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تحديات التغير المناخي في األقطار العربية
والتقنيات المائية والزراعية المستخدمة للحد منها
أ.د .عباس فاضل السعدي
جامعة بغداد
الخالصة
يهدف البحث الذي نحن بصدده إلى إلقاء الضوء على التغير المناخي وتحدياته ،وبسبب أهمية
وخطورة التغير المذكور وتأثيره على الموارد المائية أولت دول العالم إهتمامها الواسع به وإستخدام
التقنيات للحد من آئاره السلبية في توسيع ظاهرة التصحر وندرة المياه وتقليص الزراعة ،وهذا يتطلب
ترشيد إستهالك المياه.
وأوضحت الدراسة أن  % 89من مساحة الوطن العربي تسود فيها األجواء الجافة وشبه الجافة .فضالً
عن إرتفاع درجة حرارتها ،مما يخلق األجواء المالئمة لتكثيف حرائق الغابات ،وإثارة الرياح ،مما يزيد
من الضغوط الواقعة على الموارد المائية .وتبلغ المساحات المهددة بالتصحر في الوطن العربي نحو 2,9
مليون كم ،2وان  %30من األراضي الصالحة للزراعة حاليا ً هي أيضا ً مهددة بالتصحر.إ
فقد أشارت تقارير االمم المتحدة إلى أن 357500كم 2من األراضي المزروعة والصالحة للزراعة
أصبحت واقعة تحت تأثير التصحر .كما شهدت أقطار شمال أفريقيا العربية تحول نحو  650000كم2
من اراضيها إلى أرض متصحرة خالل الخمسين عاما ً المنصرمة.
ومن المظاهر العامة الناجمة عن تغير المناخ والمتوقعة في المنطقة العربية إرتفاع معدالت درجات
الحرارة بنسبة  ، %1وإنخفاض معدل هطول األمطار بنسبة  %20بحلول عام  ،2080مما يعرضها إلى
إنخفاض في مواردها المائية المتجددة بالنسبة نفسها.
وأُقترحت عدة حلول لمعالجة ندرة المياه تتمثل بترشيد اإلستهالك  ،وتنمية الموارد المائية المتيسرة،
وإضافة موارد مائية جديدة إليها ،وإستخدام أساليب مبتكرة في تكنولوجيا المياه .فضالً عن إستخدام
الزراعة العصرية المتمثلة بالزراعة المحمية والحيوية والبديلة المقاومة للجفاف وقلة الماء.

الكلمات الدالة
التغير المناخي ،التقنيات المائية والزراعية ،هدر المياه وترشيدها
مقدمة:
التغير المناخي هو إختالف أو تبدل في الظروف المناخية المعتادة ،كالحرارة وأنماط الرياح واألمطار،
في مناطق االرض المختلفة .وقد تؤدي وتيرة وحجم التغيرات المناخية الشاملة إلى تأثيرات هائلة على
األنظمة الحيوية الطبيعية على المدى الطويل.
وللتغيرات المناخية المذكورة تأثيرات سلبية على القطاع الزراعي تضاف إلى ماا يتسام باه هاذا القطااع
من خصائص مثل :قلة مساحاته المزروعة ،وبخاصةً المروية منها ،وشا الماوارد المائياة ،وتادني كفااءة
الري .كذلك إرتفاع معدالت الفاقد من األمطار عن طريق التبخر على مدار السنة ،مما يقلل من كمياة ميااه
االمطار وخفض تأثيرها .فضالً عن وجود الفجوة التكنولوجية بين مخرجات البحوث الزراعية ومتطلباات
التنمية الزراعية .وقد أدت شحة األمطار وتباين معدالتها بين األقاليم الى وجود خلل في التاوانن الطبيعاي
البيئي.
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والبحث الذي نحن بصدده يهدف إلى إلقااء الضاوء علاى ظااهرة التغيارات المناخياة فاي أقطاار
الوطن العربي وعالقتها بالموارد المائية والزراعة ،وإستخدام الوسائل التقنية ،المائية والزراعية ،لمعالجة
معظم المشاكل الناجمة عنها.
ت مفادهااا :هاال للتغياارات المناخيااة فااي الااوطن
وفااي ضااوء مااا تقاادم تتحاادد مشكككلة الثحك بتساااتال م
العربي تأثير على قطاعي الزراعة والموارد المائية؟ وهل ان إستخدام الوسائل التقنية في هاذين القطااعين
سيواجه تحدياتها.
إن اإلجابة على هذين التساتلين يمثل فرضية الثح ومفادها ان تلاك التقنياات قاادرة علاى معالجاة
الجازء االكبار مان المشااكل التااي تساببها التغيارات المناخياة وماا ياانجم عنهاا مان إنتشاار ظااهرة التصااحر
وشحة المياه في أقطار الوطن العربي.
أما المنهج العلمي المستخدم في هذا البحث فهو المنهج الوصافي -التحليلاي المطباق فاي مثال هاذه
األبحاث وفق الثيانات والجداول التي وفرتها بعض المنظمات العربية والدولية.
التغير المناخي وتأثيراته على ظاهرة التصحر
ان من النتائج المترتبة علاى التغيار المنااخي إنتشاار ظااهرة التصاحر الاذي يزياد مان الضاغوط الواقعاة
على أكثر الموارد الطبيعية أهميةً أال وهو الماء .حياث تساود االجاواء الجافاة والشاديدة الجفااف علاى اكثار
أراض قاحلة وشبه رطبة .وتبلاغ كمياة
من  %89من مساحة الوطن العربي ،والنسبة المتبقية ( )%11هي
م
األمطار الهاطلة على المناطق القاحلة اقل مان  350ملام سانويا ً  ،وشابه القاحلاة ماا باين  800 - 400ملام ،
وشبه الرطبة ما بين  1500 – 800ملم.
إن ساوريا ولبنااان همااا البلادان العربيااان الوحياادان اللاذان تعااد أملااب اراضايهما مناااطق رطبااة .وتغطااي
األراضي الرطبة في المغرب نسبة  %20من مساحتها ،كما تغطي ربع مساحة فلسطين ،وأكثر مان ُعشار
مساحة تونس والعراق ( %11من مساحة كل منهما) .أماا الصاحاري المجدباة فانهاا تغطاي ماابين %50و
 %86من مساحة كل من الجزائر وليبيا ومصر وشبه جزيرة ،كما يتض من الجدول (.)1
الجدول()1
النسب المئوية لمساحة األراضي الجافة في الوطن العربي ()%
الدولة
المغرب
الجزائر
تونس
ليبيا
مصر
السودان
فلسطين
األردن
لبنان
سوريا
العراق
الكويت
اليمن
بقية شبه جزيرة العرب
موريتانيا
الوطن العربي

صحراوية
مجدبة
50
75
86
24
19
5
21
37

جافة

شبه جافة

27
38
75
23
14
34
42
92
16
80
100
44
69
43

53
9
14
2
34
15
3
73
11
42
10
16

مجدبااااااة وجافااااااة
وشبه جافة
80
97
89
100
100
92
76
100
89
96
100
86
100
96

رطبة
20
3
11
8
24
100
100
11
4
14
4

المصدرhttps://images>search.yahoo.com/yhs/search:_y/t=Awr, Table 1.4 :
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الشكل( )1األقاليم المناخية في الوطن العربي

ويهاادد التصااحر أكثاار ماان أربعااة أخماااس مساااحة الصااومال ،واكثاار ماان نصااف مساااحة العااراق
وسااوريا .كمااا يهاادد اكثاار ماان ثلااث مساااحة كاال ماان موريتانيااا وتااونس ،واكثاار ماان ربااع مساااحة السااودان
والمغرب ،وخمس مساحة كل من ليبيا وفلسطين.
وم ّما يزيد األمر سوءاً ما أشارت إليه اإلحصاءات إلى أن  %30من األراضي الصالحة للزراعة
مهددة هي األخرى بالتصحر أو البوار بسبب أنمة المياه .وال تأتي انمة المناخ ضمن قائمة األولويات فاي
اهتمامات الحكومات العربية على الرمم من ارتباطها المباشر بالفقر المائي.

الشكل( )2المساحات المهددة بالتصحر في بعض االقطار العربية 2009
المصدر :برنامج االمم المتحدة االنمائي ،حوكمة المياه في المنطقة
العربية /ادارة الندرة وتأمين المستقبل ،نيويورك ،2009 ،ص.11
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التغير المناخي وتأثيره على الموارد المائية:
ً
شهد العقد المنصرم من القرن الحادي والعشرين تغيرا في المناخ الكلي لألرض أو في مناطق
معينة منها ،وبضمنها التغيرات المناخية التي جاءت نتيجة ألفعال البشر وأهمها االنتاج الصناعي
وبخاصةً انتاج االسمنت واحراق الوقود والجزيئات المحمولة جواً ،وسبل استخدام البشر لالرض
والحيوان (برنامج  UNاإلقليمي ،2009،السعدي.)2017،
وبحسب خبراء المناخ فان  %13من التغيرات المناخية مصدرها الطبيعة ذاتها ،فيما يتحمل
اإلنسان – وبالذات الدول الصناعية الكبرى -مسؤولية  %87من األسباب التي أدت إلى حدوثها وتفاقمها
(.) greenpeace,2014حيث يقوم اإلنسان برفع نسبة الغانات الدفيئة الحابسة للحرارة في الغالف
الجوي ،بسبب حرق المزيد من الوقود االحفوري .مما يتطلب اإلبتعاد عن إستخدام هذا الوقود وإستخدام
البدائل واإلستفادة من ضوء الشمس في توليد الكهرباء.
ويرسم التقرير الذي أعدته الهيئآت الحكومية المعنية بتغير المناخ صورة متشائمة لتداعيات التغير
المناخي على سكان الوطن العربي وبخاصةً في ظل إنعدام تساقط األمطار وتراجع المحاصيل الزراعية
بنسبة  %2كل عشر سنوات على المستوى العالمي.
ومن المحتمل حدوث تغير مفاجئ في القرن المقبل سوف لن يكون له مثيل عبر التاريخ المعلوم
للتجربة االنسانية (صندوق  UNللسكان ،)2009،كما حصل في ظاهرة (السونامي) في السواحل
اآلسيوية قبل عدة سنوات.
ويرى البنك الدولي ان ارتفاع الحرارة بمعدل درجتين مئويتين يمكن أن يعرض إلى ما يزيد علاى
 400 -100مليون انسان لخطر الجوع .فضالً عان أن اكثار مان 2 -1ملياار ماواطن قاد ال يحصالون علاى
حصة المياه الكافية إلشباع حاجتهم ،وسيواجه العالم النامي عواقب ال تتماشى مع التحديات.
ومن المظاهر العامة لتغير المناخ المتوقعة في المنطقة العربية وبعض الدول المجاورة لها ارتفاع
معدالت درجات الحرارة بنسابة  ،%1وانخفااض معادل هطاول األمطاار بنسابة  %20بحلاول عاام 2080
( .(LPCC,2008مما يعرضها الى انخفاض ماوارد الميااه المتجاددة بالنسابة نفساها ( ،)%20والاى نياادة
تكرار موجات الجفاف النخفاض معدل سقوط األمطار ،وارتفااع الطلاب المنزلاي والزراعاي علاى الميااه،
ونيادة تسرب المياه المالحة الى طبقات المياه الجوفية الساحلية مع ارتفاع مستوى سط البحر ،واستمرار
االستغالل المفرط للمياه الجوفية ،كل ذلك سيؤدي الى انخفاض االنتااج الزراعاي ويعارض األمان الغاذائي
الى الخطر (السعدي.)2017،
وتتجلى صور التغيرات المناخية في المنطقة العربية بتغيرات متوقعاة عديادة مثال :نياادة الجفااف
والعواصف والفيضانات .ويذكر تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية بشأن التغير المناخي لعام  2009أن
البلدان العربية تصنف ضمن البلدان االكثر تأثراً بمخاطر التغير المناخي.
وتشير تقارير األمم المتحدة المتعلقة بالبيئة إلى أن  357,500كم 2من االراضي الزراعية
والصالحة للزراعة في المنطقة العربية أصبحت تحت تأثير التصحر .وبحسب التقارير نفسها شهدت
أرض متصحرة خالل
أقطار شمال أفريقيا (العربية) جميعها تحول  650000كم 2من أراضيها إلى
م
الخمسين عاما ً المنصرمة ( .) ،greenpeace,2014وتشير نماذج محاكاة االحتباس الحراري الى أن
المتوسط السنوي لدرجة حرارة الهواء السطحي في المنطقة العربية قد يزداد من  2,5الى  1درجة مئوي
بحلول عام  .2100مما سيزيد من معدالت التبخر ويقلل من رطوبة التربة ومياه الرش  .ومن المتوقع
أيضا ً أن تقل معدالت األمطار الهاطلة في القرن الحادي والعشرين بنسبة  %20-10في منطقة البحر
المتوسط وشبه الجزيرة العربية ،وبنسبة  %40 -30في المغرب وشمال موريتانيا .وعلى نقيض ذلك
يمكن أن تزداد معدالت سقوط األمطار في االجزاء الجنوبية الشرقية ،في عمان والسعودية واالمارات
واليمن التي يحتمل أن تصيبها سيول عارمة .إن نيادة درجات حرارة السط  ،وانخفاض معدالت سقوط
األمطار ستؤدي الى انخفاض تغذية طبقات المياه الجوفية بمعدل  %70 -30في منطقة ساحل البحر
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المتوسط الشرقية والجنوبية .وبالمقابل يزداد الجفاف وموجاته في الجزائر والمغرب وتونس وسوريا
واألردن
وتبين أبحاث التغير المناخي في المنطقة العربية أن خمسة أقطار عربية من مجموع العشار بلادان
االكثر تعرضا ً لمخاطر تأثير التغير المناخي (وهي :جيبوتي ،مصر ،العراق ،المغرب ،الصومال) ستعاني
من تغيرات المناخ كثيراً .ومن المتوقع لبلدان الخليج العربي أن تعاني من العواقب الوخيمة للتغير المناخي
(مثل البحرين وقطر) حيث يمكن أن تتعرض للغارق فاي حالاة ارتفااع مساتويات البحار .كماا تتاأثر لبناان،
ليبيا ،تونس ،اإلمارات تأثراً شديداً.
وشااهدت كاال ماان الجزائاار والمغاارب والصااومال وسااوريا وتااونس الااى حاااالت جفاااف شااديدة فااي
السنوات العشرين األخيرة .ويبدو أيضا ً أن ثمة ارتفاعا ً في تواتر هذه الحاالت وشدتها .وعلى سبيل المثاال
تغيرت دورة الجفاف في المغرب من سنة واحدة في المتوسط ،كل خمس سنوات قبل عام  ،1990الى سنة
واحدة من الجفاف كل سنتين في العقد التالي .ويعاني القرن االفريقي اليوم من إحدى أساوأ حااالت الجفااف
التي شهدها منذ عقود (إطار المنتدى العالمي.)2012،
ولتقليل أثر التغيرات المناخية تحتاج البلدان العربية أن تركز على الحوكمة الرشيدة للمياه ،وتنمية
المااوارد البشاارية ،وإنشاااء هياكاال مؤسسااية ،وإقامااة ادارة ماليااة عامااة ،وادارة حكيمااة للمااوارد الطبيعيااة،
فضالً عن ح اجتها الى دعم التعاون االقليمي للتكيف مع التغيرات المناخية المرتقبة ومع اإلستخدام المكثف
للتقنيات المائية والزراعية.
عالقة الزراعة بالموارد المائية:
تستهلك الزراعة اكبر حصة من الموارد المائية المتوفرة في المنطقة العربية ،حيث تمثل الزراعة
اكثر من  %70من الطلب االجمالي على المياه .وتزيد هذه النسبة على  %90في بعاض االقطاار العربياة.
وبالتالي فان الزراعة تعد من اسباب الضغوط التي تتعرض لها الموارد المائية.
3
ويرتبط بها قطاع الاري الاذي يُعاد اكبار مساتهلك للميااه ،حياث يساتخدم حاوالي  181ملياار م مان
المياااه ساانويا ً لااري  15مليااون هكتااار .وتتركااز الزراعااة المرويااة فااي كاال ماان مصاار والعااراق وسااوريا
والمغرب والجزائر والسعودية .وتبلغ نسبة المساحات المروية فاي هاذه البلادان حاوالي  %85مان مجماوع
المساحات المروية في الوطن العربي.
الجدول ()2
تطور مساحة األراضي الزراعية (المطرية والمروية) في الوطن العربي (ألف هكتار)
)
نسثة المروية %
المروية اإلجمالي (عدا المتروكة
المطرية
السنة
22,4
42498
9500
32998
2000
22,7
45918
10444
35474
2010
26,7
56226
15039
41187
2013
المصكدر :المنظمااة العربيااة للتنميااة الزراعيااة ،التقرياار االقتصااادي العربااي الموحااد  ،2015الملحااق
 ،2/3ص .62 -59
ويرى بعض الباحثين أنه باالمكان نيادة مسااحة األراضاي المعتمادة علاى األمطاار الاى اكثار مان
أربعة أضعاف مساحتها الحالية .كماا يمكان توسايع الرقعاة الزراعياة المروياة أفقياا ً إلاى أكثار مان الضاعف
بحيث تصل إلى  28مليون هكتار (حميدان والجراد.)2006،
إن إستخدام التقنيات في الموارد المائية والزراعة ،وبخاصةً استخدام الري في الزراعة ،باإلمكاان
أن يعالج قسم كبير من المشاكل التي تسببها التغيرات المناخية ،كما يتض من العناوين ادناه:
كفاءة استخدام الري في الزراعة العربية
تعاني الزراعة العربية من هدر كبير للمياه حيث ينتشر الري السطحي التقليادي بنسابة  %80مان مجماوع
مساااحة األراضااي المرويااة فااي الااوطن العربااي ،مقاباال  %10للااري بااالر و  %10للااري الموضااعي
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والسطحي بالليزر (بالتنقيط) .وتتراوح كفاءة استخدام مياه الري فاي معظام األقطاار العربياة بنحاو ،%50
بالمقارنة مع  %56للمتوسط العالمي و %70في شرق آسيا و  %67في شرق أوربا (التقريار اإلقتصاادي
العربي.) 2015 ،
وتظهر الكفاءة المتدنية الساتخدام الاري فاي الزراعاة الاى أن فاقاد الميااه أثنااء النقال والتونياع فاي
الحقول يقارب الـ( 80مليار م( )3الساهلي .)2011،ويتجااون ساحب الميااه العذباة لألماراض الزراعياة فاي
سبعة أقطار عربية (هي :مصر ،البحرين ،الايمن ،قطار ،الساعودية ،االماارات ،الكويات) مواردهاا المائياة
المتجددة.
وتشير بعض الدراسات إلى اإلساتخدام الواساع لتقنياات الاري الحاديث فاي كال مان االردن (بنسابة
 )%81وتااونس(بنساابة  )%88مقاباال  %19فااي سااوريا و %11فااي مصاار ،وتتاادنى النساابة كثيااراً فااي
السودان.
3
وفي العراق ثبت امكانية تخفيض كمياة اساتخدام ميااه الاري الاى  1900م  /دونام .مماا يسااعد فاي
توساايع الرقعااة المرويااة المزروعااة الااى حاادودها القصااوى (علااي،1984،السااعدي .)1990،وفااي تااونس
والمغرب يساعد استخدام الري السطحي المحسن الى توفير كميات كبيرة من المياه ،بنسبة  %32 -22من
المياه المستخدمة في الري السطحي (مخيمر وحجاني.)2010،
وعلى العموم فقد أصب مان المؤكاد أن التقنياات الحديثاة ،تساتطيع رفاع كفااءة الاري لماا باين -60
 %65بالنسبة للري السطحي المحسان .وباين  %75 -70للاري باالر  ،وباين  %85 -80للاري باالتنقيط.
وهو ما يوفر حوالي  %20من اجمالي المياه المساتخدمة (حاوالي  43ملياار م ،)3وهاي كمياة كبيارة يمكان
توظيفها في رفع كثافة الزراعة المروية.
وفي حالة رفع كفاءة الري الى  %70في األقطار العربية مع إصالح خطاوط نقال الميااه وشابكات
الري يؤدي إلى توفير نحو  50مليار م 3من المياه تكفي النتاج حوالي  30ملياون طان مان الحباوب (البيئاة
العربية.)2014،
هدر المياه والترشيد في استخدامها
توض الحقائق فقدان كميات كبيرة من المياه المستخدمة فاي األقطاار العربياة تراوحات باين -15
 %50ماان كميااة المياااه المسااتخدمة (عااام  .)2011مقاباال أقاال ماان  %10فااي األنظمااة الجدياادة ماان الاادول
المتقدمااة (برنااامج  UNاإلقليمااي ،2014،رشاايد وآخاارون ،د.ت . ).والفاقااد فااي مياااه الشاارب ماان شاابكات
التونيااع يقااارب الااـ  .%50 -40وفااي الجزائاار تراوحاات نساابة الفاقااد ماان المياااه المسااتخدمة فااي الشاارب
والصناعة ما بين  %30-25من اجمالي المياه المنتجة عام .2011
واُقترحت بعاض الحلاول لمعالجاة نادرة الميااه تتمثال بترشايد االساتهالك ،وتنمياة الماوارد المائياة
المتيسرة ،واضافة موارد مائية جديدة كما هي موضحة أدناه:
 .1ترشيد االستهالك:
هنالك عدة أساليب للترشيد منها ،رفاع كفااءة وصايانة شابكات نقال الميااه وتونيعهاا ،واساتخدام
التك نولوجيا الحديثة في مختلف استعماالت الميااه وعادم تباذيرها ،وتغييار التركياب المحصاولي ،واساتنباط
سالالت وأصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات أقل من المياه ،وتتحمل درجات أعلى من الملوحاة،
واالهتمام بعلوم وتطبيقات الهندسة الوراثية.
 .2تنمية الموارد المائية:
تتمثل هذه التنمياة باالهتماام بمشاروعات السادود والخزاناات وتقليال المفقاود مان مياههاا وتوجياه
السيول الناجمة عن االمطار الى اماكن مناسبة لتجميعها واالستفادة منها.
 .3إضافة موارد جديدة:
تتحقق هذه االضافة عان طرياق الصارف الصاحي والزراعاي والصاناعي بعاد معالجتهاا بتقنياات
حديثااة واعااادة اسااتخدامها فااي ري األراضااي الزراعيااة والصااناعية ،فض االً عاان تحليااة مياااه البحااار وهااي
الجارية حاليا ً في بلدان الخليج العربي.
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استخدام أساليب جديدة في تكنولوجيا المياه
أ .اساليب تنقية المياه ومعالجتها:
ابتكاارت عاادة اساااليب لتنقيااة المياااه ،أي انالااة الملوثااات منهااا وجعلهااا مياااه صااالحة لالسااتهالك
البشري ،ومن هذه األساليب:
 .1اساااتخدام األشاااعة فاااوق البنفساااجية للتطهيااار والترشاااي النالاااة العوالاااق وانالاااة عسااار الهضااام
ولإلستخدامات الطبية والصيدلية والتطبيقات الصناعية.
 .2أعلنت (ناسا للفضاء) عن تقنية جديدة لتنقية المياه هي عبارة عن جهان شخصاي يساتخدم التناضا
لالمام لتحويل االدرار (البول) الى مياه شرب (رون جوشي.)2012،
 .3استخدام االمواج فوق الصاوتية  Ultrasoundوهاي تباث ،باأجهزة معيناة ،عبار الميااه حياث تقاوم
بمعالجتها باسلوب صديق للبيئة وذلك بقتال األشانات والطحالاب (والساياتوبكتريا) فاي الميااه والمساببة
المراض كثيرة لالنسان.
 .4اسااتخدام مااادة كيمياويااة ذات مسااامات نانويااة لمعالجااة المياااه واعااادة اسااتخدامها ،ابتكرهااا العااالم
السوري (د .عالء الدين سيعي) الحاصل على الدكتوراه من جامعة البرتا الكندياة والباحاث فاي جامعاة
كورنيل االمريكية) والحاصل على براءة اختراع امريكية ،حيث يتم تصنيع هذه المادة بخطوة كيميائية
واحدة ومشتقة من مواد سكرية .ويمكنها من انالة الشوائب العضوية من الميااه بسارعة تتجااون مئاآت
األضعاف لجميع المواد المستخدمة حاليا ً في معالجة المياه فاي العاالم ،وكونهاا أرخاص مان جمياع تلاك
المواد (جورج كدر.)aljazeera.net ،
ب.تحلية مياه الثحر:
تقوم التقنية المستخدمة حاليا ً لتحلية مياه البحر وتنقيتاه علاى اساتخدام طريقاة (التناضا العكساي)
التي تستهلك طاقة كهربائياة كبيارة ومكلفاة .وفاي الوقات الحاضار أساتخدمت تقنياات جديادة أرخاص منهاا،
وهي:
 .1استخدام األمشية البالنمية التي أصبحت التقنية األمثل واألنظف ،فال تتطلب سوى عكس
الضغط (االسموني) لمياه البحر بضغط ميكانيكي اكبر .وتمتلك السعودية اكبر محطة لتحلية
مياه البحر باستخدام تلك األمشية بطاقة انتاجية تفوق ( )500مليون م 3سنويا ً.
 .2قام باحثون بجامعة االسكندرية بتطوير تكنولوجيا لتحلية المياه أطلقوا عليهاا اسام (التغلغال
البخاري) وفيها يتم تنقية المياه المالحة في دقائق من خالل أمشية اصطناعية النالاة جزيئاات
كبيرة في المياه أوالً ،ثم يتم تسخين المياه حتى تتبخر ،وإلنالة الجزيئات الصغيرة ياتم تكثياف
المياه لتصب نظيفة وصالحة للشرب ( فوربس .)MIT ،
ج-اعادة تدوير المياه الرمادية الناتجة عن الصرف الصحي:
أدخلاات شااركة تركيااة تكنولوجيااا جدياادة عباار انابيااب تسااتخدم لمعالجااة مياااه الصاارف الصااحي
العادة استخدامها في عملية الري الزراعي .خاصة وان كمية مياه الصرف الصحي المعالجة والمساتخدمة
في الزراعة كبيرة وتقادر كمياتهاا بنحاو  %50مان كمياة ميااه الشارب .ويطلاق علاى هاذه التكنولوجياا اسام
(بايوبايب)  .Biopipeوهي حاصلة على براءة اختراع في  56دولة.
د .تقنية األمشية )Membrances Technology (M B R
تم استخدام تقنية األمشية  M B Rفي معالجة مياه الصرف الصاحي المنزلياة واساتدامة اعاادة
اسااتخدام المياااه المعالجااة بشااكل آماان ياانعكس ايجاب اا ً علااى الصااحة والبيئااة المحيطااة .وتتضاامن هااذه التقنيااة
اساتخدام أمشاية شابه نفااذة  Semi- Permeable Membranesتقاوم بالفصال الغشاائي للماواد الصالبة
العالقااة والمنحلااة فااي المياااه امااا بطريقااة الضااغط الهياادروليكي ،وهااي االكثاار شاايوعا ً ،او بوساااطة الفصاال
الكهربائي.
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ه -استخدام أجهزة منزلية تساعد في المحافظة على المياه وعدم تثذيرها:
بدأت الدول المتقدمة باساتعمال مسااالت الصاحون الحديثاة  Dishwashersاالكثار كفااءة مان
الغساااالت القديماااة .وحتاااى عااام  2012تمتلاااك ثالثاااة أرباااع األسااار االمريكياااة مساااالت صاااحون حديثاااة
( ،)Curtis,2014كما ان  %93من المنانل االمريكياة التاي بنيات حاديثا ً لاديها مسااالت صاحون حديثاة.
فهي توفر المال والوقت والطاقة والمياه ونتائج أفضل للتنظيف ،وتعمل لمدة أطول ،مما يساعد في الحفااظ
على البيئة
مشاريع تستفيد من العوائد المائية الناجمة عن تقنية المياه:
ً
بلغ عدد المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في هذا الشأن  38مشروعا فاي عشار اقطاار عربياة
هي :االردن ،تونس ،السعودية ،السودان ،العاراق ،عماان ،مصار ،المغارب ،موريتانياا ،الايمن .وقاد بلغات
التكلفااة الكليااة بنحااو  21مليااار دوالر منهااا  9,85مليااار دوالر اشااتملت علااى مشاااريع بناااء وانشاااء ساادود
ومنشآت لحصاد مياه األمطار ،وادخال نظم ري حديثة بهدف ترشيد استخدام المياه وتقليل الفواقاد المائياة،
فضالً عن مشاريع لمعالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها ألمراض الزراعة.
وتاام حفاار  990متاار طااولي ماان اآلبااار العميقااة وماادها بالكهرباااء فااي مناااطق الجنااوب الجزائااري،
وحفر  40كم من قنوات الري ،وتركيب  350بيت بالستيكي ،وادخال نظام الري بالتنقيط في مساحة 200
هكتار ،وحفر  100حوض بطاقة 50م .3ويجري العمل علاى حفار  7آالف متار طاولي مان اآلباار العميقاة
وتزويدها بالمضخات والتيار الكهربائي (في اطار برنامج الصندوق الخاص بتنمية بعض مناطق الجناوب
الجزائري) (السعدي ،ط .) 2017 ،1
اما التقنيات التي يمكن إستخدامها في الزراعة العربية والتي تعالج جزءاً من المشاكل الناجمة عان
التصحر والتغيرات المناخية فيمكن توضيحها باآلتي:
الزراعة العصرية (ذات التقنيات المتطورة) :
انتشرت الزراعة العصرية بسرعة كبيرة في انحاء العالم اال ان المسااحات المساتغلة فاي الزراعاة
مانالت محدودة  ،ومع ذلك فهي تعطي مردوداً مرتفعا ً يزيد بسابعة اضاعاف عماا تعطياه الزراعاة الكثيفاة.
كما انها تقلل من كمية استهالك المياه ،مع قلة االيدي العاملة ،لكنها تحتاج الى ايدي عاملة خبيرة ومدرباة.
ويمكن تمييز عدة انواع من الزراعة في هذا النمط :
أ -الزراعة المحمية :
تقوم على اساس حماية المزروعات من مختلف العوامل الطبيعية بالتغلب على الظاروف المناخياة
مير المناسبة لنمو النبات ،وذلك بانشاء البيوت الزجاجية او البالستيكية التي تسم بدخول الضاوء واشاعة
الشمس ،كما انها تجهز بالحرارة والكهرباء وانابيب المياه ،وتستخدم في انتاج محاصيل في مير موسمها.
ويحتاج هذا النمط من الزراعة الى ايدي عاملة مدربة ورأس مال وفير (للتبريد والتدفئة).و تقام
هذه المزارع عادةً بالقرب من المدن الكبرى مثل القاهرة.

الصورة ( )1الزراعة المحمية (المغطاة)
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ب-الزراعة الحيوية:
اساسها الزراعة المائية (الزراعة بادون ترباة) ،حياث تاتم نراعاة النباتاات داخال انابياب نجاجياة
عوضاا ً عاان نراعتهااا فااي التربااة وتغااذى بالمحالياال الغذائيااة المكونااة ماان اساامدة محلولااة بالماااء تنمااو فيهااا
النباتات بمعزل عن العوامل المعروفة في الزراعة .ومان وجهاة النظار االقتصاادية يعاد هاذا الانمط مربحاا ً
للمزارعين من جهة ،ويقدم محاصيل نراعية متعاددة علاى مادار السانة مان جهاة ثانياة ،ويزياد مان ربحياة
االنتاج من جهة ثالثة ،لكنه يتميز بارتفاع تكاليفه( .أبشار.)2017 ،
ويمكاان اضااافة نااوع جديااد آخاار هااو الزراعككة العيككوية ،وهااي نظااام حيااوي مااأخوذ ماان الطبيعااة
التستخدم فيه المركبات المصنعة ،مثل المبيدات الحشرية واألسمدة الكيميائية .ويستغرق تحويل االراضي
الزراعية التقليدية الى عضوية عامين على االقل لتطهيرها من المبيدات والكيمياويات.

الصورة ( )2الزراعة المائية
جـ -ماكنات زراعية بتقنيات عالية:
لقد تم ادخال ماكنات نراعية بطرق مختلفة في الزراعة ،مثل الماكنة التي تساتخدم لملائ االطبااق
الزراعية (بالبيتموس) في المشاتل وذلك النتاج الخضروات واشتال الزينة.
د -الزراعة الثديلة:
الزراعة البديلة هي الزراعة التي تعوض عن الزراعاة االعتيادياة مان اجال الحفااظ علاى مصاادر
المياه وبخاصةً في المناطق التي تعاني مان شاحة الميااه مثال بلادان الاوطن العرباي .وهاذا يتطلاب اساتخدام
المحاصيل االقل استهالكا ً للمياه وتحتمل الظروف الصعبة مثل نراعة الشعير واصناف من الذرة البيضاء
والبنجر العلفي والدخن اللؤلؤي .كل ذلك ساعد على خلق نقلة نوعية في االنتاج الزراعي كما ً ونوعا ً.
الخاتمة:
أوضحت الدراسة أن  %89من مساحة الوطن العربي تساود فيهاا االجاواء الجافاة وشابه الجافاة .فضاالً
عن إرتفاع درجة حرارتها ،مما يخلق األجواء المالئمة لتكثيف حرائق الغابات ،وإثارة الرياح ،و يزيد من
الضغوط الواقعة على الموارد المائية.
ُ
والبلدان العربيان الوحيدان اللذان تعد معظم أراضيهما مناطق رطبة هما لبنان وسوريا ،تليهما
فلسطين( بنسبة  )%24والمغرب ( )%20وكل من تونس والعراق( %11لكل منهما) .أما الصحاري
المجدبة فانها تغطي مابين %50و %86من مساحة كل من الجزائر وليبيا ومصر وشبه جزيرة العرب.
وتبلغ المساحات المهددة بالتصحر ،في الوقت الحاضر ،نحو  2,9مليون كم ،2أي  %20من المساحة
اإلجمالية للوطن العربي .فضالً عن ذلك فان  %30من األراضي الصالحة للزراعة حاليا ً هي أيضا ً
مهددة بالتصحر .فقد أشارت تقارير االمم المتحدة إلى أن 357500كم 2من األراضي المزروعة
والصالحة للزراعة أصبحت واقعة تحت تأثير التصحر .كما شهدت أقطار شمال أفريقيا العربية تحول
أرض متصحرة خالل الخمسين عاما ً المنصرمة.
نحو  650000كم 2من اراضيها إلى
م
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ومن المظاهر العامة الناجمة عن تغير المناخ والمتوقعة في المنطقاة العربياة إرتفااع معادالت درجاات
الحرارة بنسبة  ،%1وإنخفاض معدل هطول األمطار بنسبة  %20بحلول عاام  ،2080مماا يعرضاها إلاى
إنخفاض في مواردها المائية المتجددة ،بالنسبة نفسها .فضالً عن نيادة تكرار موجات الجفاف الناجمة عان
إنخفاااض معاادل سااقوط االمطااار ،وإرتفاااع الطلااب المنزلااي والزراعااي علااى المياااه ،ونيااادة تساارب المياااه
المالحة إلى طبقات المياه الجوفية .كل ذلك سيؤدي إلى إنخفاض اإلنتاج الزراعي ،ويعرض األمن الغاذائي
إلى الخطر.
وتشير التوقعات المستقبلية إلى نيادة الجفااف فاي المغارب العرباي والعاراق وباالد الشاام مقابال نياادة
كميات االمطار والسيول في جنوب وجنوب شرق جزيرة العرب ،ويمكن أن تتعرض قطر والبحارين إلاى
الغرق في حالة إرتفاع مستويات البحر.
ولتقليل أئار التغيارات المناخياة تحتااج البلادان العربياة أن تركاز علاى الحوكماة الرشايدة للميااه ،وتنمياة
المااوارد البشاارية ،وإنشاااء هياكاال مؤسسااية ،وإقامااة إدارة ماليااة عامااة ،وإدارة حكيمااة للمااوارد الطبيعيااة.
فضالً عن حاجتها إلى دعم التعاون اإلقليمي للتكياف ماع التغيارات المناخياة وإساتخدام مكثاف للتقنياات فاي
الموارد المائية والزراعة ،حيث يساعد ذلك اإلستخدام على معالجة المشاكل الناجمة عن التغير المناخي.
وأصب من المؤكد أن إستخدام التقنيات المائية الحديثة يزيد من رفاع كفااءة الاري بنسابة  %65-60فاي
الري المحسن ،ومابين  %75-70للري باالر  %85-80 ،للاري باالتنقيط .وهاو ماا يسااعد اإلقتصااد فاي
المياه بحوالي  %20من إجمالي كميات المياه (وهو ما ياوفر نحاو  43ملياار م ،)3وهاي كمياة كبيارة يمكان
توظيفها في رفع كثافة الزراعة المروية.
وفي حالة رفع كفاءة الري المستخدم في الزراعة ،فاي أقطاار الاوطن العرباي ،إلاى  ،%70ماع إصاالح
خطوط نقل المياه وشابكات الاري الرئيساة ،سيسااعد علاى تاوفير  50ملياار م 3مان الميااه تكفاي إلنتااج 30
مليون طن من الحبوب.
وأُقترحاات حلااول أُخاارى لمعالجااة ناادرة المياااه تضاااف إلااى ترشاايد اإلسااتهالك وتنميااة المااوارد المائيااة
المتيسرة ،وتتمثل هذه الحلول باضافة موارد مائية جديادة ،وإساتخدام أسااليب مبتكارة فاي تكنولوجياا الميااه
عن طريق أساليب تنقية المياه ومعالجتها ،وتحلية مياه البحر بالطرق الحديثة ،وإعادة تدوير الميااه الناتجاة
عن الصرف الصحي.
ومن الحلول األخرى إستخدام الزراعة العصرية التي تعطي مردوداً مرتفعا ً يزياد بسابعة أضاعاف عماا
تعطيه الزراعة الكثيفة .كما أنها تقلل من كمية إستهالك المياه ومان األيادي العاملاة لكنهاا تحتااج إلاى أيادي
عاملة خبيرة ومدربة.
وقد تمكن العاالم عان اإلساتغناء عان عناصار الزراعاة األساساية مثال إمكانياة إساتخدام محاصايل تقااوم
الظروف الصعبة كالجفاف وقلة الماء ،كما في نراعة الشعير وأصناف من الذرة البيضاء والبنجار العلفاي
والدخن اللؤلؤي وميرها من المحاصيل .كل ذلك يساعد على خلق نقلة نوعية وكمية في اإلنتاج الزراعي.
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The Challenges of Climate Change in the Arab Countries
and Water and Agricultural Technologies Used to Treat them
Prof.Dr. Abbas Fadhil Al-Saadi
Abstract
The study showed that 89% of the Arab World has dry and semi-arid
climates. As well as their high temperature, creating an atmosphere conducive to
intensification of forest fires and wind, increasing the pressure on water
resources.
The area threatened by desertification in the Arab world is about
2
2.9 million km and 30% of arable land is also threatened by desertification.
According to UN reports, 357500 km2 of arable and arable land is under
the influence of desertification. North African Arab countries have also shifted
about 650,000 km2 of land in to desert land over the past 50 years.
A general manifestation of climate change and projected in the Arab
Countries is the 1% rise in temperature and a 20% reduction in precipitation by
2080, resulting in a decrease in its renewable water resources.
Several solutions were proposed to address water scarcity: rationalization
of consumption, development of available water resources, addition of new
water resources, and the use of innovative methods in water technology. As well
as the use of modern agriculture represented by protected, dynamic and
alternative agriculture resistant to drought and lack of water.
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