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دليل إرشادي

 آلليات التكيف مع التغير المناخي

اتحاد لجان العمل الزراعي

حزيران 2015
رام الله - فلسطين 
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اآلراء الواردة في ھذه الدراسة ھي من مسؤولیة الباحث وال تعكس بالضرورة موقف مؤسسة روزا لوكسمبورغ. 
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 اتحاد لجان العمل الزراعي :  «

اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي مؤسســة  أهليــة فلســطينية مســتقلة وغيــر ربحيــة  تأسســت عام  1986 بمبــادرة مجموعة « 

مــن المتطوعيــن مــن المهندســين الزراعييــن والمزارعيــن والمزارعــات، تتركــز أولوياتهــا علــى تمكيــن المــزارع/ة اجتماعيــا 

واقتصاديــا باتجــاه تعزيــز صموده/هــا علــى ارضــه/ا و تحقيــق مبــدا الســيادة علــى الغــذاء، كمــا تعمــل المؤسســة علــى 

تمكيــن المزارعيــن/ات مــن خــال تطويــر تدخــات زراعيــة تنمويــة مســتدامة و المســاهمة فــي حمايــة االرض مــن خــال 

تقديــم الدعــم القانونــي للمزارعيــن/ات فــي حــاالت اوامــر المصــادرة واالرتقــاء بالقطــاع الزراعــي مــن خــال تطويــر 

السياســات الوطنيــة الداعمــة لحقــوق المزارعيــن/ات .  

رؤيتنا: «

مــزارع فلســطيني صامــد علــى أرضــه، يكافــح بفعاليــة مــن أجــل حقوقــه الوطنيــة والمعيشــية والديمقراطيــة، ضمــن « 

مجتمــع فلســطيني حــر آمــن غذائيــًا، ويتمتــع بالعدالــة االجتماعيــة.

رسالتنا  «

ــز صمودهــم علــى أرضهــم فــي اطــار زراعــي تنمــوي «  ــن المزارعيــن وأســرهم، وتعزي ــة فــي تمكي المســاهمة الفاعل

وجماهيــري طوعــي.

أهدافنا  «

الهدف األول: تعزير مقدرة صغار المزارعين على تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز صمودهم.« 

الهدف الثاني: تعزيز استدامة االتحاد اإلدارية والمالية والفنية ضمن معايير الجودة.« 

الهدف الثالث: المساهمة في الحفاظ على المصادر الطبيعية وحمايتها.« 

الهدف الرابع : تعزيز قدرة االتحاد لاستجابة للطوارئ والمتغيرات المختلفة وعدم االستقرار.« 

الهدف الخامس: تمكين المزارعين للدفاع عن حقوقهم الديمقراطية والوطنية.« 

عناوين مكاتب االتحاد :« 

فاكستلفونمكتب
2965545-298031602-02رام اهلل-املقر الرئيسي

28530075-287995908-08غزة -املقر الرئيسي

2290017-222744702-02الخليل

2682606-268260609-09طولكرم

2433950-243395004-04جنني

2320201-232020102-02أريحا

2871995-287199508-08بيت الهيا

2559702-08الربيج

2089911-08خان يونس

459317-0599رفح

Email: info@uawc-pal.org                                                   
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يســعى اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي - مــن خــال مشــروع النضــال مــن أجــل الســيادة علــى الغــذاء باعتبــاره 

توجهــا للتكيــف مــع آثــار التغيــر المناخــي الممــول مــن مؤسســة روزا لوكســمبروج – إلــى زيــادة وعــي المزارعيــن 

الفلســطينيين بآليــات التكيــف مــع التغيــر المناخــي وذلــك نظــرا ألهميــة قضيــة التغيــر المناخــي وارتباطهــا 

ــى الغــذاء. الواضــح بالســيادة عل

                                        

                               

ھذه الدراسة، مدعومة من مؤسسة روزا لوكسمبورغ 
بتمویل مقّدم من الوزارة الفدرالیة األلمانیة للتعاون 

االقتصادي والتنمیة.                                         
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 مفهوم التغير المناخي وأسبابه

التغيــر المناخــي هــو التغييــر الــذي يطــرأ علــى أنمــاط المنــاخ العالمــي واالقليمــي. بينمــا تحــدث كثيــرا مــن هــذه 

التغيــرات نتيجــة الظواهــر الطبيعيــة المتعلقــة بآليــة موازنــة الطاقــة علــى الكــرة  األرضيــة، إال أن التغيــرات 

الملحوظــة حاليــا وتلــك المتوقعــة مســتقبا والتــي تهــدد أنمــاط الحيــاة علــى األرض باتــت متعلقــة بالنشــاط 

البشــري االقتصــادي والــذي يتســبب بإنتــاج كميــات هائلــة مــن ثانــي أكســيد الكربــون والغــازات الدفيئيــة األخــرى 

التــي تتســبب فــي »حبــس« الحــرارة التــي تمتصهــا األرض مــن الشــمس ومنعهــا مــن االنعــكاس خــارج الغــاف 

الجــوي. ويؤثــر هــذا الخلــل فــي موازنــة طاقــة الشــمس الداخلــة والخارجــة مــن وإلــى الكــرة األرضيــة فــي تغيــرات 

علــى عوامــل طبيعيــة أخــرى تؤثــر علــى المنــاخ وحــاالت الطقــس فــي مناطــق عديــدة حــول العالــم مثــل: 

 الكميات ونسب التوزيع في تساقط األمطار« 

 ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة في مناطق معينة بشكل ملحوظ« 

 ارتفاع اجمالي على معدل درجة حرارة الكرة األرضية« 

 ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب ذوبان الجليد في القطب الشمالي « 

 زيادة في نسب وحدة الكوارث الطبيعية وتغيرات أخرى عديدة يصعب حصرها« 
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 يترتــب علــى هــذه التغيــرات الكثيــر مــن العواقــب المتوقعــة وغيــر المتوقعــة والتــي تهــدد اســتدامة العيــش علــى الكــرة 

األرضيــة. فالتغيــرات فــي أنمــاط تســاقط األمطــار علــى ســبيل المثــال مــن الممكــن أن تتســبب فــي اختافــات علــى أنمــاط 

ومواســم الزراعــة، كثــرة حــوادث الجفــاف ومدتهــا، فياضانــات الــخ... 
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تأثير التغير المناخي على فلسطين وعلى الحق في السيادة على الغذاء 

التغيــرات  آثــار  أن  مــن  الرغــم  علــى 

المناخيــة تتجســد فــي ظواهــر مشــتركة 

فــي أجــزاء كثيــرة مــن العالــم كالمخاطــر 

وانخفــاض  الميــاه  ونقــص  الصحيــة 

مســتوى االنتــاج الغذائــي، اال أن مــدى 

وحديــة هــذه اآلثــار غالبــا مــا يعتمــد علــى 

ظــروف اجتماعيــة واقتصاديــة وجغرافيــة 

فــي  مختلفــة  مناطــق  فــي  وسياســية 

العالــم. فليــس باإلمكان التطــرق لتأثيرات 

فلســطين  فــي  المناخيــة  التغيــرات 

عــن  الحديــث  المتوقعــة مســتقبا دون 

عاقتهــا بســيطرة االحتــال اإلســرائيلي علــى المــوارد الطبيعيــة الفلســطينية واألراضــي الزراعيــة والميــاه. 

فتأثيــرات التغيــرات المناخيــة تهــدد وبشــكل كبيــر قطاعــي الزراعــة والميــاه فــي فلســطين والتأقلــم معهــا يحتــاج 

إلــى مــوارد وقــدرات وتطلعــات اســتراتيجية يلعــب االحتــال دورا كبيــرا فــي الحــد منهــا ومــن امكانيــة تطبيقهــا. 

كثيــرة، وأهمهــا يكمــن فــي: المتوقــع حدوثهــا فــي فلســطين  فالتغيــرات 

 ارتفاع معدل درجات الحرارة ما بين 6-3 درجات مئوية حتى عام 2100« 

ــام 2100 عــأوة علــى االنخفــاض «  ــى ع  انخفــاض ملحــوظ فــي معــدل ســقوط األمطــار بنســبة %30 حت

ــة بنســبة 22% ــذي ســجل فــي األعــوام الماضي ال

ومــن المتوقــع أيضــا أن هــذه التغيــرات ســيصحبها زيــادة ملحوظــة فــي تقلبــات الطقــس غيــر المتوقعــة وزيــادة 

حــاالت الجفــاف والتصحــر وظواهــر أخــرى مــن الممكــن أن تهــدد اســتدامة العيــش فــي المنطقــة.

ــى  ــة، يصعــب عل ــا المادي ــا وقدراتن ــا وحدودن ــى مصادرن ــه عل ــا وهيمنت ــى أرضن ــال عل  فــي ظــل وجــود االحت

الفلســطينيين اتخــاذ اجــراءات وتطبيــق آليــات للتكيــف مــع آثــار هــذه التغيــرات ويهــدد حــق الفلســطينيين، خاصــة 

المزارعيــن منهــم، فــي تحقيــق مبــدأ الســيادة علــى الغــذاء والــذي مــن الممكــن أن يشــكل حــا مســتداما لمخاطــر 

التغيــرات المناخيــة إال أن تحقيقــه يتطلــب ســيطرة الفلســطينيين ومزارعيهــم علــى األراضــي الزراعيــة ومصــادر 

الميــاه والحــدود وحريــة الحركــة بشــكل أساســي. 
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 البذور البلدية تاريخها وأهميتها وما يهددها

ــال مــن البشــر  ــات وأجي ــاٍل مــن النبات ــخ الطويــل ألجي ــراث مــن التاري ــة والت ــة هــي جــزء مــن الهوي ــذور المحلي الب

عملــت فــي زراعتهــا وحصادهــا ســنة تلــو الســنة، هــذه البــذور ســجل تاريخــي للمنطقــة فقــد أدت زراعــة محاصيــل 

علــى اســتقرار جماعــات فــي أماكــن معينــة، وارتبــط تاريــخ هــذه الجماعــات بمحاصيــل معينــة، حيــث أن كثيــر 

ــاف  ــة بعــض أصن ــزرع فيهــا ومــن هــذه األمثل ــي ي ــح اســمها مرتبطــا باســم المنطقــة الت ــل أصب مــن المحاصي

ــر ي. ــة منهــا محصــول الفقــوس الســاحوري أو النابلســي ومحصــول الباذنجــان البتي الخضــروات البلدي

امتــدادا لعمــل االتحــاد فــي مجــال إكثــار وتحســين البــذور البلديــة وانطاقــا مــن الواجــب الوطنــي لحمايــة هــذه 

الهويــة، ولشــروع المزارعيــن الفلســطينيين باســتبدال البــذور البلديــة بأصــول منتجــة عــن طريــق شــركات إنتــاج 

البــذور المحســنة والمعدلــة وراثيــا دون وعــي بــأن هــذه األصــول غيــر متأقلمــة مــع البيئــة المحيطــة وال يمكــن 

للمــزارع الفلســطيني الحصــول علــى مخــزون بــذري مــن تلــك األصنــاف.  ارتــأى اتحــاد لجــان العمــل الزراعي واجب 

حمايــة هــذا التــراث الزراعــي المتمثــل بالبــذور المحليــة. كانــت هــذه بدايــة الفكــرة والمحفــز األساســي إلنشــاء 

بنــك بــذور مجتمعــي، مهمتــه جمــع ودراســة وتصنيــف وحمايــة هــذه البــذور المحليــة مــن الضيــاع واالندثــار.وال 

يخفــى علــى أحــد مــا يميــز هــذه البــذور مــن قــدرة عاليــة علــى تحمــل الجفــاف والملوحــة وهــي الســمة األساســية 

لواقعنــا المناخــي الــذي اكتبتهــا البــذور علــى مــر الســنين، ومقأومتهــا لأمــراض واآلفــات المتوطنــة وانخفــاض 
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أســعارها مقارنــة مــع البــذور المحســنة، وإمكانيــة تكثيرهــا مــن قبــل المزارعيــن. لــذا مــن واجبنــا كشــعب وحكومــة 

الحفــاظ علــى هــذه الثــروة القيمــة المهــددة باالندثــار.

 

تعتبــر البــذار المحليــة ألي مجتمــع أو شــعب مــن الثــروات الطبيعيــة لذلــك الشــعب أو المجتمــع فهــي تعتبــر مــن 

مصــادر ســيادة الشــعوب علــى غذائهــا حيــث أنهــا تعتبــر مصــدر رخيــص الثمــن ومتوفــر ويمكــن الحصــول عليــه 

بســهوله مــن قبــل المجمــوع العــام للمزارعيــن فــي هــذه المجتمعــات ويتعايــش عليــه نســبه ال يســتهان بهــا مــن 

النــاس خاصــة الفقــراء منهــم وذوي الدخــل المحــدود .

لوحــظ فــي القــرى المســتهدفة مــن مشــروع تحســين وإنتــاج البــذور البلديــة فــي محافظــات الوطــن تراجــع 

فــي إعــداد األصنــاف البلديــة مــن المحاصيــل الحقليــة الغذائيــة وعلــى األخــص محاصيــل الخضــروات والحبــوب 

المزروعــة علــى مــدى الســنوات الماضيــة ويعــزى ذلــك إلى التغيرات الســريعة التــي أحدثتها التكنولوجيــا الزراعية 

المســتقدمة، وإدخــال ســاالت محســنة مــن المحاصيــل إلــى النظــم الزراعيــة ممــا نتــج عنــه تــآكل وراثــي واختفــاء 

ســاالت محليــة متأقلمــة بيئيــا وجغرافيــا وقــد أدى ذلــك إلــى تقليــل الخيــارات المتاحــة للمزارعيــن مــن األصنــاف 

البلديــة وتعــرض المعرفــة التقليديــة للمزارعيــن فيمــا يخــص انتقــاء البــذور ومعاملتهــا وتخزينهــا فــي الوقــت 

نفســه إلــى خطــر الضيــاع .  ولقــد تبيــن لنــا أن المزارعيــن فــي القــرى ال يســتطيعون توفيــر المتطلبــات البيئيــة 

العاليــة مثــل الــري والغــذاء لأصنــاف المحســنة عاليــة اإلنتاجيــة مــن محاصيــل الخضــروات والحبــوب ومــا زالــوا 

يحتفظــون بالعديــد مــن األصنــاف التقليديــة )البلديــة( ويمارســون مجموعــة مــن الممارســات الزراعيــة البيئيــة 

العضــوي  التســميد  بينهــا  مــن  االيجابيــة  التقليديــة 

لقناعتهــم بجــدواه فــي تحســين اإلنتاجيــة والمحافظــة 

وفضــًا  إنتاجيتهــا،  واســتدامة  التربــة  خصوبــة  علــى 

عــن ذلــك أدت الظــروف السياســية الصعبــة التــي تمــر 

ــة  ــاد االعتمــاد علــى الزراعــة المحلي ــى ازدي ــا إل بهــا بادن

كمصــدر للغــذاء والدخــل وإلــى ازديــاد صعوبــة وتكلفــة 

إمكانيــة الحصــول علــى بــذور األصنــاف المحســنة وقــد 

أدى ذلــك كلــه إلــى ازديــاد الطلــب علــى بــذور األصنــاف 

البلديــة أو التقليديــة والحاجــة إلــى إحيائهــا. ونتيجــة لمــا 

ورد ذكــره نؤكــد علــى ضــرورة إنشــاء أنظمــة مناســبة 

لصــون األصنــاف فــي هــذه المناطــق مثــل بنــوك 
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البــذور المجتمعيــة لتعمــل بالتكامــل مــع النظــام الزراعــي المجتمعــي التقليــدي علــى تلبيــة احتياجــات المزارعيــن 

مــن بــذور األصنــاف البلديــة وتعزيــز وصــون التــراث القائــم علــى إثــراء التنــوع مــن خــال تمكينهــم مــن الحصــول 

علــى البــذور التــي يرغبــون فيهــا وتعزيــز إمكانياتهــم إلنتــاج بــذور مرغوبــة لســاالت محاصيــل معينــة، وتأميــن 

مخــزون اســتراتيجي مــن البــذور فــي ســنوات الجفــاف وإنتــاج بــذور ذات جــودة مرتفعــة وضمــان األمــن البــذاري 

فــي مســتوى األســرة . 

وتأسيســًا علــى مــا ســبق ال يجــوز ألي كائــن مــن كان التاعــب فــي هــذه الثــروة بقصد أو بغير قصد. ومســؤولية 

حمايــة هــذه الثــروة تقــع علــى عاتــق الجميــع ابتــداًء مــن المســتوى الرســمي الوطنــي وانتهــاًء باألفــراد ألن 

الواقــع الحالــي فــي فلســطين مختلــف تمامــًا حيــث أن البــذار البلديــة ال تجــد مــن يعتنــي بهــا أو يحافــظ عليهــا 

وهــي وعلــى مــدار الخمســة عشــر ســنة الماضيــة آخــذة باالندثــار والفقــدان ألهــم صفاتهــا ممــا أضــاف عليهــا 

نتيجــة التهجيــن مــع أصنــاف أخــرى، وهــذا أوجــد أصنــاف جديــدة ســميت بالغريبــة بيــن أيــدي المزارعيــن ذات 

صفــات ســيئة وغيــر متأقلمــة مــع ظــروف هــؤالء المزارعيــن وال مــع بيئتهــم .
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إن األهميــة الكبــرى التــي تكمــن فــي إنشــاء بنــك للبــذار البلديــة هــو األول فــي فلســطين هــو الضمــان لحمايــة 

هــذه البــذار ذات األصنــاف المحليــة البلديــة ممــا ذكــر ســابقًا مــن أخطــار محدقــة بهــا وممــا زاد األمــور تعقيــدًا 

وزاد الخطــر المحــدق بهــذه األصنــاف مــا بــات اليــوم يعــرف بالكائنــات المعدلــة )المحــورة( وراثيــًا )GMOs( حيــث 

بــات موجــودًا اآلن فــي العالــم مجموعــة مــن الشــركات الضخمــة المنتجــة للبــذار باهظــة الثمــن والمعدلــة وراثيــًا 

والتــي ال يمكــن للمزارعيــن الفقــراء البســيطين إكثارهــا فهــي شــركات احتكاريــة أصبحــت فــي بعــض البلــدان 

تتحكــم فــي قــوت النــاس فــي تلــك البلــدان، وأقــرب مثــال علــى ذلــك مــا حصــل فــي مصــر بعــد توقيــع 

الحكومــة المصريــة علــى اتفاقيــة التجــارة العالميــة والــذي يســمح لهــذه الشــركات ببيــع منتوجهــا مــن بــذار القطــن 

للفاحيــن المصرييــن مــع عــدم الســماح للفاحيــن المصرييــن بإنتــاج كميــات كبيــرة مــن القطــن البلــدي المصــري 

)طويــل التيلــة( وطبعــًا ال يســتطيعوا إكثــار البــذار الجديــدة للقطــن ) قصيــر التيلــة ( وأيضــا يضطــروا لدفــع مبالــغ 

كبيــرة لقــاء الحصــول علــى هــذه البــذار.

والوضــع فــي األراضــي الفلســطينية عرضــه لخطــر GMOs  »فإســرائيل« تأتــي بعد الواليــات المتحدة األمريكية 

مــن حيــث الــدول التــي تعتمــد التعديــل الجينــي والتــي ترفــض دائمــًا اإلفصــاح عــن األصنــاف والمنتجــات 

التــي تعــدل وراثيــًا وهــي أيضــا ترفــض حتــى أن تضــع عامــة )label( علــى هــذه المنتجــات تشــير إلــى نســبة 

التعديــل الجينــي الموجــود فــي هــذا المنتــج أو علــى هــذا الصنــف مــن البــذار، فمعــروف أن الــدول األوروبيــة 

تضــع شــروطًا علــى دخــول أو التعامــل مــع هــذه الكائنــات مــن قبيــل اشــتراط وجــود عامــة دالــة علــى نســبة 

التعديــل الجينــي عندمــا تكــون النســبة المعدلــة بيــن 1(%- %5( أمــا إذا كانــت أقــل مــن1% فــا مانــع مــن 

دخولهــا األســواق األوروبيــة وفــي حــال كانــت أكثــر مــن5%  يمنــع دخولهــا والتعامــل معهــا علــى اإلطــاق. وألن 

المناطــق الفلســطينية ال يوجــد لهــا ســلطة تتحكــم بالحــدود والمعابــر وألن إمكانيــة وصــول هــذه الكائنــات إلــى 

ــروا مــن وجهــة نظــر إســرائيلية حقــل  ــن  الفلســطينيين يعتب األراضــي الفلســطينية ســهلة جــدًا وألن المزارعي

للتجــارب فــإن دخــول هــذه الكائنــات والبــذار المعــدل وراثيــًا إلــى األســواق الفلســطينية وارد وكبيــر جــدًا .

الهدف العام لبنك البذور:
حمايــة البــذور البلديــة المحليــة مــن خطــر الضيــاع وتحقيــق ســيادة المزارعيــن الفلســطينيين علــى غذائهــم وحفــظ 

أصنــاف البلديــة لمئــات الســنين .
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األهداف الفرعية لبنك البذور: 
صون المصادر الوراثية في مستوى المجتمع في إطار الزراعة المستدامة . « 

خدمة وانجاز حقوق المجتمعات الريفية في صون التنوع الحيوي الزراعي في الحقل .« 

 تجديد وإحياء البذور والمعرفة التراثية المرتبطة بها واالنتفاع بمصادرها الوراثية النباتية.« 

يعمــل بنــك البــذور المجتمعــي كنظــام تدعيــم ألحيــاء أو إعــادة إدخــال الســاالت المفقــودة أو تلــك التــي « 

علــى وشــك االنقــراض. 

يعمل أيضا كإستراتيجية إلدارة وتجنب الجفاف في مستوى المجتمع .« 

 اثر بنك البذور البلدية
تلبية احتياجات المجتمع المحلي من بذور األصناف البلدية األصيلة.« 

تعزيــز قــدرات المــزارع علــى حفــظ  واســتخدام المصــادر الوراثيــة النباتيــة اآلمنــة والمتأقلمــة بيئيــا مــع المحيط « 

الخارجي.

تامين مخزون استراتيجي من البذور البلدية لكافة األصناف في سنوات الجفاف .« 

ضمــان األمــن البــذاري فــي مســتوى األســرة، وتقليــل التكلفــة الماليــة علــى المــزارع مقابــل شــراء البــذور « 

بشــكل موســمي.   

 يمثــل بنــك البــذور البلديــة حــل لأمــن البــذاري علــى مســتوى المــزارع ، وهــي ذات تكلفة منخفضــة، وفعالة « 

وســليمة مــن النواحــي البيئيــة االجتماعيــة وهــي تعــزز قــدرات المــزارع علــى حفــظ واســتخدام المصــادر 

ــآزره فيمــا يتعلــق بالحصــول  الوراثيــة فــي الوقــت الــذي تعمــل فيــه علــى زيــادة مــدى تعــأون المجتمــع وت

علــى البــذور . 

يعــد البنــك أيضــا وســيلة حيويــة لتحقيــق صــون المصــادر الوراثيــة فــي مســتوى المجتمــع ضمــن إطــار « 

الزراعــة المســتدامة التــي تعتمــد علــى عوامــل أساســية ثاثــة لتحقيــق  إنتاجيــة مســتدامة هــي :-

التنوع الحيوي في النظام البيئي الزراعي .« 

اإلدارة المتكاملة للموارد البيئية . « 

المعرفة التراثية المحلية. « 
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   توقيـت الزراعـة 

 يعتمــد موعــد الزراعــة الصيفيــة أو الشــتوية علــى الموســم المطــري ) تاريــخ بدايــة هطــول األمطــار وتاريــخ 

نهايــة هطــول األمطــار(، ففــي حــال الشــتاء المبكــر يجــب التبكيــر فــي زراعــة المحاصيــل الشــتوية لاســتفادة 

ــة  ــات االمطــار الهاطل ــن وصــول كمي ــة لحي ــر الزراع ــر يجــب تأخي ــال الشــتاء المتأخ مــن هطــول االمطــار وفــي ح

ــل  ــل الشــتوية، أمــا فيمــا يخــص المحاصي ــة المحاصي ــة زراع ــدء عملي ــذي يســمح لب ــى المعــدل  الطبيعــي ال إل

ــة فــي موعدهــا الطبيعــي أي لحظــة  ــل الصيفي ــه يجــب زراعــة المحاصي ــة فــي حــال الشــتاء المبكــر فإن الصيفي

دخــول الدفــىء فــي التربــة وفــي حــال تأخــر الشــتاء يجــب تأخيــر الزراعــة لحيــن وصــول كميــات األمطــار الهاطلــة 

للمعــدل الطبيعــي الــذي يســمح ببــدء عمليــة الزراعــة وفــي حــال الشــتاء المتذبــذب والمتقطــع فإنــه يجــب بــدء 

ــر الزراعــة. ــة مبكــرا وعــدم االنتظــار وتأخي الزراعــة الصيفي

مالحظات عامة:
يجــب نثــر البــذور عندمــا يكــون الطقــس جيــدا، وبالعــادة تــزرع الخضــار الصيفيــة فــي نهايــة فصــل الشــتاء أمــا . 1

الخضــار الشــتوية فتــزرع فــي بدايــة فصــل الشــتاء. 

يفضل نقل األشتال في الصباح الباكر أو في فترة متأخرة من بعد الظهر. . 2

يفضــل زراعــة البــذور الكبيــرة والناميــة جيــدا، وذلــك بســبب احتوائهــا علــى احتياطــي أكبــر مــن الطاقــة التــي . 3

ــاء مجمــوع جــذري أفضــل، ويكتســب هــذا األمــر أهميــة  ــا إنباتــا أفضــل وأســرع، فضــا عــن بن تضمــن له

خاصــة فــي الزراعــة باألراضــي الجافــة. 

تعتبــر الزراعــة بالوقــت المناســب فــي الربيــع مســألة حاســمة بالنســبة لخضــار الصيــف فــي األراضــي الجافــة . 4

وذلــك لاســتفادة القصــوى مــن الرطوبــة المتوفــرة فــي التربــة بعــد أمطــار الشــتاء، النثــر المتأخــر للبــذور ال 

يســمح بنموهــا القــوي وبنضوجهــا النوعــي.  ويعتمــد ذلــك علــى كميــات األمطــار الهاطلــه  فمــن الممكــن 

التبكيــر بزراعــة الخضــار الصيفيــة مــن خــال الزراعــة تحــت األغطيــة )النايلــون(، ويتــم ذلــك عــن وقــوع حــاالت 

التأخــر والتذبــذب فــي هطــول األمطــار كمــا حــدث فــي الســنوات الســابقة وهــذا االمــر مســتخدم  مــن قبــل 

العديــد مــن المزارعيــن وفعــال واقتصــادي مــن الدرجــة األولــى. 

فــي حالــة الخضــار الشــتوية: يجــب أن تنمــو أوال منتجــات الخضــار الشــتوية مثــل: الــرأس ) الملفــوف، . 5

القرنبيــط، الخــس ( الجــذر ) اللفــت ، الفجــل ، والجــزر( الــورق ) الســبانخ ( البصلــة ) البصــل ( ومــن ثــم فــي 

الربيــع التالــي  تتــاح لهــا عمليــة اإلزهــار وإذا مــا تمــت زراعــة الخضــار الشــتوية فــي وقــت غيــر مناســب ) التبكيــر 

أو التأخيــر عــن الوقــت االعتيــادي ( فســيؤدي ذلــك إلــى إزهــار مباشــر ومبكــر للنباتــات، بــدال مــن نمــو منتــج 
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الخضــار أوال، وال يجــوز تخزيــن البــذور مــن هــذا النــوع مــن النباتــات.

العمليات الزراعية الحقلية الهامه:

كانون ثاني

 عمليات الخدمة:

إضافة األسمدة العضوية : ) 2 طن سماد عضوي / دونم (، لزراعة الخضروات البعلية. . 1

حصادر العلف األخضر أو حشة ) البيقيا ، الكرسنة(.  . 2

حصاد ونضج الزراعات الخضرية الشتوية ) الزهرة (.. 3

زراعة المحاصيل التالية: 

الحبوب: العدس، الحمص، الفول، البازياء. « 

 الخضروات: الزعتر، الميرامية، البابونج، البصل، الثوم، الفجل، البقدونس، السبانخ. « 

شــــباط

عمليات الخدمة:

حصــاد المحصــول البقولــي العلفــي األخضــر. حيــث يحصــد العلــف األخضــر فــي مرحلــة اإلزهــار 50 %/ . 1

ــا + كرســنة.  بيقي

زراعة المحاصيل التالية: 

حبوب : حمص، فول، عدس، وذلك بعد انتهاء موجة البرد في أول الربيع. « 

خضروات : زعتر، ميرامية، بابونج، فاصولياء، فليلفة. « 

2. إجراء عمليات خدمة األرض وخاصة التعشيب. 

آذار

عمليات الخدمة:

تحضير األرض للزراعة )حراثة األرض وذلك عندما تكون التربة موفرة لزراعة الذرة الصفراء والبيضاء( 

تعديل وتنعيم التربة ونثر األسمدة العضوية. 

تقسيم األرض إلى أحواض أو سطور. 
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عمليات الخدمة : 

مكافحة اآلفات على محاصيل الحبوب القمح، الشعير، الفول. 

تعشــيب وترقيــع بعــد أســبوع مــن زراعــة الخضــروات وخــف األماكــن المليئــة مــن محاصيــل البقــول ومكافحــة 

اآلفــات. 

زراعة المحاصيل التالية: 

حبوب: حمص في بداية الربيع، السمسم، عباد الشمس. « 

خضروات: الكوسا، الخيار، البندورة، البطيخ، السبانخ، الفاصولياء، الباذنجان، الفليفلة، القرع.« 

حصــاد محاصيــل البقــول العلفيــة الخضــراء. يتــم حــش المحصــول العلفــي للحصــول علــى البــذور فــي مرحلــة 

ــدة  ــازن جي ــدراس ويخــزن فــي مخ ــاء ال ــن أثن ــم فصــل التب ــة اصفــرار األوراق ويت ــاء القــرون وبداي النضــج وامت

التهويــة، خاليــة مــن الحشــرات. 

جمع محصول الخضروات: 

الزعتر: يحش في بداية الربيع من السنة الثانية للزراعة، البصل، الثوم. 

نيسان

عمليات الخدمة : 

إزالة األعشاب بواسطة الحراثة بين السطور قمح + الشعير . 

إجراء الحيطة والحذر ضد األمراض الفطرية )الكوسا(. . 1

مكافحة الحشرات وخاصة المن على محصول الفول. . 2

إجــراء عمليــة الترقيــع بعــد أســبوع أو أســبوعين مــن زراعــة محاصيــل الخضــروات: البنــدورة، الخيــار، الكوســا، . 3

البطيــخ، الشــمام، القــرع( 

زراعة المحاصيل التالية : 

حبوب : ) الذرة الصفراء، الذرة البيضاء، وذلك بعد زوال خطر البرد ) 2 – 3 كغم / دونم (. « 

     زراعة السمسم، عباد الشمس حيث يزرع في دورة ثاثية بعد القمح والعدس. 

خضــروات : الكوســا، الخيــار، البنــدورة، البطيــخ، الشــمام، الفاصوليــاء، الباميــة، النعنــع، الزعتــر، الميراميــة، « 

البابونــج، القــرع. 

حصاد المحاصيل التالية:

حصــاد الحمــص حيــث يقلــع فــي مرحلــة مبكــرة للحصــول علــى حبــوب خضــراء بعــد امتــاء القــرون حصــاد البصــل 

والثوم. 
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أيـــــار

حصاد محاصيل البقول: 

) الحمــص، الفــول: حيــث تحصــد فــي منتصــف أيــار عندمــا تبــدأ القــرون بالتحــول للــون األســود، ويتــم قلــع النبــات 

قبــل اكتمــال جفــاف القــرون ثــم تجفــف فــي الحقــل وبعدهــا تفصــل الحبــوب وتغريــل ثــم تعبــأ فــي أكيــاس الخيــش. 

نضج محصول الكوسا، القرع. 

زراعة المحاصيل: 

 الحبوب )البقول( الذرة الصفراء، الذرة البيضاء. . 1

الخضروات: الشمام، البامية، النعنع. . 2

عمليات الخدمة : 

إجراء عملية الترقيع لمحصول الذرة بنوعها. « 

إجراء عمليات الخف بعد اسبوعين لمحاصيل الخضروات، بندورة، خيار، كوسا، شمام. « 

القضاء على األمراض واآلفات باستخدام المبيدات على محاصيل الخضروات. 

حزيـران

الحصاد والدراس والتخزين :

حصاد ) الشعير( حيث ينضج بعد 160 – 180 يوم من الزراعة. « 

يحصد بعد زوال اللون األخضر نهائيا من كل أجزاء النبات. « 

يتــم الحصــاد يدويــًا أو بواســطة اآلالت ويخــزن فــي مخــازن نظيفــة خاليــة مــن الحشــرات وجيــدة التهويــة، « 

ويمكــن تعقيــم البــذور إذا ظهــر فيهــا إصابــة حشــرية.

حصاد محصول البقوليات / الحمص، السمسم. « 

يتــم حصــاد الحمــص إذا كان الغــرض الحصــول علــى بــذور جافــة ويتــم قلــع النبــات عندمــا تبــدأ القــرون « 

واألوراق الســفلى باالصفــرار ويقلــع يدويــًا . 

حصــاد محصــول السمســم ويفضــل الحصــاد قبــل النضــج الكامــل خوفــًا مــن تســاقط البــذور وتجفــف ثــم « 

تخــزن فــي مــكان نظيــف.

بداية نضج الخضروات، الخيار، الكوسا، البندورة.« 

جنى ثمار الخضروات الناضجة وتسويتها. « 

زراعة محاصيل الخضار التالية: الشمام، ملوخية، باذنجان، فليفلة.« 
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تمــوز 

الحصاد والتخزين: 

حصاد الذرة البيضاء والصفراء، يتم الحصاد يدويًا ودراس العرانيس بقص الساق وجمعها. . 1

تجفيــف النباتــات البقوليــة )الحمــص(، حيــث يكتمــل جفــاف البــذور وتتــم عمليــة الــدراس وتخــزن البــذور فــي . 2

مــكان جــاف.  حصــاد عبــاد الشــمس ويتــم بقطــع األقــراص يدويــا ثــم تجفيفهــا قبــل فرطهــا، وتجمــع البــذور 

جاهــزة للتســويق والتخزيــن. 

نضج ثمار الخضروات / البطيخ، الشمام.. 3

آب

حصاد المحاصيل: عباد الشمس، البطيخ، الشمام. . 1

تنظيف األرض من بقايا المحاصيل السابقة. . 2

تعقيم التربة باستخدام المبيدات أو التعقيم الشمسي. . 3

ترك األرض بور فترة من الزمن من أجل الحراثة وإضافة السماد العضوي للسنة القادمة. . 4

زراعة المحاصيل الخضرية التالية: الزهرة )القرنبيط(، الخس، الفلفل، الملوخية، الفاصولياء. . 5

أيلول 

العمليات الزراعية وتحضير األرض: 

تجهيز األرض لزراعة المحاصيل الحقلية والبقول: قمح، شعير، عدس، فول.« 

حراثة األرض إلى عمق 10 – 12 سم مرة أو مرتين. « 

تنعيم التربة إذا وجد فيها كتل ترابية وتسويتها. « 

إضافة األسمدة العضوية – إضافة السماد البلدي المخمر قبل الشتاء وقلب األرض بنسبة 2 طن / دونم. « 

زراعة الخضروات التالية: 

 الزهرة، الملفوف، اللفت، الفجل، البازياء، السبانخ، الخس، الجزر، الفلفل. 

عمليات الخدمة : - ترقيع محصول الزهرة . 

إجراء عملية العزق للزهرة وإزالة األعشاب وجمع التراب حول السيقان لتدعيمها. 
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تشرين األول 

إضافة السماد البلدي وحر األرض وترك األرض الستقبال األمطار قبل الزراعة حتى يذوب السماد في داخل التربة.

زراعة المحاصيل التالية: 

البقــول: العــدس، الفــول، البيقيــا، البازيــاء، البيقيــا، الكرســنة يفضــل التبكيــر فــي الزراعــة وتــزرع فــي دورة « 

ثاثيــة فــي الــدورة الزراعيــة ) قمــح، عــدس، حمــص، بقــول علفيــة( وتــزرع األعــاف لتحــل محــل البــور لنحافــظ 

علــى خصوبــة التربــة وعــدم إجهادهــا ويحتــاج الدونــم 10 – 12 كغــم بــذور . 

الخضروات : زراعة الزهرة، الملفوف، اللفت، الفجل، السبانخ، الخس، الجزر. « 

 إضافــة الســماد البلــدي لــأرض المزروعــة بالزعتــر ألنــه نبــات معمــر يبقــى فــي األرض مــن 4 – 5 ســنوات، 

ويضــاف الســماد المركــب 10 غــم / شــتلة وتــزداد هــذه الكميــة مــع زيــادة عمــر النبــات ويضــاف بعــد كل حشــة. 

تشرين الثاني

  زراعة المحاصيل التالية 

الحبوب والبقول :- القمح، الشعير، العدس، الفول، البيقيا، الكرسنة.  « 

 تتم الزراعة للمحاصيل بواسطة اآلالت أو يدويا ويحتاج الدونم . 1

12 15 كغم / دونم من الحبوب / زراعة يدوية . 2

8 – 10 كغم / دونم من الحبوب / زراعة آلية. . 3

يزرع العدس والفول مبكرًا إلعطاء إنتاج عالي من الحب والقش . . 4

يزرع الفول بعل بعد القمح ويحتاج الدونم من 12 – 14 كغم / دونم نثرًا باليد ومن . 5

10 – 12 كغم / دونم للزراعة في خطوط وأفضل زراعة بعلية للفول هي في هذا الشهر )11(.. 6

زراعة الخضروات التالية: اللفت، الفجل، الزعتر، الميرامية، البابونج، البصل، الثوم، السبانخ، الفجل، البقدونس، الجزر. « 

كانون األول 

زراعة المحاصيل التالية : 

القمح، الشعير، العدس، الفول، البيقيا، الكرسنة، البصل، الثوم ويفضل الزراعة في خطوط. 

عمليات الخدمة :    

 الترقيع والخف لمحصول الفول. يتم الترقيع باستخدام بذور منقوعة في الماء قبل 24 ساعة .

نضج الخضروات التالية : 

   -  الزهرة، اللفت، الفجل، الزعتر، الميرامية، البابونج. 
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 ادارة المصادر المائية 

يــرى االقتصاديــون بــأن الوضــع المائــي الفلســطيني خطيــر جــدا  وهــذا مــا تؤكــده الكثيــر مــن التقاريــر الدوليــة، 

حيــث أن الميــاه تشــكل العجلــة األساســية وشــريان الحيــاه للمجتمعــات بشــكل عــام وتشــكل خصوصيــة للشــعب 

الفلســطيني فــي ظــل الصــراع المائــي مــع دولــة االحتــال، حيــث أن الميــاه تؤثــر فــي مختلــف القطاعــات 

االقتصاديــة ومنهــا القطــاع الزراعــي والصناعــي.

الواقع المائي في فلسطين

لدينــا كميــات ميــاه مناســبة ولكــن ليــس لدينــا « 
ســيطرة عليهــا حيــث أن االحتــال اإلســرائيلي 

يســيطر علــى مــوارد الميــاه الفلســطينية.
الفلســطينيين «  بيــن  مشــتركة  الفلســطينية  الجوفيــة  األحــواض   

إســرائيلية. شــركات  مــن  للفلســطينيين  ميــاه  بيــع  ويتــم  واالســرائيليين، 
110 ماييــن م3، علمــا أن حصــة «  الفلســطينيون يحصلــون علــى نحــو   

الفلســطينيين مــن األحــواض الجوفيــة الثاثــة فــي فلســطين هــو 118 
مليــون م3، وكان مــن المفتــرض أن تصبــح هــذه الكميــة 200 مليــون متــر 
مكعــب حســب اإلتفاقيــات المبرمــة بيــن االحتــال اإلســرائيلي والســلطة 
نصيبهــم  مــن  محرومــون  الفلســطينيون  لكــن  الفلســطينية،  الوطنيــة 

الشــرعي مــن الميــاه. 
الميــاه حوالــي ســبع مــرات «  الكلــي لإلســرائيليين مــن  بلــغ االســتهاك 

الفلســطينية.  األراضــي  فــي  الفلســطينيين  نصيــب  مــع  مقارنــة  ونصــف 
بلغــت حصــة المســتعمر اإلســرائيلي داخــل المســتعمرات المقامــة علــى « 

أراضــي الضفــة الغربيــة تســع مــرات ونصــف مقارنــة مــع نصيــب الفــرد 
الفلســطيني لنفــس العــام. 

هل تعلم
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الموارد المائية في فلسطين
مصادر المياه في فلسطين هي : 

المياه الجوفية )اآلبار، الينابيع( . 1

المياه السطحية ) األنهار، األودية، البحيرات(. 2

األحواض المائية في فلسطين : . 3

4 . 380-400 ينتــج  هــو  و  العوجا/التمســاح:  نهــر  حــوض 

الميــاه  مــن  مكعــب  متــر  مليــون 

حوض الخليل / بئر السبع  21-20 مليون متر مكعب من المياه. 5

حوض بردلة 11-9 مليون متر مكعب من المياه. 6

البقيعة+المالح 2  مليون متر مكعب من المياه. 7

فصايل/ العوجا13-12 مليون متر مكعب من المياه. 8

 وادي الفارعة  10 مليون متر مكعب من المياه. 9

حوض رام الله / القدس 25 مليون متر مكعب من المياه. 10

حوض جنوب القدس/النقب 6.7-6.2 مليون متر مكعب من المياه. 11

حوض نابلس /جنين/جلبون 104-92 مليون متر مكعب من المياه. 12

تعنك/جلبون 35 مليون متر مكعب من المياه. 13

حوض قطاع غزة 110-100 مليون متر مكعب من المياه. 14

أسباب المشاكل المائية في فلسطين

الزيادة الطبيعية في عدد السكان في فلسطين.« 

زيادة رقعة األراضي الزراعية في فلسطين التاريخية« 

زيادة استهاك المياه في القطاع الصناعي.« 

ســيطرة االحتــال اإلســرائيلي علــى المــوارد المائيــة لكــي تزيــد رقعتهــا الزراعيــة علــى حســاب الفلســطينين « 

وكذلــك زيــادة النشــاط الصناعــي لديهــم. 

ارتفاع نسبة الملوحة في مياه المناطق الساحلية. « 

انخفاض منسوب المياه الجوفية. « 

تلوث المياه الجوفية والسطحية. « 
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الـــري 
يعــد الــري مــن العمليــات الزراعيــة المهمــة، ويعــرف الــري بأنــه الوســيلة الصناعيــة إلمــداد النباتــات بالمــاء الــذي 

ــات الناميــة عليهــا لتقــوم  يمكنــه مــن النمــو الجيــد أو هــو إضافــة المــاء لــأرض الزراعيــة لســد احتياجــات النبات

بأنشــطتها الحيويــة والفســيولوجية والكيميائيــة وذلــك بكميــات وافــرة يمتصهــا النبــات عــن طريــق الشــعيرات 

الماصــة بالمجمــوع الجــذري وكذلــك لــه فائــدة فــي غســيل أو تخفيــف تركيــز األمــاح بالتربــة.

ــث  ــري ، حي ــق األمطــار أو ال ــة ســواء عــن طري ــازم لنموهــا وإثمارهــا مــن الترب ــى المــاء ال ــات عل  تحصــل النبات

أن معــدل ســقوط األمطــار فــي معظــم المناطــق الفلســطينية فــي ظــل التغيــرات المناخيــة الحاليــة ال يفــي 

ــري التكميلــي. ــك يجــب االعتمــاد علــى ال ــة  لذل باالحتياجــات، المائي

مــن هنــا يمكــن تعريــف الــري التكميلــي وهــو اضافــة كميــات محــدودة مــن الميــاه خــال أوقــات معينــة وذلــك 

بهــدف توفيــر رطوبــة كافيــة مــن أجــل نمــو طبيعــي لنباتــات محصــول معيــن بهــدف تحســين انتاجيتــه أو 

اســتقرارها بحيــث يتــم تجنــب الخســارة اإلقتصاديــة الناجمــة عــن تبعيــات الجفــاف أو قلــة المحتــوي المائــي فــي 

التربــة.

االحتياجــات المائيــة:  اســتهالك المحاصيــل للميــاه أو كميــة الميــاه التــي يســتهلكها النبــات مــن أجــل نمــو 

طبيعــي.
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طرق الري:

تستخدم عدة طرق ونظم للري – واختيار طريقة الري تتوقف على عدة عوامل منها العوامل التالية:

معدل تسرب الماء في التربة )درجة نفاذية مياه الري ويعتمد على نوع التربة(.. 1

مقدرة التربة على االحتفاظ بالماء.. 2

طبوغرافية األرض من حيث االستواء واالنحدار.. 3

الظروف الجوية بالمنطقة.. 4

كمية الماء التي يحتاج لها النبات ومدى سهولة الحصول عليه.. 5

نوع النباتات المزروعة.. 6

فترات الري – قصيرة أم طويلة. . 7

ــري علــى طبقــة  ــة بالمــاء بأشــكال مختلفــة أو باالنســياب حيــث يتدفــق مــاء ال ــري الســطحي: هــو غمــر الترب ال

ســطح األرض ويغطيهــا أو تغطــي الميــاه بعــض أجــزاء التربــة فقــط. وتوجــد نظــم مختلفــة للــري الســطحي مثــل 

األحــواض، الشــرائح والخطــوط، وهــذا النــوع قليــل اإلســتخدام فــي فلســطين.

الــري بالــرش )الــري الــرذاذي( :فــي هــذا النظــام يضــاف المــاء إلــى ســطح التربــة والنباتــات علــى شــكل رذاذ فــي 

شــكل مطــر صناعــي وذلــك بواســطة أجهــزة تقنيــة خاصة)رشاشــات( أو باســتخدام أنابيــب األلمونيــوم الخفيفــة 

المــزودة بالــرؤوس المحوريــة الــدوارة أو مــن خــال توزيــع المــاء تحــت ضغــط مــن خــال أنابيــب ثابتــة أو متحركــة 

)متنقلــة( توضــع بيــن النباتــات وتبــرز منهــا رشاشــات تنثــر رذاذ المــاء فــي دائــرة حولهــا.

ــة بأنابيــب. هــذا النظــام  ــة علــى شــكل قطــرات مــن نقاطــات متصل ــط :إضافــة المــاء فــي الترب ــري بالتنقي  ال

ســطحي أو ســفلي وهــو يمتــاز باالســتخدام األمثــل للميــاه مــن النواحــي اإلقتصاديــة، تنظيــم تدفــق الميــاه 

ــة تكــون جيــدة. ال تتعــرض  ــة بالمــاء ولهــذا فتهويــة الترب فــي موقــع  النباتــات وحســب حاجتهــا، ال تشــبع الترب

الميــاه لتبخــر مثــل مــا يحــدث فــي طريقــة الــري الســطحي، عدم نمــو الحشــائش بيــن خطــوط الزراعــة لجفــاف 

ــدات. ــك المبي ــري وكذل ــة لمــاء ال ــة إضافــة األســمدة الذائب التربة، إمكاني
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المصادر المائية البديلة: 

 نظــرا لزيــادة فــي الطلــب علــى الميــاه )المنزلــي والزراعــي( فــي فلســطين، وذلــك بســبب الزيــادة المســتمرة 

فــي عــدد الســكان ونقــص فــي الســيطرة علــى مصــادر الميــاه يتوجــب علــى  المزراعيــن الفلســطينين البحــث 

ــة /العادمــة المعالجــة  فــي  ــاه الرمادي ــاه وذلــك مــن خــال اعــادة اســتخدام المي ــدرة المي عــن بديــل للحــد مــن ن

األغــراض الزراعيــة والمنزليــة وإعــادة اســتعمالها فــي الــري  حيــث يمكــن أن تصبــح واحــدة مــن البدائــل الرئيســية 

لتحســين الوضــع المائــي فــي فلســطين وإعــادة اســتخدامها فــي الجانــب الزراعــي حيــث أن هــذه الميــاه تعتبــر 

ثــروة حقيقــة نســتطيع اســتغالها فــي ظــل التغيــر المناخــي فــي العديــد مــن األغــراض التاليــة: 

توفر المياه الرمادية المعالجة يمكن أن يكون مصدر لأغراض الزراعة.« 

والطلــب «  المتطرفــة  المناخيــة  لأحــداث  التعــرض  مــن  يقلــل  المعالجــة ســوف  الميــاه  اســتخدام  إعــادة 

المســتمر. الجفــاف  بســبب  الموســمي 

ــة إلــى «  ــاه الرمادي ــة مــن خــال تســرب المي ــاه الجوفي ــع تلــوث المي الحــد مــن التلــوث البيئــي مــن خــال من

الميــاه الجوفيــة.

 فوائــد عديــدة يمكــن أن تنجــم عــن اســتخدام الميــاه الرماديــة المعالجــة فــي ري المزروعــات وســوف تحافــظ « 

علــى المصــادر المائيــة الشــحيحة وزيــادة اإلنتاجيــة الزراعيــة.

 يقلل من تكاليف األسمدة ألن المواد الغذائية متوفرة في المياه الرمادية المعالجة.« 

أهم العوامل التي تحدد وقت وكمية المياه المستخدمة في ري المزروعات: 

نوعية المحصول ومرحلة نموه« 

الظروف المناخية السائدة في المنطقة « 

طبيعة التربة « 

طريقــة الــري المســتخدمة حيــث أن أفضــل وســائل ترشــيد اســتهاك الميــاه هــي اســتخدام أســلوب الــري « 

األمثــل مثــل الــري بالتنقيــط أو الرشاشــات 
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توصيات عامة :

أخي المزراع، أختي المزارعة كي تتجنب/ي التغيرات المناخية، اعلم/ي بأن: 

اختيــارك المحصــول الــذي يتحمــل الجفــاف ويحتــاج إلــى كميــات قليلــة مــن الميــاه يزيــد مــن ربحــك ويقلــل التكلفــة 

االقتصاديــة لإلنتاج.

إن ادارتــك الجيــدة لتنفيــذ وتطبيــق العمليــات الزراعيــة للمحصــول تزيــد مــن ربحك وتقلل التكلفــة االقتصادية « 

لإلنتاج.

اختيــارك نظــام الــري األكثــر ارشــادا فــي اســتهاك الميــاه يزيــد مــن ربحــك ويقلــل التكلفــة اإلقتصاديــة « 

لإلنتــاج.

قيامــك  بعمليــة الــري أثنــاء الليــل أو فــي ســاعات الغــروب أو فــي الصبــاح الباكــر يجنبــك تبخــر كميــة الميــاه « 

اذا مــا قمــت بعمليــة اري خــال النهــار ويزيــد مــن ربحيتــك ويقلــل التكلفــة اإلقتصاديــة لإلنتــاج.

معرفتــك باحتياجــات محصولــك المائيــة ونوعيــة التربــة التــي ســيزرع فيهــا يســهل عليــك تقديــر كميــة الميــاه « 

التــي ســيتم تزويــد الميــاه فيهــا يزيــد مــن ربحــك ويقلــل التكلفــة اإلقتصاديــة لإلنتــاج

مــن أجــل زيــادة ربحــك ننصحــك باســتخدام الوســائل العلميــة الحديثــة مــن أجــل تحديــد مواعيــد الري المناســبة « 

مثــل التشــوميتر والــذي نســتطيع مــن خالــه معرفــة كميــة الرطوبــة والمتوفــرة فــي التربــة والتــي تعتبــر اداة 

أو مؤشــر فــي اتخــاذ قــرار الــري.

اخــي المــزارع، أختــي المزارعــة هــل تعلــم/ي بــأن اضافــة التربــة البيضــاء )) الحــور (( إلــى أصنــاف التربــة األخــرى « 

تزيــد مــن قدرتهــا علــى االحتفــاظ ب الرطوبــة المناســبة لنمــو المزروعــات أو النباتــات وذلــك مــن تقليــل 

عمليــات التبخــر.
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   التربة والتغيرات المناخية

 هــي الطبقــة الســطحية الهشــة أو المفتتــة التــي 

العنصــر األساســي  تغطــي ســطح األرض. وهــي 

الشــائع لنمــو النبــات تتكــون التربــة مــن مــواد صخريــة 

مفتتــة خضعــت مــن قبــل للتغييــر بســبب تعرضهــا 

للعوامــل البيئيــة والبيولوجيــة والكيمائيــة، ومــن بينها 

العوامــل الجويــة وعوامل التعريــة. ومــن الجدير بالذكر 

أن التربــة تختلــف عــن مكوناتهــا الصخريــة األساســية 

والتــي يرجــع الســبب فــي تغييرهــا لعمليــات التفاعــل 

التــي تحــدث بيــن األغلفــة األربعــة لســطح األرض؛ 

وهي الغــاف الصخري والغــاف المائي والغــاف 

الحيــوي. الجوي والغــاف 

 ونســتنتج مــن ذلــك أن التربــة تعــد مزيًجــا مــن المكونــات العضويــة والمعدنيــة التــي تتألــف منهــا التربــة 

فــي حاالتهــا الســائلة )المــاء( والغازيــة )الهــواء(، حيــث تحتفــظ بالمــواد التــي تتألــف منهــا التربــة بيــن حبيباتهــا 

المتفككــة بفجــوات مســامية )أو مــا ُيعرف بمســام التربــة)  وهــي بذلــك ُتشــكل هيــكل التربــة الــذي تملــؤه هــذه 

المســام. وتتضمــن هــذه المســام المحلــول المائــي )الســائل( والهــواء )الغــاز)  ووفًقــا لذلــك، فإنــه ينبغــي أن 

يتــم التعامــل غالًبــا مــع أنــواع التربــة علــى اعتبــار أنهــا نظــام يتألــف مــن ثاثة أطــوار، وتترأوح كثافة معظــم 

أنــواع التربــة بيــن 1 و2 جرام/ســنتيمتر مكعب كمــا ُتعــرف التربــة أيًضــا باســم األرض ؛ وهــي المــادة التــي اشــتق 

منهــا كوكــب األرض الــذي نحيــا عليــه، يرجــع تاريــخ بعــض المــواد التــي تتكــون منهــا التربــة فــي كوكــب األرض 

إلــى مــا قبل الحقبــة الجيولوجيــة الثالثة ولكــن معظــم هــذه المــواد ال يرجــع تاريخهــا إلــى مــا قبل العصــر) 

البليستوســيني )وهو أحــد العصــور الجليديــة وأكثرهــا حداثــة.

أنواع التربة إن التربة تقسم لـ ثالثة انواع اساسية :

1.    التربــة الطينيــة: هــي التربــة الحمــراء التــي يفضلهــا اغلــب المزارعيــن فــي الزراعــة، ولكــن مــا ال يعلمــه 

ــة  ــة الطيني ــرة فــي الموقــع فهــي ضــارة ألن الترب ــت نســبتها كثي ــة ) الحمــراء( إن كان ــة الطيني ــن أن الترب الكثيري

ــاه فــي داخلهــا، تســمى  ــرة جــدا تكــون متماســكة مــع بعضهــا البعــض وتحتجــز المي ــات صغي تتكــون مــن جزيئ

أيضــا التربــة الثقيلــة لثقلهــا علــى النباتــات ألنهــا وبســبب تماســكها قــد تمنــع الجــذور مــن امتصــاص الميــاه التــي 
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تحبســها بيــن جزيئاتهــا، وصــرف الميــاه فيهــا ســيئ جــدا مــن مــا يــؤدي إلــى ســوء التهويــة عنــد امتــاء فتحــات 

التربــة بالمــاء، وايضــا بســبب تماســكها الشــديد فإنهــا تســبب تشــققات كبيــرة فــي الموقــع عنــد الجفــاف، لذلــك 

إن افضــل تربــة للزراعــة هــي التــي تحتــوي %30-20 تربــة طينيــة فقــط.

2.    التربــة الســلتية: تعتبــر مــن أفضــل التــرب للزراعــة ألن جزيئاتهــا تأتــي بيــن الطينيــة والرمليــة فهــي تحتفــظ 

بالميــاه ولكــن الجــذر يســتطيع االســتفادة مــن هــذه الميــاه علــى عكــس التربــة الطينيــة، والتهويــة فيهــا جيــدة 

جــدًا.

3.    التربــة الرمليــة: مــن أســوأ التــرب ألن جزيئاتهــا كبيــرة جــدا وال تحتفــظ بالميــاه وال بالمــواد الغذائيــة والتعامــل 

معهــا والزراعــة فيهــا متعــب جــدًا.

أفضل الترب هي التي تحتوي 30 % تربة طينية و15 % تربة رملية و55 % تربة سلتية.

العوامل المؤثرة في تشكيل التربة

يتمثــل تشــكيل التربــة نطاقــات قطــاع التربــة وتطورهــا. وتتضمــن هــذه العوامــل عمليــات حــت المــواد المكونــة 

للتربــة وحملهــا لنقلهــا إلــى مــكان آخــر ثــم إرســابها فــي هــذا المــكان. إن المعــادن التــي ُأخــذت مــن تفتــت 

الصخــور التــي تعرضــت لعوامــل التعريــة قــد تخضــع لتغيــرات ينتــج عنهــا تكويــن معــادن ثانويــة والعديــد مــن 

المركبــات األخــرى التــي تتفــأوت فــي درجــة ذوبانهــا فــي المــاء، وهــذه المكونــات قــد تنتقــل مــن منطقــة مــا 

علــى ســطح األرض إلــى منطقــة أخــرى بفعــل المــاء أو أي نشــاط آخــر يقــوم بــه الكائــن الحــي. وبالتالــي، أدت 

ــى تكوين طبقــات التربة المختلفــة.  ــرات التــي تعرضــت لهــا إل ــة والتغي ــة هــذه المــواد داخــل الترب حرك

التغيرات المناخية:

ن التربــة بدرجــة كبيــرة علــى الظــروف المناخيــة المحيطــة بهــا، ويتضــح ذلــك مــن خــال اختــاف  يعتمــد تكــوٌّ

خصائــص أنــواع التربــة باختاف المناطــق المناخية الموجــودة بهــا. ومــن أهــم هــذه الظواهــر المناخيــة التــي 

ــرارة ونســبة الرطوبــة.  ــة وعوامــل التجويــة درجــة الح ــة غســل الترب تؤثــر علــى عملي

طبيعة التضاريس

تؤثــر مظاهــر ســطح األرض مــن حيــث االنحــدار واالرتفــاع واالنخفــاض علــى نســبة الرطوبــة ودرجــة حــرارة التربــة 

ومــدى تأثــر المــادة األم للتربــة بعوامــل التعريــة. ولمزيــد مــن التوضيــح فالمنحــدرات الشــديدة والمواجهــة 

للشــمس أكثــر دفًئــا مــن غيرهــا، كمــا أن األســطح شــديدة االنحــدار قــد تتعــرض لعوامــل النحــت والتعريــة بشــكل 

أســرع مــن أنــواع التربــة أو المــادة التــي تكونــت بفعــل الرواســب.
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العوامل البيولوجية

يؤثــر كل مــن النباتــات والحيوانات والفطريات والبكتريا وكذلــك اإلنســان علــى تكويــن التربــة. حيــث تخلخــل 

الحيوانات والكائنــات الحيــة الدقيقة التربــة ممــا يــؤدي إلــى وجــود فجــوات ومســام بيــن جزيئــات التربــة تســمح 

بتغلغــل الرطوبــة  وتســرب الغــازات إلــى الطبقــات الســفلية مــن التربــة. وبالطريقة نفســها، تفتح جــذور النباتات 

العديــد مــن األنفــاق داخــل التربــة خاصــة النباتــات ذات الجــذور الوتديــة الكبيــرة التــي تمتــد إلــى أعمــاق كبيــرة. 

عامل الزمن

ومــن بيــن العوامــل المذكــورة ســابًقا يعتبــر الزمــن أحــد العوامــل المؤثــرة فــي تكويــن التربــة وتطورهــا. بمــرور 

ن  ــة تكــوُّ ــر عملي ــة، وتعتب ن الترب ــة اعتمــاًدا علــى العوامــل األخــرى الخاصــة بتكــوُّ الوقــت، تتطــور خصائــص الترب

التربــة عمليــة خاضعــة لعامــل الزمــن وتتوقــف علــى كيفيــة تفاعــل العوامــل األخــرى مــع بعضهــا البعــض.

أهم العوامل المناخية التي تؤدي إلى تدهور التربة: 

تتعــرض التربــة إلــى العديــد مــن األخطــار والمشــاكل التــي تؤثــر عليهــا وتفســدها، وتلــك األخطــار إمــا أن تكــون 

عوامــل طبيعيــة، كمــا ســبق ذكرهــا  أو تكــون عوامــل بشــرية. ومــن أهــم تلــك األخطــار:

االنجراف:
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التصحر و الزحف الصحراوي، والجفاف.

الوسائل والتدابير التي تساعد على حماية التربة من التغيرات المناخية، وإيقاف تدهورها:

ــادة . 1 ــات وزي ــى األشــجار والغاب ــر والمفــرط. والحفــاظ عل ــي بالتوقــف عــن الرعــي الجائ ــة الغطــاء النبات حماي

مســاحاتها، والتوقــف عــن إزالتهــا. والقيــام بتشــجير المناطــق المهــددة بالتصحــر، وخطــر انجــراف التربــة.

اســتصاح األراضــي الزراعيــة، وتحســين نوعيــة التربــة فيهــا. وتســوية األراضــي فــي المناطــق المنحــدرة . 2

َجــة، وهــي مــا تســمى بـــ )المصاطــب(؛ وذلــك لحمايتهــا مــن خطــر  علــى شــكل قطاعــات مســتوية ُمَدرَّ
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اإلنجــراف  باالضافــة إلــى بنــاء الجــدران االســتنادية )الساســل الحجريــة( فــي المناطــق المنحــدرة ممــا يقلــل 

انجــراف التربــة.

إنشــاء مصــدات للريــاح حــول األراضــي المعرضــة للريــاح القويــة التــي قــد تضرهــا، ويتــم ذلــك بعــدة طــرق، . 3

ومــن أفضلهــا: إحاطــة تلــك المناطــق باألشــجار الطويلــة.

االبتعــاد عــن الحراثــة العميقــة واســتخدام الحراثــة الكنتوريــة التــي تحافــظ علــى رطوبــة التربــة وتقلــل مــن . 4

انجــراف التربــة.



30

الهشاشة في االراضي الفلسطينية 

تعبــر الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر 

المنــاخ ) IPCC(  عــن مفهــوم الهشاشــة بأنــه 

أو  الطبيعــي  النظــام  مــدى  أي  إلــى  مؤشــر 

االجتماعــي هــو عرضــة لأضــرار الناجمــة عــن 

تغيــر المنــاخ وهــل تغيــر المنــاخ هــو أحــد عوامــل 

هــذا النظــام، باإلضافــة إلــى حساســية النظــام 

للتغيــرات فــي المنــاخ وقدرتــه علــى التكيــف 

مــع هــذه التغيــرات. 

وبالتالــي فــإن النظــام الهــش هــو الشــديد التأثــر والحســاس جــدًا للتغيــرات فــي المنــاخ، حتــى لــو كانــت بســيطة،  

يخضــع لقيــود شــديدة فــي قدرتــه علــى التكيف.

 الحساسية
 الى اية مدى يتأثر
 النظام بالعوامل

والتغيرات المناخية

 القدرة على التكيف
قدرة المجتمعات على التكيف مع آثار التغيير

آثار العوامل والمتغيرات
لمناخية على النظام الطبيعي الهشاشة
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الهشاشة في المناطق الفلسطينية:

-1 محدودية مصادر المياه 

-2 تزايد التعرض لضغوط الحرارة

-3 تغيرات في أنماط سقوط األمطار

مصفوفة الهشاشة :

األسباب
مصدر الهشاشة المشكلة / 

الحدث اآلثار القطاع الفئة المتأثرة المكان المتأثر
بشري طبيعي

ارتفاع 
درجات 
الحرارة  

و

انخفاض 
معدالت 
األمطار

a

ف
جفا

ال

انخفاض 
مستوى 
المياه 
الجوفية

زراعي

المزارعين 

و السكان 
المحليين

االراضي 
الزراعية

انخفاض 
االنتاج 
الزراعي

زراعي

محدودية 
المساحة 
المزروعة

زراعي

تقلص 
المساحات 
الرعوية 

زراعي 

انخفاض 
قدرة التربة 
االنتاجية 

بيئي وزراعي 

تغير الموسم 
المطري a

تغير التوزيع 
الجغرافي 
لزراعة 

المحاصيل 

تغيير في 
مواعيد 
زراعة 

المحاصيل  

زراعي

تغيير نوع 
المحصول  بيئي

خالفات 
على مصادر 

المياه
اجتماعي

االخالل 
بالتنوع 
الحيوي

بيئي
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المرونة :

علــى  البيئــي  أو  االجتماعــي  النظــام  قــدرة 

اســتيعاب االضطرابــات مــع الحفــاظ علــى نفــس 

البنيــة األساســية وطــرق األداء، والقــدرة علــى 

التنظيــم الذاتــي والتكيــف مــع التغيــر،  القــدرة 

عنــد  البنــاء  وإعــادة  التغييــر  مــع  التكيــف  علــى 

الضــرورة.

 كيف يؤثر تغير المناخ على الزراعة ؟

ان لتغيــر المنــاخ تأثيــرات زراعيــة متعــددة بحيــث 

تشــمل تلــك التأثيــرات :

التربة :
ــة، إن  ــوازن المــاء والترب ــات التــي تلحــق بت ــر بالتوازن ــة المتاحــة للزراعــة وطريقــة توزيعهــا تتأث ان مســاحات الترب

العجــز فــي التربــه والمــاء يتمثــل فــي ازديــاد التربــة جفافــا وازديــاد الحاجــة إلــى توفيــر الميــاه الازمــة للتغلــب 

علــى الزيــادة فــي الجفــاف.

فالجفاف يعمل على تفكيك دورات العناصر المغذية للتربة، مما يهدد خصوبتها وإنتاجيتها للغذاء.

الجفــاف يعمــل علــى خفــض تركيــزات النيتروجيــن والكربــون كلمــا صــارت التربــة أكثــر جفافــا، وهــذا بــدوره يقلــل 

مــن الغطــاء النباتــي، والــذي يكــون لــه آثــار خطيــرة علــى خدمــات النظــام البيئــي.

المالئمة 

التنوع « 

البنية التحتية المستدامة والتكنولوجيا« 

التنظيم الذاتي« 

التعلم« 
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المحاصيل الزراعية:

إن تأثيــر ارتفــاع درجــات الحــرارة وارتفــاع نســبة ثانــي اكســيد الكربــون لــه تأثيــر غيــر محــدود علــى المحاصيــل 

الزراعيــة  ومــن بيــن تلــك األضــرار:

تغير في خريطة المحاصيل « 

محاصيل الخضار من أكثر المحاصيل التي تتأثر بارتفاع درجات الحرارة « 

اآلفات واألمراض: 

- ان اآلفات واألمراض النباتية صديقة الرتفاع درجات الحرارة وانتشار األمراض بشكل عام وزيادة اعدادها.

استراتيجيات التكيف:

هنــاك العديــد مــن االســتراتيجيات للتكيــف مــع التغيــرات الناتجــة عــن تغيــر المنــاخ فــي القطــاع الزراعــي مــن هــذه 

االســتراتيجيات هــي توعيــة المــزارع بالعديــد مــن القضايــا والتــي تشــمل:

تغيير نوع المحصول إلى محصول مقأوم للجفاف  )المحاصيل المقاومة للجفاف( )البذور البلدية(. 1

إعادة تدوير المخلفات الزراعية النباتية بصورة أمنه . 2

تغيير مواسم الزراعة )أوقات الزراعة(. 3

المحافظة على قدرة التربة االنتاجية وزيادة خصوبتها. 4

5 .)Treatment( إدارة المصادر المائية

الحفاظ على الثروة الحيوانية )الوقاية من العواصف الثلجية والتغيرات المناخية(. 6

المخلفات الزراعية النباتية كأحد وسائل التكيف مع التغير المناخي. 7
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ما هي المخلفات النباتية الزراعية: 

هــي جميــع المخلفــات التــي تنتــج أثنــاء حصــاد أو جمــع أو ضــم المحاصيــل الحقليــة أو أثنــاء إعدادهــا للتســويق ومعظــم هــذه 

المخلفــات تنتــج علــى مســتوى الحقــل ولــدى المزارعيــن ويمثــل هــذا النــوع مــن المخلفــات الكــم األكبــر مــن المخلفــات الزراعيــة 

علــي اإلطــاق.  اعــادة تدويــر المخلفــات الزراعيــة بطــرق آمنــة حتــى ال تتحــول مصــدرا مــن مصــادر التلــوث البيئــي  ولعــل أهــم 

اســتخدام للمخلفــات الزراعيــة هــو اســتخدامها بإضافتهــا للتربــة. تمثــل المخلفــات الزراعيــة النباتيــة مــن 40 – %50 مــن اجمالــي 

اإلنتــاج ويلجــأ معظــم المزارعيــن للتخلــص مــن المخلفــات الزراعيــة النباتيــة بحرقهــا ممــا يــؤدي إلــى إحــداث تلويــث كبيــر للبيئــة 

المحيطــة األمــر الــذي يســهم فــي زيــادة العوامــل المؤثــرة فــي تغيــر المنــاخ. لكــن بالمقابــل إن أحســنا التعامــل مــع المخلفــات 

النباتيــة فإننــا ســنحول المشــكلة إلــى حــل بجعــل المخلفــات النباتيــة الزراعيــة عامــا مــن عوامــل الحــد مــن التغيــرات المناخيــة.

المخلفات النباتية كأحد وسائل التكيف في التعامل مع تغير المناخ :
المخلفــات النباتيــة بشــكل عــام هــي مــواد قابلــة للتحلــل وهــي ناتجــة عــن البقايــا النباتيــة كاألليــاف واألحطــاب 
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والعــروش والســيقان واألوراق والحشــائش وغيرهــا وبتأثيــر الكائنــات الحيــة الدقيقــة المنتشــرة فــي كل مــكان، 

ووفقــا لظــروف خاصــة مثــل التهويــة الكافيــة، والحــرارة والرطوبــة المناســبة، ووجــود النيتروجيــن والفســفور 

بالمقاديــر المناســبة وفقــا لنوعيــة المخلفــات تحــدث عمليــة التحلــل لتــك المخلفــات وينتــج عنهــا ســماد يشــبه 

إلــى حــد كبيــر الســماد البلــدي المتحلــل والــذي يحتــوي علــى العناصــر الغذائيــة.

المخلفــات النباتيــة المتحللــة ليســت غنيــة بالعناصــر الغذائيــة لكــن بالمقابــل لهــا اهميــة كبــرى فــي المســاعدة 

فــي رفــع خصوبــة التربــة لمــا تضيفــه للتربــة مــن خصائــص تســهم فــي رفــع خصوبتهــا  وبالتالــي فــإن المخلفــات 

النباتيــة وبفعــل نشــاط الكائنــات الحيــة المختلفــة الموجــودة فــي التربــة  تســهم بشــكل كبيــر فــي الحصــول علــى 

انتــاج افضــل.

تحلل المواد العضوية :

إن الشــرط األساســي لتحلــل المــواد العضويــة فــي التربــة هــو توفــر أعــداد كافيــة مــن الكائنــات الدقيقــة وتوفــر 

الشــروط المناســبة لنمــو ونشــاط هــذه الكائنــات وان النباتــات المزروعــة فــي تربــة معينــة لــن تســتفيد مــن 

ــات  ــة إال بعــد تحلــل هــذه المــواد العضويــة وتحولهــا إلــى صيــغ ومركب المــادة العضويــة الموجــودة فــي الترب

وعناصــر قابلــة لامتصــاص مــن قبــل جــذور النباتــات.
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خصوبة التربة:

ــه  ــات بوجــه عــام علــى األرض للحصــول علــى المــاء والمغذيــات وهــي الوســط الــذي تعيــش في تعتمــد النبات

النباتــات. وتعتبــر األرض خصبــة عندمــا تكــون قــادرة علــى توفيــر وامــداد النباتــات بالمغذيــات المناســبة باالتــزان 

المناســب، وهــي التــي توفــر الوســط الــازم لنمــو الجــذور لتأديــة وظيفتهــا األساســية فــي امتصــاص المــاء 

ــه مــن عناصــر  ــة أي مقــدار مــا تحتوي ــة الغذائي ــة الترب ــر عــن حال ــات، و هــو تعبي ــات الازمــة لنمــو النبات والمغذي

غذائيــة بصــورة ميســرة وكافيــة ومتوازنــة إلنتــاج المحاصيــل.       

وعليــه ال بــد مــن االهتمــام بالحفــاظ علــى خصوبــة التربــة ورفــع قدرتهــا علــى التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة 

ــاه لنشــاط  الكائنــات  مــن خــال بعــض التطبيقــات التــي تســهم فــي ذلــك والعمــل علــى تأميــن أســباب الحي

ــادة قدرتهــا للتكيــف ومقأومــة  ــة ورفــع خصوبتهــا وزي ــاء الترب ــر فــي احي ــة والتــي لهــا دور كبي ــة  فــي الترب الحي

ــة والمــواد العضويــة االخــرى لتصبــح مــواد  ــه مــن عمــل فــي تحليــل المخلفــات النباتي ــرات لمــا تقــوم ب المتغي

ــات.  ــة للنبات مغذي

يمكــن االســتدالل علــى كميــة المــادة العضويــة فــي التربــة مــن خــال اللــون باللــون الداكــن االســود يشــير إلــى 

كميــة المــواد العضويــة فــي التربــة والتــي هــي مؤشــر علــى قدرتهــا علــى االنتــاج.
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إن نشــاط جــذور النباتــات أكثــر مــا يكــون فــي المناطــق التــي تكثــر فيهــا المــادة العضويــة الناتجــة عــن تحلــل بقايــا 

المحاصيــل األمــر الــذي يزيــد مــن قــدرة النمــو للنباتــات ويزيــد قدرتهــا علــى مقأومــة الظــروف المختلفــة بمــا فيهــا تغيــرات 

ــاخ  ليــس بالضــرورة ان تكــون االراضــي الخصبــة منتجــة ولكــن األراضــي المنتجــة ال بــد  ان تكــون أراضــي خصبــة  المن

إلمــداد النباتــات  بصــورة متوازنــه بمــا تحتاجــه.

اهمية تدوير واستخدام المخلفات النباتية الزراعية:

من الناحية البيئية:

تخفيــض معــدالت التلــوث البيئــى الناشــئ عــن حــرق البقايــا النباتيــة وتصاعــد غــاز ثانــى أكســيد الكربــون  أول . 1

أكســيد الكربــون وغــازات أخــرى ممــا يتســبب فــى ظاهــرة االحتبــاس الحــرارى وبالتإلــى زيــادة ارتفــاع دراجــات 

الحــرارة علــى ســطح األرض وظهــور الســحابة الســوداء.

 تخفيض معدالت استخدام األسمدة الصناعية – الكيمأوية التي تعمل على األضرار بالنظام البيئي.. 2

مقاومه ظاهره التصحر نتيجه حمايتها للتربه والحفاظ على النظام البيئي من حيث:. 3

 الحفاظ على قوام التربه وتحسين تهويتها« 

 زياده تنوع الكائنات الدقيقه بالتربه والحفاظ على التوازن البيولوجي« 

 إضافه العناصر المغذيه الكبرى والصغرى للتربه« 

 تعديل ph وتحسين مقدره التربه على االحتفاظ برطوبتها« 

 تقييد المواد الملوثه  للتربه وتحسين امكانيه تحللها« 

من الناحية الزراعية:

1.تغذية النبات

تعتبــر المــادة العضويــة مصــدر ومخــزن مســتمر للعناصــر الغذائيــة الازمــة لنمــو النبــات ، فأثناء تحللهــا التدريجي 

ينطلــق غــاز ثانــي أكســيد الكربــون الــذي يدخــل فــي عمليــة التمثيــل الضوئــي بعــد نفــاذه إلــى الهــواء الجــوي 

ويســاعد فــي تحويــل النيتروجيــن والفوســفور وغيرهــا مــن العناصــر الســمادية أو العناصــر النــادرة الموجــودة 

فــي المــادة العضويــة إلــى صــورة صالحــة الســتعمال النبــات.

2. تحسين بناء األرض
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للمــادة العضويــة أهميــة كبيــرة فــي تحســين صفــات األرض الطبيعيــة فهــي تحســن تهويتهــا وتســهل اختــراق 

الجــذور ونموهــا، وفــي األراضــي الرمليــة الخفيفــة تزيــد تماســكها فتقلــل مســاميتها وتزيــد قدرتهــا علــى حفــظ 

المــاء وتقلــل فقــدان العناصــر الغذائيــة منهــا.

3. تحويــل العناصــر الغذائيــة إلــى صــورة ميســرة قابلــة لامتصــاص مــن قبــل النبــات فأثنــاء تحلــل المــادة 

قابلــة  إلــى صــورة  الغذائيــة  العناصــر  تحويــل  علــى  تعمــل  وأحمــاض  حامضيــة  مركبــات  تتكــون  العضويــة 

لامتصــاص مــن قبــل النبــات

4. زيادة قدرة التربة على حفظ الماء. 

5. زيــادة فــي تدفــئ األرض نتيجــة للــون الغامــق الــذي تكتســبه األرض مــن المــادة العضويــة والرتفــاع درجــة 

الحــرارة التربــة نتيجــة تحلــل المــادة العضويــة.

6. تنشــيط الميكروبــات األرضيــة: تســاعد المــادة العضويــة فــي األرض علــى تنشــيط الكائنــات الحيــة الدقيقــة 

والميكروبــات فهــي  تمــد ميكروبــات التربــه بالغــذاء والطاقــه التــى تمكنهــا مــن تحليــل الماده العضويــه وانطاق 

العناصــر الغذائيــه بالصــوره الميســره للنبــات.

طرق اضافة المخلفات النباتية للتربة:

بإمكاننــا القــول إن مــدى نجــاح اســتعمال المخلفــات الزراعيــة النباتيــة يتعلــق بشــكل وأســلوب إضافتــه إلــى 

التربــة، علمــا أن بعــض المزارعيــن يعمــد إلــى تــرك المخلفــات علــى ســطح التربــة مباشــرة مــن دون خلطهــا 

ــرة زمنيــة محــددة مــن الســنة، حيــث تبقــى هــذه المخلفــات كمــا  ــر، ومــع عــدم التقيــد بفت بالتربــة وبــدون تخمي

هــي لفتــرة طويلــة، األمــر الــذي يــؤدي إلــى فقــدان جــزء كبيــر مــن قيمتهــا الغذائيــة وبالتالــي يقلــل مــن فائدتهــا.
 

لهذا فإن الطريقة والتوقيت الصحيحين الضافة المخلفات النباتية الزراعية يلعبان

 دورًا أساسيًا في مدى االستفادة من اضافة تلك المخلفات.
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وبشكل عام  توجد طريقتان إلضافة  المخلفات الزراعية النباتية: 

الطريقــة األولــى: إضافــة المخلفــات فــوق ســطح التربــة مباشــرة ومــن ثــم حرثهــا مــن أجــل ضمــان تحللهــا مــن 

قبــل الكائنــات الحيــة فــي مجــال انتشــار الجــذور علــى عمــق 20-10 ســم تحــت ســطح التربــة ليســهل امتصاصهــا 

واالســتفادة منهــا. 

الطريقــة الثانيــة: تدبيــل المخلفــات النباتيــة لمــدة معينــة قبــل إضافتهــا إلــى التربــة مــن خــال حــرث التربــة 

وخلطهــا بالمــواد المضافــة.  

الموعد األمثل إلضافة األسمدة العضوية :

بالنســبة الشــجار الفاكهــة  ومحاصيــل الخضــار عمومــا تضــاف المخلفــات الزراعيــة النباتيــة  غيــر المتحللــة مبكــرا 

أثنــاء فصــل الخريــف قبــل هطــول األمطــار وبدايــة فصــل الشــتاء وقبــل موســم النمــو والنشــاط بفتــرة طويلــة 

وذلــك ألن المــادة العضويــة تحتــاج إلــى وقــت طويــل كــي تتحلــل وتصبــح صالحــة وميســرة لامتصــاص مــن 

قبــل جــذور األشــجار مــع بدايــة موســم النمــو فــي الربيــع .

كما يمكن اضافة المخلفات الزراعية النباتية المتحللة إلى التربة في أي وقت يتطلب ذلك.
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تأثير التقلبات المناخية على حيوانات المزرعة وسبل الوقاية

تعتبــر التغيــرات المناخيــة الطبيعيــة منهــا والصناعيــة مــن أهــم العوامــل المؤثــرة علــى إنتاجيــة الثــروة الحيوانيــة، حيــث يؤثــر 

إختــاف عوامــل الجــو الطبيعــي  كدرجــات الحــرارة والرطوبــة وســرعة الريــاح والعواصــف الرميلــة وحركتهــا والصناعيــة كالتلــوث 

ــة والصــرف الصحــي علــى صحــة  ــج األنشــطه الزراعي ــان مــن نوات ــان وثانــي اكســيد الكربــون المنبعث الصناعــي وغــاز الميث

حيوانــات المزرعــة وبالتالــي يتأثــر إنتــاج الحليــب واللحــوم والبيــض.

حيــث  المزرعــة،  حيوانــات  وباألخــص  المخلوقــات  كافــة  علــى  مباشــر  وغيــر  مباشــر  بشــكل  تؤثــر  المناخيــة  التقلبــات 

باإلضافــة  المزرعــة  داخــل  األمــراض  لمســببات  المنشــطة  العوامــل  أهــم  أحــد  الحــرارة  درجــات  فــي  التقلــب  يعتبــر 

فــي  التقلــب  كمــا ويعتبــر  األعــاف،  إســتهاك  علــى  فــي قدرتــه  المتمثلــة  الحيــوان  علــى صحــة  الحــرارة  تأثيــر  إلــى 

تســبب  بدورهــا  والتــي  والفطريــات  البكتيريــا  مثــل  األمــراض  مســببات  تنشــيط  فــي  معــا  والحــرارة  الرطوبــه  درجــات 

العديــد مــن المشــاكل الصحيــة التــي تصيــب الحيــوان وتؤثــر علــى صحتــه وتقلــل مــن اإلنتــاج، كمــا وأن الريــاح تســاهم 

باألمــراض. واإلصابــه  العــدوى  حــدوث  وبالتالــي  ألخــرى  مزرعــة  مــن  األمــراض  مســببات  نقــل  فــي  كبيــر   وبشــكل 

التغيــر المناخــي يؤثــر إقتصاديــا علــى إنتــاج مــزارع الحيوانــات الداجنــة، فمــن ناحيــة زيــادة حــاالت اإلصابــة بأمــراض معينــة يتطلــب 

صــرف األدويــة والعاجــات البيطريــة وبالتالــي زيــادة تكلفــة اإلنتــاج ومــن ناحيــة أخــرى قلــة اإلنتــاج وإرتفــاع عــدد الحيوانــات النافقة 

بســبب اإلصابــه باألمــراض المختلفــة الناتجــه عــن التغيــر المناخــي يقلــل مــن الربحيــة وإرتفــاع نســبة الخســارة فــي اإلنتــاج.
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  وقــد وجــد بــأن هنالــك تفــاوت لــدى الكائنــات الحيــة علــى المقــدرة علــى التكييــف ومقاومــة التأثيــرات الجويــة حيــث نجــد 

فــي بعــض الســاالت المحليــة لديهــا المقــدرة علــى التكييــف بســهولة مــع البيئــة المحليــة واألمــراض المنتشــرة بمحيطهــا، 

بينمــا نجــد ســاالت أخــرى ال تمتلــك هــذه المقــدرة كالحيونــات المســتوردة أو المجلوبــة مــن مناطــق وبيئــات متعــددة  )مثــل 

المناطــق الجبليــة، الصحروايــة، المنخفضــة، الســاحلية، البــاردة، الحــارة، الرطبة...الــخ( لــذا يجــب علــى المربيــن الحــذر ومراعــاة 

إختيــار الســاالت المناســبة للبيئــة التــي تناســبها.

حيــث نجــد بــأن الحيوانــات البريــة والطيــور لديهــا المقــدرة للتأقلــم مــع التغيــرات المناخيــة بصــور مختلفــة كالســبات الشــتوي 

والهجــرة الموســمية للحيوانــات والطيور...الــخ، بينمــا البعــض اآلخــر قــد ال تحالفــه الفرصــة لذلــك ألســباب شــتى وبالتالــي 

قــد يهــدد باإلنقــراض أو ينقــرض كليــا وبشــكل مأســأويي، فــي حيــن أن حيوانــات المزرعــة )الداجنــة( تعتمــد إعتمــاد كلــي 

علــى مــا يقدمــه لهــا البشــر مــن مــأوى ومعلــف ورعايــة.

إن تأثيــر التقلبــات الجويــة علــى الحيوانــات ال تختلــف عــن تأثيرهــا علــى اإلنســان فــكل منهمــا يتأثــر بصــورة أو بأخــرى، بــل أن 

تأثيرهــا علــى الحيــوان يكــون بصــورة أقســى وأشــد، حيــث أن معظــم الحيوانــات ال يمكنهــا تافــي المؤثــرات والتغيــرات 

المختلفــة كمــا هــو حاصــل مــع اإلنســان الــذي ميــزه الخالــق العظيــم بنعمــة العقــل. 
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أبرز اإلشكاالت التي تتعرض لها حيوانات المزرعة نتيجة تعرضها للتقلبات الجوية:

إرتفاع درجات الحرارة ) الحر الشديد (

إرتفــاع درجــات الحــرارة عــن المعــدل الطبيعــي قــد يــؤدي بشــكل مباشــر فــي خلــل الوظائــف 

الحيويــة لجســم الــكان الحــي كاإلجهــاد الحــراري وقلــة اإلنتاجيــة وقــد يصــل إلــى حــد النفــوق 

، بينمــا قــد تؤثــر بشــكل غيــر مباشــر فــي حيــاة الحيــوان عندمــا تتزامــن عوامــل مناخيــة عديــدة 

كإرتفــاع درجــة الحــرارة وقلــة األمطــار تحــدث حالــة القحــط نتيجــة للجفــاف وتدهــور للغطــاء 

النباتــي الطبيعــي وكذلــك قلــة الزراعــة ومنتجاتهــا ، وبالتالــي نــدرة وغــاء األعــاف الازمــة 

لغــذاء الحيــوان ، إضافــة إلــى أن تأثيــر ارتفــاع الحــرارة علــى البيئــة ســينعكس علــى هيئــة 

عواصــف ترابيــة وموجــات غبــار تحمــل معهــا العديــد مــن المســببات المرضيــة والحساســية ، 

وقــد وجــد بــأن عــدد الجراثيــم المحيطــة ببيئــة الحيــوان تتناســب طرديــآ مــع عــدد ذرات الغبــار ، 

أي كلمــا زاد الغبــار زادت معــه مســببات األمــراض والحساســية.

إنخفاض درجة الحرارة ) البرد الشديد (

إنخفــاض درجــة الحــرارة تؤثــر بشــكل ســلبي علــى الفيزيولوجيــة الازمــة لنمــو وحيــاة الحيوان ، 

حيــث نجــد بــأن إنخفاضهــا قــد يعــرض الحيــوان بشــكل مباشــر للعديــد مــن األمراض التنفســية 

ونــزالت البــرد واألســهاالت فــي صغــار المواشــي كالدوســنتاريا ، بينمــا قــد يعانــي الكبيــر 

منهــا لحــاالت النفــاخ ، إضافــة إلــى نشــاط بعــض األمــراض الشــتوية الحشــرية والفطريــة 

ــز  ــرودة ســيزيد مــن تركي ــر مباشــر فــإن األجــواء شــديدة الب ــة ،وبشــكل غي ــة المعدي والبكتيري

الموادالمثيــرة للحساســية فــي الجــو ممــا ســيزيد مــن األمــراض الرئويــة ، كمــا وأن إنخفــاض 

حــرارة الجــو قــد يزيــد مــن حــاالت النفــوق فــي قطعــان المواشــي والدواجــن بســبب إغــاق 

المــزارع وفتحــات التهويــة وبالتالــي ســوء التهويــة داخــل المزرعــه وإرتفــاع نســبة الغــازات 

الســامة وإرتفــاع نســبة الرطوبــة فــي أرضيــة المزرعــه وبالتالــي إزديــاد نشــاط مســببات 

األمــراض داخــل المزرعــة وبيــن الحيوانــات.  
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كيف نتجنب المشاكل الناجمة عن البرد الشديد

يجــب تجهيــز المزرعــه قبــل موســم الشــتاء لتجنــب جميــع المشــاكل التــي تصيــب الحيوانــات 

ــارات  ــي تكــون عرضــه لتي ــة الت ــع فتحــات التهوي ــى المــزارع إغــاق جمي ــث يتوجــب عل ، حي

الهــواء الســريعه ، ولتجنــب ســوء التهويــة داخــل المــزارع يجــب تركيــب شــفاط هــواء فــي 

الجهــه التــي ال تعترضهــا تيــارات الهــواء ، حيــث أن شــفاطات الهــواء تعمــل علــى تنقيــة 

جــو المزرعــه وتســاعده علــى التخلــص مــن تراكــم الغــازات الضــارة والرطوبــه العاليــة ، كمــا 

ويجــب تجهيــز حضانــه إلســتقبال المواليــد ويجــب أن يتــم فرد نشــارة الخشــب فــي أرضيتها 

وذلــك بهــدف عــزل األرضيــة وبرودتهــا عــن الحيوانــات الصغيــرة ، كمــا ويجــب توفيــر مصــدر 

للتدفئــة ، وضــرورة مراقبــة المواليــد الحديثــة يوميــا وتجنــب تعريضهــا لتيــارات الهــواء 

البــارده والســريعه.   

 األمطار والرطوبة النسبية

عــادة زيــادة معــدالت هطــول األمطــار تتســبب بإرتفــاع مســتوى الرطويــة النســبية فــي األجــواء 

المحيطــة بالكائــن الحــي كالحظائــر وكذلــك جســم الحيــوان ذاتــه التــي قــد تتســبب بتقرحــات والتهابــات 

وتعفنــات مختلفــة قــد تصيــب مختلــف جســم الحيــوان ) حوافــر، أضــاف ، جلــد ، صــوف ، شــعر..الخ 

( عــاوة علــى ذلــك فــإن إرتفــاع الرطوبــة النســبية بالبيئــة التــي يتنفــس منهــا الحيــوان قــد تــؤدي إلــى 

مشــاكل وأمــراض تنفســية ال حصــر لهــا ، كمــا أنــه وبصــورة غيــر مباشــرة ســتؤدي  دورا فــي تفشــي 

األمــراض المعديــة التــي تحملهــا الطفيليــات والناقــات الحشــرية  التــي تنشــط وتناســبها األجــواء 

الرطبــة حيــث أن تلــك الحشــرات تعتبــر الوســيلة الناقلــة للعديــد مــن األمــراض المختلفــة كالقــراد 

ــة والنغــف... ــدودة الحلزوني ــاب ال ــا ( والبراغيــث ) الطاعــون ( ، وكذب ــدم ) البابيزي الناقــل ألمــراض ال

الــخ ، ناهيــك مــن  أن تعــرض شــتى أنــواع األعــاف للرطوبــة ســوف تســبب نمــو الفطريــات وارتفــاع  

معــدالت الســموم التــي تفرزهــا فــي العلــف ) افاتوكســين (.    
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on weather events in many areas around the world, such as: 

• Changes in the quantities and distribution of rainfall. 

• Noticeable increase or decrease in temperature in particular areas. 

• Increase in the average temperatures of the earth. 

• Rising of sea level due to melting glaciers and ice sheets in the North Pole.

• Increase in the intensity and durations of extreme weather events. 

8
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Impacts of climate change on Palestine and on Palestinians’ right to food sover-

eignty: 

Despite the fact that  many impacts of climate change are already visible in certain areas 

around the world and are reflected in phenomena such as wide-spread diseases, water 

shortages, and a decline in food production levels; the intensity of such phenomena  on 

populations around the world are highly linked to social, economic, geographic and polit-

ical factors. 

In Palestine, tackling projected changes due to climate change cannot be viewed in iso-

lation from tackled in isolation from the political context characterized by the presence of 

the Israeli occupation, which allows Israeli to have utter control over Palestinian natural 

resources, land and water. Climate change affects poses direct and adverse impacts on 

Palestinian agricultural and water sectors. Adapting to these impacts requires a com-

prehensive strategic vision, large amounts of resources, and technical capacities, all of 

which are highly limited and inapplicable due to the practices and policies imposed by 

the Israeli occupation.  

7
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Key future projections of climatic changed in Palestine: 

-   Increase in the temperature at a rate ranging between 3-6 degrees Celsius by 2100

-  A noticeable decrease in the average rainfall where a 30% decrease us projected by 

the year 2100. This decline is additional to the 22% decrease already recorded during 

the past years. 

Additionally, it is projected that the abovementioned changes will be accompanied with 

more unpredictable changes in weather patterns, events of drought, desertification and 

other extreme weather events that may threaten the subsistence of sustainable liveli-

hoods in Palestine. 

Considering the Israeli occupation’s full domination over Palestinian lands, natural and 

financial resources, it becomes challenging to put in place climate change adaptation 

mechanisms to cope with the effects of projected climatic changes. The Israeli occupa-

tion’s policies deprive Palestinians – especially farmers -from achieving their right to food 

sovereignty.  

Palestinians believe that food sovereignty is the key and sustainable answer to effective-

ly adapt to climate change impacts, however; achieving it requires full Palestinian sover-

eignty and control over land, water resources, borders and freedom of movement. 

The concept of Food Sovereignty

The concept of food sovereignty was defined in the Nyeleni conference held in Mali in 

2007.

6
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The technical guide was implemented as a follow up step to one of the recommendations of the 

“Impact of the Israeli occupation on the implementation of climate change adaptation mechanisms 

for the agricultural sector in area C in the West Bank” report that was launched with “Struggle for 

Food Sovereignty” project in 2014. The recommendation states the need for direct intervention 

mechanisms for limiting the impacts of climate change.

Direct intervention mechanisms are ones that farmers can apply on a community-level and with 

minimal risk including  prioritizing the irrigation of high-value crops; increasing the use of rainwater 

harvesting; protection of the sand dunes at the shores of Gaza; diversification of animal produc-

tion in the countryside; integration of mechanisms of adaptation to climate change with land-use 

planning; increase the use of precision agriculture for enhancing soil and crops management; and 

using heat-resistant and drought-resistant crops.

The concept of climate change 

Climate change is the change that occurs in global and local weather patterns over 

periods of time. Although this change is a result of different natural factors related to 

the energy balance on earth, it is widely acknowledged that current and future risks that 

threaten life patterns on earth are related to human economic activities, which produce 

huge quantities of Carbon Dioxide and other greenhouse gases. 

This large emission of greenhouse gases create and atmospheric ‘layer’ that ‘traps’ heat 

on earth by preventing the sun’s energy from escaping back to space. The imbalance 

between the reflected and absorbed sun energy generates changes to other climatic 

factors that have impacts on weather events in many areas around the world, such as: 

Changes in the quantities and distribution of rainfall. 

Noticeable increase or decrease in temperature in particular areas. 

Increase in the average temperatures of the earth. 

Rising of sea level due to melting glaciers and ice sheets in the North Pole.

Increase in the intensity and durations of extreme weather events. 

5
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There are many predictable and unpredictable consequences of climatic changes that 

are highly likely to threaten the sustainability of people’s livelihoods on earth For exam-

ple, changes in precipitation patterns may lead to changes in planting and harvesting 

seasons and extreme weather events such as droughts, heat waves, floods…etc. 

The Union of Agricultural Work Committees (UAWC) seeks to raise the capacities and 
knowledge of the agricultural local committees and community stakeholders in the use 
of climate change and food sovereignty adaptation tools and strategies. Climate change 
adaptation is a worldwide objective due to its direct connection with our food sovereignty.

 The technical guide is within “Struggle for Food Sovereignty “As an Orientation on Ad-
aptation to Climate Change Impacts project, funded by Rosa Luxemburg Foundation. The 
project’s objective is to activate international and national agricultural alliances and orga-
nizations involvement in advocating for Palestinians right to food sovereignty. 

The technical guide explains several adaptation methods regarding the use of local seeds, 
the cultivation timing, soil preservation methods, managing water resources, and protect-
ing livestock in harsh weather.  The guide also gives definitions of some concepts includ-
ing local seeds, soil fragility, and alternative water resources.

4
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Union of Agricultural Work Committees

UAWC was established in 1986 in response to the vulnerable socio-political circumstance of 

farmers that resulted from occupation policies in confiscating lands and water in the early eight-

ies and therefore directly harmed the interests of farmers and Palestinians. 

UAWC  was founded as a non-profit organization by a group of volunteers and agronomists. 

The priorities of the UAWC as a start focused on providing social, agricultural and economic 

support for small-scale farmers to enable them to cope with the Israeli occupation’s policies 

Vision: A Palestinian farmer who is attached to her/his and is able to effectively fight for her/his 

national, social and democratic rights within a Palestinian society that is free, food-secure and 

socially just 

Mission: To effectively empower Palestinian farmers and their families and to strengthen their 

attachment to their land within a public and vountary agricultural development framework.  

Office Telephone Fax
Ramallah – Main Office 02-2980316 02-2965545

Gaza- Main Office 08-2879959 08-28530075
Hebron 02-2227447 02-2290017

Tulkarem 09-2682606 09-2682606
Jeneen 04-2433950 04-2433950
Jerichoـ 02-2320201 02-2320201

Bet Lahia 08-2871995 08-2871995
AlBreig 08-2559702

Khan Younis 08-2089911
Rafah 0599-459317

Email: info@uawc-pal.org                                                   
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