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 إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية في القطاع الزراعي
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Climate Change Adaptation in the Agricultural Sector Using 

 Integrated Water Resources Management (IWRM) Tools 

 Successful storyقصة نجاح 

 الزراعة الحافظة للتكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق األمن الغذائينظام 



 والكساء الغذاء من المتزايدة السكانية االحتياجات تأمين يتطلب•

 .المختلفة المحصولية األنواع إنتاج زيادة على العمل ضرورة

 التوسع) المزروعة المساحات زيادة خالل من ذلك تحقيق بمكن•

 الصالحة األراضي محدودية نتيجة صعبا   ذلك أصبح لكن (األفقي
 العذبة المائية الموارد وقلّة ،(Salinaization التملح) للزراعة

 الهطول معدالت وتراجع ، Water scarcityوالجوفية السطحية

 توزيعها وسوء المواسم، عبر األمطار وتذبذب السنوي، المطري
  .الزراعي الموسم خالل

 Introductionالمقدمة 



 Production الزراعي التكثيف خالل من اإلنتاج زيادة ويمكن•
intensification (العمودي التوسع)، الجيد التحضير يتطلب الذي 

 معدالت وزيادة ،(والمتكررة المكثفة الفالحة) الزراعة قبل للتربة
 النوعية، عالي المحّسن البذار وزراعة المضافة، المعدنية األسمدة

 من أكبر كميات   وإضافة اآلفات، مبيدات من أكبر كميات   واستعمال
 التكميلي الري وتطبيق المروية، الزراعة ظروف تحت الري مياه
   .المطرية الزراعة ظروف تحت

 اإلنتاج تكاليف زيادة إلى إضافة   الممارسات هذه مثل ستؤدي لكن•
  أسعار ارتفاع ظل في وخاصة   ،Production costs الزراعي
، الزراعي اإلنتاج مدخالت ، والوقود عامة   الضرر إلحاق إلى خاصة 
  المكثفة الفالحة عملية تؤدي حيث الزراعية، البيئية بالنظم

Frequent inversion محتوى استنفاد إلى البعيد المدى على 
 جميع في سلبا   يؤثر الذي األمر العضوية، المادة من التربة

 مقدرة وُيضعف  والحيوية، والكيميائية، الفيزيائية، التربة خصائص
 . الزراعية األراضي تدهور إلى ويؤدي اإلنتاجية، التربة



 زراعي إنتاج نظام تبني ضرورة المزارعين على يفرض وهذا•

 ، Profitableومربح ،Productive عالية إنتاجية كفاءة ذي

 ويضمن الزراعية، الترب على يحافظ ، Sustainableومستدام

  الحافظة الزراعة نظام وُيعد .واستقراره البيئي النظام توازن

Conservation Agriculture الذي البديل الزراعي النظام 

 .االحتياجات هذه مثل يحقق أن يمكن

 



   :Conservation Agriculture الحافظة الزراعة

غير تربة في المحاصيل زراعة هابأنّ  الحافظة، الزراعة تعرف 

  خندق شكل على ضيق شق فتح خالل من مسبق، بشكل محضرة
Trench  شريط أو Band  لوضع فقط كافيين وعمق بعرض 

 .مالئم بشكل   واألسمدة المزروعة البذار وتغطية

(Phillips and Young, 1973) 

  المحصول ببقايا مغطاة التربة تبقى المفهوم، هذا من انطالقا 

 أو الميتة، النباتية البقايا من سواء     Crop residuesالسابق

 المحصول بقايا تترك بحيث السابقة، الخضراء التغطية محاصيل

   .الزراعة بعد حتى هي كما التربة سطح فوق السابق



 الزراعة التقليدية الزراعة الحافظة

 طريقة الزراعة





 أسس نظام الزراعة الحافظة

تطبيق الدورة الزراعية 

المناسبة، التي تتضمن 
.محصوال  بقوليا    

التغطية المستمرة لسطح 

أو  التربة بالبقايا النباتية
 بمحاصيل التغطية الخضراء 

 عدم فالحة التربة

 المكافحة الفّعالة لألعشاب الضارة
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1 
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 ّفي الحافظة الزراعة تقانة طبقت التي األراضي مساحة رتقد 

 ازداد فقد .(FAO، 2013) هكتارا   مليون 125 بنحو العالم

 أمريكا في 1988 عام منذ ضعفا   60 بمقدار التقانة هذه تطبيق

 هكتارا   مليون 40.6 إلى هكتارا   670000 من وذلك الالتينية،

 الواليات في أضعاف 6 مقدارها زيادة مقابل ،2007 عام في

 .أوروبا في أضعاف 5 و األمريكية، المتحدة

 خاطئة؟  التقانةفهل يعقل أن تكون هذه 

هكتارا   18.000 قرابة  سورية في المزروعة المساحة وبلغت،   
 .(2013 إحصائيات،) هكتارا   ألف 40 قرابة العربي الوطن وفي
الزراعة نظام تطبيق عند الواضحة البيئية الفوائد رغمو 

 انجراف لتقليل إضافة اإلنتاج تكاليف تقليل أنّ  إالّ   المباشرة

 . الحافظة الزراعة نظام لتبني المحركة القوة بمنزلة يعد التربة

 

     Why No–tillage لماذا الزراعة الحافظة؟



 (هكتار)المساحة  الدولة
 18000 سورية

 562 لبنان 

 422 األردن 

 12000 تونس

 3200 المغرب

 1800 الجزائر

 2400 السودان

 100 موريتانيا

 1680 ليبيا

 40164 المجموع

 متوسط المساحات المزروعة بنظام الزراعة الحافظة: 1الجدول 
 .في الدول العربية التي تطبق نظام الزراعة الحافظة 

 .2013-2012تمثل األرقام مساحات الموسم الزراعي 



 .تقليل الحاجة للعمالة1)

 .   توفير الوقت 2)

 .تقليل الحاجة إلى اآلالت الزراعية3)

 .توفير في الوقود4)

 .تحسين خصائص التربة5)

 .تحسين اإلنتاجية على المدى البعيد6)

 

 
: العامة لتطبيق الزراعة الحافظة لفوائدا  

 



 النظم إنتاجية استدامة في الحافظة الزراعة نظام تطبيق ُيساهم

 الموارد استعمال كفاءة زيادة خالل من الزراعية، البيئية

 في والحيواني النباتي التنوع وتحسين المتجددة، الطبيعية
 لألنواع اإلنتاجية الكفاءة على والمحافظة ،Soil biota التربة

 .المزروعة المحصولية

  مدخالته إلى الزراعي اإلنتاج مخرجات نسبة لزيادة إضافة  
Outputs/Inputs ratio، اإلنتاج تكاليف تقليل في يسهم ما 

 وتحسين للمزارع، االقتصادي الربح هامش وزيادة الزراعي،

 .المزرعة دخل

 



 .الحد من انجراف التربة1.

 .زيادة محتوى التربة المائي 2.

 .المياه نفاذيةتحسين 3.

 .تحسين نوعية المياه السطحية4.

تحسين محتوى التربة من المادة 5.

 .العضوية

تحسين عالقات التربة المائية والحد 6.

 .من تملح التربة

زيادة عدد ونشاط الكائنات الحية في 7.

 .التربة

 .الحد من انضغاط التربة8.

 

 

 
: لتطبيق الزراعة الحافظةالبيئية  لفوائدا  

 



 الصوب غازات انبعاث تقليل .9

 ارتفاع من والحد الزجاجية،

   .المحيط الوسط حرارة

 الطمي تراكم من الحد .10
Siltation، في سلبا   يؤثر الذي 

 من ويقلل السطحية، المياه نقاوة

 للسدود التخزينية السعة

 .والبحيرات

 والمياه التربة تلوث من الحد .11

  الزراعية الكيميائية بالمواد

   .(مبيدات أسمدة،)

 .والوقود الطاقة متطلبات تقليل.12

 



 ؟للبيئة الصديقة الزراعية البيئية النظم من الحافظة الزراعة تعد لماذا

 من كبيرة كميات   احتجاز إلى الحافظة الزراعة نظام تطبيق يؤدي•

 يحول أن الحافظة الزراعة لنظام ويمكن ،التربة في الكربون

   .له مصب   إلى للجو للكربون إلنبعاث مصدر   من التربة

 



 على الحافظة الزراعة تطبيق أنّ  التجارب من العديد تبّين قدو•

 التربة في الكربون مستوى زيادة إلى أدى قد سنوات 8 مدار

 الفرق هذا ويعد .التقليدية الزراعة مع بالمقارنة طنا   2.8 بنحو

 إلى المضاف الكربون من طن 1 كل أنّ  علمنا إذا جدا   مهما  

 من إزالته تتم الذي CO2 من طن 3.5 قرابة إلى يحتاج التربة

 .الجوي الغالف

 



 يؤدي تقليل عمق الفالحة وشدتها وعدد العمليات الزراعية : 1الشكل 
 .في تقليل انبعاث غازات الدفيئة، واستهالك الوقود 



 المناخية، التبدالت من التخفيف حول FAO (2012) تقرير بّين•

 والفحم البترول احتراق من المنبعثة اتالغاز كمية ثلث أنّ 

 الزراعة نظام تطبيق طريق عن ُتخفض أن يمكن والغاز الحجري

 التربة، فالحة في الجرارات استعمال بتقليص وذلك الحافظة،

 زيادة في الحافظة الزراعة دور إلى باإلضافة السماد، نثر وآالت

 لغاز الطبيعي المستودع بمنزلة تعد التي العضوي، التربة كربون
-CO2 التربة في الكربون احتجاز معدل زيادة خالل من الفحم،

sequestration التمثيل عملية في الفحم غاز استهالكو 

 CO2لـ طبيعيا   مصبا   الخضراء النباتات تعد حيث الضوئي،



 :دور الزراعة الحافظة في ضبط انجراف التربة

 نظام تحت انخفض قد التربة انجراف أنّ  الدراسات من العديد تبّين•

   .التقليدية الزراعة مع بالمقارنة مرة 15 –10 بنحو الحافظة الزراعة

 في لالنجراف التربة حساسية تقليل في الحافظة الزراعة دور ويتمثل•

  ،Aggregate size الترابية الكتل حجم وزيادة التربة تماسك زيادة

 تؤدي التي العضوية، المادة من التربة محتوى ازدياد نتيجة وثباتيتها

 فيصعب ببعض، بعضها التربة جزيئات يربط الذي المالط دور

 .السطحي بالجريان المياه فقد وتقليل .والمياه الرياح قبل من تحريكها



 بالبقايا األرض تغطية نسب تأثير :2 الشكل

 التربة في الحاصل الفقد نسبة في  النباتية

  البور واألرض الجرداء، األرض مع بالمقارنة
 (MacCarthy et al., 1993 :المصدر)

 تقلل المحصول بقايا من قليلة كمية :3 الشكل

 والمائي الريحي االنجرافين من معنوي بشكل  
 (Merill et al., 2002 :المصدر) للتربة



 زراعة تقليدية زراعة حافظة



 والبحيرات األنهار مياه تلوث وقف في الحافظة الزراعة تأثير
 :والجوفية السطحية  Water quality المياه نوعية وتحسين

 نتيجةف ،الحافظة الزراعة نظام تطبيق عند المياه نوعية تتحسن•
 في المياه مساقط من المياه تكون ما عادة   التربة انجراف
 وتحمل بني لون ذات التقليدية الزراعة على تعتمد التي األراضي
 معظم في المائية المساقط مياه أنّ  حين في الطمي، من الكثير

 تكون ما عادة   الحافظة الفالحة نظام إلى تحولت التي األراضي
 المطرية الهطوالت فيها تكون التي الفترات خالل حتى نقية

 .جدا   غزيرة

 



: دور الزراعة الحافظة في تحسين رطوبة التربة  

 التربة عالقات تحسين في الحافظة الزراعة نظام تطبيق ساعديُ 

 مباشر بشكل   بالتبخر الماء فقد معدل تقليل خالل من المائية
 Water المياه إنتاجية وتحسين التربة، سطح من

productivity، بالتبخر، المياه فقد معدل تقليل خالل من 

 كمية زيادة ثمّ  ومن العميق، والصرف السطحي، والجريان

 طريق عن والمفقودة الجذور، انتشار منطقة في المتاحة المياه
 التبادل عملية أثناء (Transpiration النتح) األوراق مسامات

 المسامات عبر الكربون انتثار معدل من يزيد ما الغازي،

 المحاصيل إنتاجية وزيادة التمثيلية، النباتات وكفاءة
 .الجو في CO2 كمية من والتقليل المزروعة،

 



 يؤدي تطبيق نظام الزراعة الحافظة إلى تحسين إنتاجية المياه

 (More crop per drop) 

 :Green waterالماء األخضر 
 والتبخر ،بالنتح المفقود الماء

 .التربة سطح من المباشر

 :Blue waterالماء األزرق 
 .العميق بالصرف المفقود الماء

 الماء المفقود بالجريان السطحي



نسبة الرطوبة في التربة في منطقة : 4الشكل 
 .2008خالل صيف سنة  -لبنان  –يق عم

تجارب حقلية في مجال الزراعة الحافظة في : المصدر)
 (Bachour et al, 2008لبنان، 
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لمحصول القمح في   الحسكةمحافظة في حقول المزارعين في  التربة رطوبة
 (سم10-0على عمق) 29/4/2009بتاريخ  مرحلة اإلخصاب

 

Series1 Series2 زراعة تقليدية زراعة حافظة 

 يبين حفظ رطوبة التربة في الزراعة الحافظة  : 5الشكل 

 سورية  – الحسكةمحافظة في مقارنة مع الزراعة التقليدية  
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 (مم مطر/كغ) سورية-الحسكةاألمطار في محافظة  مياه استخدامكفاءة 

 في الزراعة الحافظة األمطار مياه  كفاءة استخدام  : 6الشكل 

 سورية  – الحسكةمحافظة في مقارنة مع الزراعة التقليدية  



 :المختلفة التربة خصائص في الحافظة الزراعة تأثيرات

 تحت سجلت :الكيميائية الخصائص في الحافظة الزراعة تأثير•
 قيما   التقليدية الزراعة مع بالمقارنة الحافظة الزراعة ظروف
 ،واآلزوت ،العضوية المادة من التربة محتوى من أعلى

 أعلى وقيما   ،والمغنزيوم والكالسيوم ،والبوتاسيوم ،والفوسفور
 .الكاتيونية التبادلية والسعة ،pH)) الحموضة درجة من

 يؤدي :الفيزيائية التربة خصائص في الحافظة الزراعة تأثير•
 ،المائي التربة محتوى زيادة إلى الحافظة الزراعة نظام تطبيق

 Aggregate stability الترابية الكتل ثبات على والمحافظة
   .التربة مسامية أيضا   وتزيد ، التربة حرارة ودرجة
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 سورية - الحسكةمحافظة المادة العضوية في حقول المزارعين في تطور :  7الشكل 

Series1 Series2 زراعة تقليدية زراعة حافظة 

   :من محتوى التربة من المادة العضوية من خالليزيد تطبيق نظام الزراعة الحافظة 
 .التربة سطح فوق المتروكة المحصول بقايا -
 .المتحللة النباتات جذور -
 .الخارجية العوامل أو الشمس، أشعة من Humus الدبال حماية -
   .التربة حرارة درجة خفض نتيجة العضوية المادة تحلل معدل تقليل -
 



 :العضوية المادة من التربة محتوى تحسين على المترتبة البيئية المنافع

 .soil structure التربة قوام تحسين•

 .بالماء االحتفاظ على التربة قدرة تحسين•

 .المغذية المعدنية للعناصر البطيء التحرير•

 .التربة قطاع عمق وزيادة الترابية الكتل وثباتية حجم زيادة•

   Biota Soil التربة في الحية الكائنات ونشاط أعداد زيادة•

 .اإلنتاجية كفاءتهاو  Soil fertility التربة خصوبة تحسين•

 .الدفيئة غازات انبعاث وتقليل التربة في CO2 حجز•

 .المياه وتلوث التربة انجراف تقليل•

 



 :الحيوية التربة خصائص في الحافظة الزراعة تأثير

 على المحافظة إلى المحاريث استخدام عدم يؤدي 
 بنتها التي Channels والقنوات "Nests" األعشاش

 أعداد زيادة إلى يؤدي ما الدقيقة، الحية الكائنات

 نظام مع بالمقارنة ونشاطها التربة في الحية الكائنات

 فوق النباتية البقايا ترك ويساعد .التقليدية الفالحة

 الغذاء تأمين في الحافظة الزراعة نظام في التربة سطح

 .الحية الكائنات وتكاثر لحياة الالزم

 



 2م/عدد ديدان األرض النظام الزراعي
 1 الزراعة التقليدية
 5.7 الزراعة الحافظة

 الزيادة الملحوظة لعدد ديدان األرض تحت ظروف : 2الجدول 
 .الزراعة الحافظة خالل موسمين زراعيين في لبنان

 تعمل ديدان األرض مسامات كبيرة في التربة ُتساهم: الصورة 
 (لبنان-ARECصورة في مزرعة )في زيادة رشح المياه والتهوية  



 
 دور الزراعة الحافظة في تحسين إنتاجية األنواع المحصولية 

 وتقليل تكاليف اإلنتاج الزراعي
 

  القاحلة واألراضي الجافة المناطق لدراسات العربي المركز أدرك

 الدول في ونشره الحافظة الزراعة نظام إدخال أهمية (أكساد)

 في ألهميته ،المطرية الزراعة ظروف تحت وخاصة   العربية،

 المحاصيل، إنتاجية وتحسين ،المياه استعمال كفاءة تحسين

 .البيئية الشروط وتحسين الطبيعية الموارد على والمحافظة



  القاحلة واألراضي الجافة المناطق لدراسات العربي المركز قام•

 (GTZ) الفني للتعاون األلمانية الوكالة مع بالتعاون (أكساد)

 ولبنان، سورية، من كل   في الحافظة الزراعة نظام بتطبيق

 الحافظة الزراعة نظام تطبيق أيضا   وتمّ  والسودان وليبيا واألردن،

   .للتنمية اإلسالمي البنك مع بالتعاون الموريتانية الجمهورية في

 المزارعين حقول في الحافظة الزراعة نظام تطبيق أنّ  النتائج بّينت•

 المزروعة المحصولية األنواع جميع إنتاجية تحسين إلى أّدى قد

 وتقليل األمطار، مياهال استعمال كفاءة وزيادة ،والبقولية الحبية

 .التقليدية الزراعة مع بالمقارنة الزراعي اإلنتاج تكاليف



 
من نتائج تطبيق نظام الزراعة الحافظة في الجمهورية العربية السورية في حقول 

 .(2013/ 2012وحتى  2009/  2008)خمس سنوات  المزارعين على مدار
 

   :والبقولية النجيلية المحصولية األنواع إنتاجية متوسط زيادة-1

 

 )%(نسبة الزيادة  الزراعة التقليدية الزراعة الحافظة المحصول

 15.30 1916 2209 القمح

 8.60 1850 2010 الشعير

 11.36 1100 1225 العدس

 18.00 680 800 الحمص

-هكتار.كغ) المزروعة المحصولية األنواع بعض إنتاجية متوسط :1 جدولال
 .والتقليدية الحافظة الزراعة نظامي تحت (1

 الحسكة( المدروسة قيمة متوسطة لجميع المحافظاتالنتائج هي : مالحظة

 (ودرعا والسويداء وادلبوحمص وحلب 



 الزراعي اإلنتاج تكاليف انخفضت :الزراعي اإلنتاج تكاليف تقليل-2

 الشعير، لمحصول %15.60و القمح، لمحصول %15.9 بنسبة

 العدس لمحصول %14.30و الحمص، لمحصول %17.90و

 .التقليدية الزراعة مع بالمقارنة

 الزراعة نظام تطبيق أدى :(المازوت) الوقود استهالك تخفيض-3

 .الواحد الهكتار في المستهلك الوقود كمية تخفيض إلى الحافظة

 

 )%(االنخفاضنسبة  الزراعة التقليدية الزراعة الحافظة المحصول

 43.4 50.9 28.8 القمح والشعير

 26.6 56.4 41.4 العدس

 56.2 79.5 34.8 الحمص

  الزراعية العمليات في (1-هكتار.ليتر) المستهلكة الوقود كميات متوسطات مقارنة :2 الجدول
-2009الزراعيين للموسمين المزروعة للمحاصيل والتقليدية الحافظة الزراعتين ظروف تحت

 .2011-2010 و 2010



 بنسبة البذار معدل انخفض :المزروعة البذار كمية تخفيض-4

 %19.7و للشعير %23.3و القمح، إلى بالنسبة 17.7%

 .التقليدية الزراعة مع بالمقارنة للحمص %2.2و للعدس

 بنسبة األرباح ازدادت :واألرباح اإليرادات صافي زيادة -5

 في %48.9و الشعير في %20.90و القمح، في 33.1%

 .الحمص في %182.6 ونحو العدس

نسبة الزيادة  (س.ل)الربح  (س.ل)اإليراد  (س.ل)التكاليف  البيان

في صافي 

 )%(الربح 
 تقليدية حافظة تقليدية حافظة تقليدية حافظة المحصول

 33.1 23401 31151 39820 44950 16419 13799 القمح

 20.9 17035 20595 29250 30900 12215 10305 الشعير

 48.9 13804 20548 39900 42900 26096 22352 العدس

 182.6 3243 9166 27000 29000 23757 19834 الحمص

.متوسط تكاليف وإيرادات وأرباح ونسبة فرق الربح للهكتار الواحد للمحاصيل المختلفة: 3جدول ال  



 Summaryالخالصة 

 عدم) متكاملة زراعية كحزمة الحافظة الزراعة نظام تطبيق يُساعد 
 ومكافحة الزراعية الدورة وتطبيق التربة، لسطح المستمرة والتغطية الفالحة،
 كمية ثم   ومن األمطار، مياه استعمال كفاءة تحسين في (الّضارة األعشاب

 الفيزيائية التربة خصائص نيوتحس ،الجذور انتشار منطقة في المتاحة المياه
 .والحيوية والكيميائية

 على الزراعية الترب مقدرة زيادة في الحافظة الزراعة نظام يُسهم 
 من والتخفيف الهواء، نوعية وتحسين التلوث تقليلو الكربون، احتجاز

 .(الحراري االحتباس ظاهرة) المناخي التغير عن الناتجة التأثيرات

   إنتاجية تحسن التي الزراعية النظم من الحافظة الزراعة نظام يعد 
 وتحقيق المطرية، الزراعة ظروف تحت خاصة المحصولية، األنواع
 االقتصادية العوائد وتحسين اإلنتاج تكاليف وتقليل الغذائي، األمن

 .للمزارعين



Please leave me on the soil surface 


