحيوانات تربية أو/و المحاصيل

 واالجتماعية واالقتصادية البيئية الفوائد زيادةو اإلنتاج ودعم

 .(ICRAF,2012) المستويات كل على األراضي لمستخدمي

 Agro-forestry الزراعي الحراجيالنظام 



 وتربية المحاصيل زراعة دمج الزراعي الحراجي النظام في يتم•

 إلى يؤدي ما المكان، تقس في الشجيرات/واألشجار الحيوانات
 .للمزارعين أفضل معيشة ومستوى عام، بشكل اإلنتاج تحسين

 الحراجية للنظم العالمي المركز قبل من المنفذة األبحاث أشارت•
 األفضل هو الزراعي الحراجي النظام بأن (ICRAF) الزراعية

  ;ICRAF, 2012) المناخية التغيرات تأثيرات ظل في
FAO,2013)،  

 

 Agro-forestry الزراعي الحراجيالنظام 



 معيشة على ملحوظة تأثيرات المزرعة في األشجار زراعة حققتُ •
 أو وبزيادة البيئي النظام وظائف بتحسين وذلك المزارعين صغار
 .الغذائي األمن وتحقيق المزرعة دخل تنويع

 أو المناخ مع التكيف على المزارعين قدرة من ُتزيد الخصائص هذه•
 بعضها مع والمنافع التكيف وسائل بتزويد وذلك األخرى الظروف

 .لألشجار الحية الكتلة في الجو من  CO2 غاز حجز خالل من

-climate المناخ ملطف) الحراجي البيئي النظام اعتبار يمكن لذلك•
smart) التكيف مع المزارعين معيشة تحسين بين يجمع ألنه 
 .المناخية التغيرات مع والتأقلم

 



الحراجيةأهم أنواع النظم الزراعية   

… putting  

the right plant, 

in the right location, 

for the right reason. 

Alley Cropping Silvopasture 

Farm forestry 

Windbreaks Agrisilviculture Agrihoriculture 
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بدمج زراعة األشجار ضمن  الحراجيةممارسات األنظمة البيئية : الجدول 

 .الفوائد الممكنة واإلنتاج المتحققنظام المزرعة، 

10 

 منتجات األشجار الممكنة الفوائد الممكنة الحراجيالنظام البيئي 

زراعة األشجار وتربية  يجمعنظام بيئي 
 Silvipastural systemالحيوانات 

 خشب، ثمار، وقود ظل للحيوانات، مرعى طبيعي/ ملجأ

الحماية من الرياح، التعرية،  Wind breaksمصدات الرياح 
الغبار، انجراف المبيدات، تحسين 

 نوعية وغلة المحاصيل

 خشب، ثمار، منتجات أخرى

 Live fence/borderسياج للحقل 
plantation 

حماية طويلة وممكنة للمحاصيل 
 والحيوانات

أشجار السياج، ثمار، علف، غطاء 
 .نباتي، منتجات طبية

 سياج على شكل صفوف مع محاصيل

Hedgerow and intercropping 

عن شراء الغطاء  اإلستغناءيمكن 
 اآلزوتيةالنباتي واألسمدة 
 باستخدامه

، علف آزوتيةغطاء نباتي، أسمدة 
 تكميلي للحيوانات

 أشجار مثمرة مع محاصيل

Under story cropping 

غلة متنوعة، استخدام أمثل للمناخ 
 Microclimateالمحيط 

 أخرىخشب، ثمار، منتجات 
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 محاصيل، أشجار ، شجيرات

 وحدة تخمير

الزراعي الحراجيمسار الدمج في النظام البيئي : الشكل   

 العائلة

 البركة

 غاز حيوي

 سماد عضوي
 المخلفات السائلة

 ري

 الحيوانات



  Types of Agroforestry الزراعية البيئية الحراجيةأنواع األنظمة 

  :الغابات وأشجار الزراعية المحاصيل بين يجمع زراعي بيئي نظام -1
Agri-silviculture 

 بيئيا   المرنة الحراجية األشجار على التركيز النظام هذا مثل في يتم
 الجفافية بأنواعه واللوز األطلسي البطم) للجفاف، نسبيا   والمتحملة
 مناطق من بذرية مصادر من وذلك ،(.. وغيرها والطرفاء والزعرور

 .جافة وشبه جافة

  األشجار بزراعة النظام هذا إنشاء يتم
 عالية متعامدة أحزمة شكل على الحراجية
 حول وذلك الصفوف، متعددة الكثافة

 لزراعة المخصصة الزراعية األراضي
 تؤدي حيث المختلفة، الزراعية المحاصيل

 مصدات) مختلفة وظائف األشجار هذه
 في وظل رطوبة مصدر للتربة، مثبتة ريح،
بة، والحر، الجفاف فصل  .(...مخصِّ



 هذه داخل زراعتها يمكن التي الزراعية المحاصيل أما•

 بمرونتها تتميز أن فيجب الحراجية المسيجات أو األحزمة

 وهي ،(الهطوالت) الرطوبة تجاه والسيما نسبياً، البيئية

 من شتوية، وغالباً  حقلية، محاصيل تكون أن إما بدورها

 والبقوليات والشعير القمح) اإلستراتيجية المحاصيل
 .المحاصيل متعددة زراعية دورات نظام في وذلك ،(الشتوية

+ 



 :المثمرة واألشجار الزراعية المحاصيل بين يجمع زراعي بيئي نظام -2

Agri-horticulture 

 واللوز الحلبي الفستق) بيئيا   مرنة جفافية مثمرة أشجار تُزرع حيث•

 نجيلية شتوية حقلية محاصيل عليها يحمَّل ،(... والزيتون والعنب والتين

 .الزراعية الدورات نظام تطبيق مع وبقولية

 وكذلك نسبيا   منخفضة بكثافة المثمرة األشجار تزرع النظام هذا مثل في•

 على البقولية المحاصيل زراعة وتفضل النجيلية، الحقلية المحاصيل

 التربة إغناء في وألهميتها جهة، من حياتها دورة لقصر النجيلية

   .أخرى جهة من العضوية والمادة باآلزوت

 إلى إضافة ، سورية من الشرقية المناطق في كثيرا   متوفر النظام ذاه•

 .(وغيرها وليبيا والجزائر مصر) العربية الدول أغلب في  توفره



   :المستأنسة والحيوانات الحراجية األشجار بين يجمع زراعي بيئي نظام -3

Silvi - pasture system 

 نسبيا   للجفاف والمتحملة بيئيا   المرنة الحراجية األشجار على التركيز يهف يتم

 ،(وغيرها والطرفاء والزعرور الجفافية بأنواعه واللوز األطلسي البطم)

 كثيرا مستخدم وهو .جافة وشبه جافة مناطق من بذرية مصادر من وذلك

  .العربية السافانا لمناطق إضافة ،الحماد وبادية السورية البادية ظروف في

 :طريقتين بإحدى النظام هذا إنشاء يتم

 متعددة الكثافة، عالية متعامدة، حراجية ومسيجات أحزمة شكل على -

 للحيوانات الجيد المرعى تؤمن التي الرعوية األراضي حول الصفوف

 أو المسيجات هذه داخل الرعي تنظيم عملية يخدم الذي األمر المستأنسة،

 .األسيجة لهذه البيئية األهمية عن فضال   الرعوية، األراضي في األحزمة

 



 بشكل ولكن ،الحراجي للتشجير المعدة األرض كامل على موزع بشكل أو•

 الحال هذه وفي السابق، النظام في األحزمة مع مقارنة نسبيا   الكثافة قليل

 في الغراس معه تصبح عمر حتى األنظمة هذه مثل في الرعي حظر يتم

 .لرعيل حيواناتال أمام الموقع بعدها يفتح الرعي، عملية خطر من مأمن

 النظام، هذا في الجمال وحتى االبقار وكذلك والماعز األغنام إطالق يمكن•

 فتتغذى الدجاج ضروب والسيما المستأنسة، الطيور أنواع إطالق يمكن كما

 يرقات على التغذية في خاصة مهمة وتؤدي النظام، داخل النباتات على

 من القريبة المناطق في والسيما تابالنب الضارة الحشرية األنواع من كثير

 .الكبيرة المزارع أو البدوية أو الريفية السكانية التجمعات

 بالمادة الموقع تربة إغناء في النظام هذا في المستأنسة الحيوانات تسهم•

 في للحيوانات الظل تأمين في األشجار تسهم حين في الروث، من العضوية

 .صيفا   الظهيرة فترة

 



 الزراعية والمحاصيل األشجار زراعة يجمع زراعي بيئي نظام -4
 Agri-silvipasture :المستأنسة والحيوانات

 وأكثرها وأثبتها الزراعية البيئية النظم اعقد من النظام هذا يعد•
 إنشاؤه يتم إذ السابقين؛ النظامين بين يجمع وهو اقتصادية،
 على األغراض ومتعددة بيئيا   المرنة الحراجية األشجار بزراعة
 الكبيرة الحقول اطراف في ريح ومصدات أسيجة شكل

 .آبار أو ينابيع أو أنهار من الري مياه توفرت إذا ووسطها،
 .سورية - دمشق غوطة في واضح ومثاله

 



 األحزمة في النظام هذا في الحراجية األشجار زراعة يتم أو 

 المختلفة الفاكهة أشجار تزرع حين في ، والمصدات والمسيجات

  وتفاحيات لوزيات) الحية المصدات هذه داخل الحقول في

 ، نسبيا متباعدة مسافات على ، (وغيرها وأعناب وجوزيات

 .المثمرة األشجار  حقول داخل الحقلية المحاصيل بعض وتزرع

 



 المحاصيل ومخلفات العلفية المحاصيل من يستفاد جميعها الحاالت وفي•
 .المستأنسة المزرعة حيوانات تغذية في الفاكهة، أشجار فيها بما األخرى،

 أبقار من المستأنسة الحيوانات من واسع طيف تربية النظام هذا في يمكن•
 .)وإوز وبط دجاج( ودواجن وأرانب وخيول وجمال عزاوم وأغنام

 األعشاب من كثير من النظام تخليص في المستأنسة الحيوانات تفيد•
 في (البلدي) العضوي بالسماد المزرعة أرض تمد كما الضارة، والحشرات

رة العضوية باألسمدة أو الطليق، الرعي حال  المقيدة التربية حال في المتخمِّ
 .الحظائر في

 من النحل حشرات فتستفيد النظام، هذا في العسل نحل تربية إدراج يمكن•
 النباتية األنواع لدى التأبير عملية في وتفيد الكبير، الحيوي التنوع

 الحشرية المبيدات فيها تستخدم التي األجزاء في والسيما المزروعة،
 .الدنيا بحدودها
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 :األغراض متعددة األشجار بتربية يُعنى زراعي بيئي نظام -5

 الزراعية، البيئية األنظمة أنماط من خاصا   نمطا   الزراعي البيئي النظام هذا يعد

  ،األغراض ومتعددة بيئيا   المرنة الحراجية األنواع على التركيز فيه يتم

 والفستق األطلسي والبطم والروبينيا الجفافية األكاسيا وأنواع الزيزفون)

 والسدر العادي والسنديان الجفافية بأنواعه واللوز والزعرور والثمري الحلبي

 األخشاب) والوظائف المنتجات لتنوع وذلك ، (...والعنب والتين والسماق

 الطبية للمستحضرات األولية والمواد والثمار الوقيد وحطب الصناعية

 ، للمواشي جيدا   ومرعى العسل، لنحل رحيق ومصدر ،والتجميلية والعطرية

 من للتربة ةمثبِّت اكونه البيئية األهمية إلى إضافة ،(وسياحة استجمام وأماكن

   .(... والملوحة للجفاف ةومقاوم ، والمائي الريحي األنجراف



 .تطوير قدرة نظام الغابات البيئي للتأقلم مع التغيرات المناخية: حالة دراسة

Case  Study:  Capacity  Development  for  Forest  Ecosystem-
based Adaptation to Climate Change 

  فإن األشجار من المستوطنة باألنواع وغناه الكبير الحيوي التنوع نتيجة 

 أماكن أهم من يُعد المتوسط حوض منطقة في للغابات البيئي النظام

 من كبير مدى المتوسطية الغابات تُزود حيث العالم، في الحيوي التنوع

 .والخدمات المنتجات

 المدن وتوسع الغابات وحرائق الجائر، والرعي الجائر، االستغالل لكن 

 الخدمات تأمين بأن يعني وهذا ووظائفها، الغابات تهدد الخ، السريع،

 البيئي النظام هشاشة زيادة مع خطر في أصبح الغابة من والبضائع

 .والمجتمع

 الغابة مصادر لحماية الواعد السبيل هو ما األساسي، السؤال ويبقى

 .المناخية والتبدالت المتزايد السكاني النمو من تعاني التي



 تكييف ظروف دعم) GIZ الدولي للتعاون األلمانية الوكالة مشروع•

 أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في المناخية للتغيرات الغابة

MENA) التساؤل هذا عن اإلجابة يعطي أن يحاول:  

 ربط يعني وهذا القطاعات، كل بين بالتعاون التأقلم على القدرة تطوير

 الممثلين ومع المحليين المستثمريين مع الغابات بإدارة المشتغلين

 ضمن المشروع مبدأ وضع أجل من األخرى القطاعات عن

 الشريكة والقطاعات الغابات إدارة واستراتيجيات السياسات

 .المختلفة القطاعات بين التعاون وتحسين



 :القدرات تطوير عملية تتضمن

 .تدريبية ودورات حقلية أعمال تنفيذ-1

 ,الناس بين الوعي لزيادة بالمعلومات دليل نشر-2

 .اإلجراءات تطبيق-3

 .والمعلومات الدروس لتبادل (MENA) المنطقة في تطبيقي مجتمع تأسيس-4

 

 .وسورية تركيا، تونس، المغرب، لبنان، الجزائر، :المشروع في المتعاونة البلدان

 



 
 .زراعة األشجار في المناطق الجافة  للتكيف مع التغيرات المناخية: حالة دراسة

Case Study: Tree Cropping in Arid Areas for Mitigation 
and Adaptation to Climate Change 

 شجرة الذكر سبيل على العربية، الزراعة في مهما   دورا األشجار تُؤدي• 

 األشجار من مختلفة أنواع اختيار يمكن حيث ،التمر نخيل وشجرة الزيتون

   .المحلية السكانية االحتياجات لتأمين

 أكثر يكون CO2 الفحم غاز حجز فإن المناخية التغيرات ظروف تحت•

 (أكثر حية كتلة) عالي نمو معدل األساسي والغرض أهمية، المؤشرات

 .والكمية النوعية في قليلة مياه باستخدام

                            Eucalyptus الحور أنواع بأن تجارب عدة أظهرت•

(E. camaldulensis, E. Gomphocephala, E. occidentalis) 

 – 50 المستخدمة المياه كمية تكون عندما النمو على  كبيرة قدرة تمتلك

 ، dS/m 5.0 حتى مياه نوعية مع ، ET0 نتح التبخر معدل من 80%

  تخدم أن ويمكن والفقيرة، الهامشية األراضي في األشجار هذه زراعة ويمكن

 .المدن حول األخضر الحزام في رياح كمصدات

 



 األلمانية الوكالة مع بالتعاون (IRA) الجافة المناطق معهد نفذ تونس في•

 العادمة المياه استخدام حول بحثية تجارب (GIZ) دوليال للتعاون

 األشجار من نباتي غطاء لتأسيس (الواحات من الصرف مياه خاصة)

    :بهدف وذلك تونس في Kebili منطقة حول والشجيرات

 القرى ولحماية الحيوي الصرف تأمينو ، العادمة للمياه المنتج االسنخدام

 .الرملية العواصف من التحتية والبنية

  المياه استخدام تم ثم النوعية، جيدة مياه استخدام تم الشتول تأسيس أثناء•

 تصل أن لجذورها أمكن األشجار نضج وعند سنوات، 3-2 لمدة  العادمة

 .الجوفية المياه مستوى قرب إلى

 باستخدام الجافة والمناطق األراضي في األخضر الغطاء تأسيس إعادة إن•

   المناخية، التغيرات مع والتكيف التأقلم تدعم الصرف مياه

 من مختلفة أنواع زراعة يتم بحيث لوحدها األشجار زراعة تجنب  يجب•

 يكون عندما (والمراعي الزراعية المحاصيل فيها بما) النباتي الغطاء

   .النباتي الغطاء وتحسين المنتجات تنويع اجل من ممكنا  

 



في تونس، حجم كبير من مياه الصرف من  kebiliمنطقة  :الصورة 

 .الواحات متوفرة ألعمال إعادة زراعة الغابة



 شكرا لحسن اصغاءكم 

 


