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 االستخدام األفضل لمموارد المائية في اإلنتاج الزراعي العربي
 كاظم عبادي حمادي الجاسم. د.م.أ

 جامعة ميسان/ كمية التربية/ قسم الجغرافية
 المقدمة: 

تنتددنج الزرافددا عددا العددنلم ةلخددن تيمهددة طن ددة عددا المتنددنط  التددا تقدد  عهخددن ممددن ت ددطر ال دد طنت تعددد المهددن  مددي ت ن ددهنت اإ
 . الم ؤةلة ةالمزارفهي إلى اتبنع ة نئ  شتى مي تج  تةعهرين ةاه نلخن إلى األرض الزرافهة

فدا لدذا تنتتندنة  عدا يدذا الب دث ةلة تتبعتنن التطةر التنرهطا لطدر  الدرا الزرافدا ألدر تندن تيمهدة المهدن  ةدةريدن عدا اإتنتدنج الزرا
تيمهددة المهددن  عددا يددذا اإتنتددنج الزرافددا العربددا ةمددده ة هىهددة ا ددتطدامخن ف ددى الددرةم مددي ةعرتخددن ب مهددنت ةعهددرة عددا بعددض ا  طددنر 

                     . العربهة  نلعرا  ةم ر ةال ةداي، عا  هي هىتقر الهخن البعض ا طر  أ طنر الط هج العربا ةبالد الشنم ةالهمي
هخدف الب ث إلى درا ة ا  تطدامنت ا ع   ل مهن  العربهة عا اإتنتنج الزرافدا ةطن دة عدا ا  طدنر العربهدة التدا تقد  عهخدن 

 . ة تةعر اتنتنجًن ةاعرًا بأ    مهة مي المهن إرةائهمةارد المهن   أ طنر الجزهرة العربهة ةالمغرب العربا، لذلك اتبعت طر ًن 
القطدنع الزرافدا ةعد   –الب ث ف ى المتنخج الت  ه ا ل بهنتننت ال ندرة مي المتنظمة العربهة ل تتنمهة الزرافهدة  افتمدتنن عا  تنبة

التقددنرهر ا  ت دددندهة ال دددتنةهة ةت  ه خدددن مدددي تجددد  التة ددد  إلدددى مدددده مالئمددة ال مهدددنت التدددا ت ددد  إلدددى ا  طدددنر العربهدددة مدددي المهدددن  
 . فهةال ط هة ةا عندة متنخن عا را الم ن ه  الزرا

فددي درا ددة ال نلددة المتننطهددة  تتنددنة  الب ددث تيمهددة القطددنع الزرافددا ةم نتنتددال عددا تددةعهر ا مددي الغددذائا العربددا ل  دد ني، ع ددالً 
يدن عدا تدةعهر المهدن  لدبعض الم ن ده  الزرافهدة ةتزةهدد ا تنخدنر بنلمهدن ، ة دد فدزز البن دث ذلدك ف دى  دد   دةا  تأثهر ل ةطي العربدا ة 

هدددة،  مدددن تتندددنة  الب دددث درا دددة المدددةارد المنئهدددة ال دددط هة متنخدددن ةالجةعهدددة مدددي تجددد  ت دهدددد المقتنتندددنت المنئهدددة الر م جدددداة بدددنلطرائط ةال
ل م ن ه  المزرةفة ةمقنرتنة ذلك بن  تهنجنت المنئهة لتة هح العجز تة الىنئض المدنئا ف دى م دتةه ا  طدنر العربهدة،  مدن تتندنة  

مة عا الةطي العربا بقدر من هتةعر عهخن مدي مهدن   دط هة تة جةعهدة ةمدده تيمهدة الم تطد اإرةائهةالب ث اه ًن درا ة ايم الطر  
عدا  دال هة التربدة  تدأثهرلإلتنتنج الزرافا مع اشنرة طن ة لال تطدامنت الطنطئة ةالجنئرة ل مهن  العربهدة ةمدده ال ارةائهة   طرهقة 

 . لإلتنتنج الزرافا
ئهددة العربهددة ةبهددني ايددم األ ددس التددا هددتم مددي طاللخددن الم نعظددة ف ددى المهددن  ةتطددر  الب ددث إلددى ا عدد  الم ددتقب هة ل مددةارد المن

ة التدا تخدتم ب ىدظ المهددن  دةي رةائهدالعربهدة ة  دي ا دتطدامخن عدا القطدنع الزرافدا فدي طرهد  ترشددهد ا  دتخالك ةا نمدة المشدنرهع اإ
ةطتنمًن تة   . ت الطنطئة لخن عا فم هنت الراإلى الب نر ةالم هطنت ام إلى بنطي األرض تة في طره  ا  تطدامن يدرين  ةا ً 

الب ث إلى بعض ا  تتنتنجنت المتع قة بطر  الرا ةا تطدامنت المزارع العربا ل مهدن  ةمدده ثقنعتدال الزرافهدة مدي تجد  تدةعهر اتنتنجدًن 
 . زرافهًن بأ    مهة مي المهن 

 أهمية القطاع الزراعي في توفير األمن الغذائي العربي: 
الزرافدا عدا اة دب ا  طدنر العربهدة مدي ايدم مهدندهي العمد  ةم ددر الددط  لشدره ة  بهدرة مدي ال د ني إلدى جنتندب  هعد القطنع

ةتنظددرًا أليمهتددال . م ددنيمتال عددا ت قهدد  ا مددي الغددذائا ةتددةعهر المددةاد ا ةلهددة ل  ددتننفة العربهددة ةالت ةه هددة متنخددن ف ددى ةجددال الط ددةص
( دة ر 138إلدى   8995( دة رًا عدا فدنم 888العربا مي التننتج الزرافدا مدي   ا  ت ندهة عقد اده إلى رعع متة ط تن هب الىرد

( دة ر  عددا 731 -171%، ة ددد تىددنةت يددذا المتة ددط مددي  طددر إلددى نطددر، ةتددراةح بددهي  13، ممددن  قدد  زهددندةً   دددرين 1006فددنم 
 -878ي ةا طددنر المغددرب العربددا، ةتددراةح بددهي  ا طددنر ا مددنرات العربهددة المت دددة ةلبتنددني ةالمم  ددة العربهددة ال ددعةدهة ة ددةرهن ةال ددةدا

 المتنظمدة العربهدة ل تتنمهدة . ( دة ر  عدا مةرهتنتنهدن ةالدهمي ةالعدرا 800( دة ر  عا ا طنر م ر ةالجزائر ةفمني، ةب غ ا د  مدي  140
 . (43/ص1006الزرافهة /
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مي المدنئا ةتطدةهر المدةارد المنئهدة تدال بدنألةل قطنع الزرافا ايمهتال الةا د ة عدا تعزهدز ا مدي الغدذائا العربدا مدي طدال  فال 
ةترشهد ا تخال خن في طره  ت  هي  ىن ة طر  الرا ةا  تطدام ا ع   ل مهن  عا اإتنتنج الزرافا ةهتط ب ذلك ا تراتهجهة منئهة 

 فدة تيمخن:  فربهة مت نم ة ترت ز ف ى م نةر
 . تقتنهنت طر  الرا ال دهثة ةتقتنهنت ا  تشعنر في بعددفم الب ةث الع مهة التنظرهة متنخن ةالتطبهقهة ذات العال ة ب -8
 . ت دهث البتنى األ ن هة لشب نت الرا ةالبز  -1
 تخهئة  هن نت منئهة تعم  ف ى ال ىنظ ل مةارد المنئهة العربهة المتن ة لال تطدام الزرافا  -3
هددع الثددرةات المنئهددة ةتطددةهر  ددددرات اتنشددن  مر ددز ف مددا فربددا ل مع ةمددنت المنئهددة ةافددداد الطددرائط ةالمطططددنت المتع قددة بتةز  -4

 . المةارد البشرهة عا الةطي العربا ةالتنخةض بخن
ةتنظرًا لق ة م نيمة التقتنهنت ال دهثة ةشهةع الطر  التق هدهة عا الرا عا اة ب ا  طنر العربهة، ا نعة إلى التغهرات المتننطهدة 

عقدد ادت إلدى ات دنع الم دن نت المت د رة عدا الدةطي العربدا ةالتدا ة  ة تدع  المهن  عا األتنخنر التا تتنبع مي طنرج الةطي العربدا 
%( مددي الم ددن ة ا جمنلهددة ل ددةطي العربددا، ة ددد تبنهتنددت يددذ  68، تة مددن تن ددبتال  1( م هددةي  ددم7. 9 ددةالا   1001ب غددت عددا فددنم 

 ( 8الم ن نت عا ا  طنر العربهة  من يا عا الجدة  ر م  
. 19%( ت هخدن ا طددنر الجزهددرة العربهددة  49رب العربددا شد  ت لة دددين تن ددبة  دددرين  ةهت دح مددي الجدددة  افدال  اي ا طددنر المغدد

%( ةهعددةد ال ددبب عددا ذلددك ل ددهندة الجىددنف عددا الط ددنئص المتننطهددة 7. 1%( ةالمشددر  العربددا  6. 88%( ثددم ا   ددهم ا ة ددط  7
ةتنتهجدة ذلدك  بدد مدي تة دهح . نج الزرافدا عهخدنةالتا ادت بدةرين إلى   ة المهن  عا  ثهدر مدي ا  طدنر العربهدة ممدن  دببت   دة اإتنتد

 . ف ى اإتنتنج الزرافا تأثهرايم الط نئص المتننطهة ل ةطي العربا لمعرعة درجة ال
 (8جدة  ر م  

 الم ن نت المت  رة عا ا نلهم الةطي العربا  الف  ه ة متر مربع(
الم ددددددددددن ة ال  هددددددددددة     األ  هم الجغراعا

 ( 1  م 
 ددة بنلت  رالمخ الم ن ة المت  رة

 % 1 م  % 1 م 
 4. 36 8008 49 4735 6054 المغرب العربا
 4. 40 8888 6. 88 8801 4869 األ  هم األة ط
 83 368 7. 1 165 748 المشر  العربا

 1. 80 138 7. 19 1868 3118 شبال الجزهرة العربهة
 5. 89 1770 8. 68 9670 84891 المجمةع

 1004 تتنمهة الزرافهة د التقرهر ا  ت ندا العربا المة د لعنم الم در: المتنظمة العربهة ل
 . (4/  3م    ر م  

 الحالة المناخية لموطن العربي 
ي الةلةج عا درا ة ا  تطدام ا ع   ل مةارد المنئهة عا الزرافة العربهة  بد مدي التطدر  إلدى ا  دةا  المتننطهدة ال دنئدة عدا إ

المتننخ عا ت دهد  مهة المهن  الم تطدمة عا فم هنت الرا ةت دهد المقتنتننت المنئهدة ل م ن ده   ثهرتأالةطي العربا مي طال  درا ة 
هت دف متندنخ الدةطي العربدا ب دةرة فنمدة بنلجىدنف الدذا ه دةد اجدزاً ً  ةا دعةً  مدي . الزرافهة ةبنلتنلا ت دهد طرهقدة الدرا الزرافهدة

الجدددنف  دددمي التنطدددن  ال ددد راةا الممتددد عدددا شدددمن  اعرهقهدددن مدددي الم دددهط ا را ددا العربهدددة التدددا هتمثددد  عهخدددن المتندددنخ الجددنف ةشدددبال 
ا ط  ددا إلددى الب ددر ا  مددر، ثددم ه ددتمر عددا ا جددزا  ا  ددهةهة  ددمي متنددنط  شددبال الجزهددرة العربهددة ةبندهددة العددرا  ةالشددنم  مددن يددة 

                                                              . (8مة ح عا الطرهطة ر م  
 (8طرهطة ر م  
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 األ نلهم المتننطهة عا الةطي العربا

500 5000 1000  km

 
 845ص  – 8988اط س الةطي العربا ةالعنلم د مؤ  ة جهةبرةج تس د بهرةت د  -الم در: 

ربدا إلدى ا  دنلهم في  هندة المتننطنت المة مهة ةالممطرة عا بعض اجزائال، ةلتة هح ذلك هم ي تق هم متننخ الدةطي الع ع الً 
 -المتننطهة ا تهة: 

 ـ المناخ الجاف  1
( شددمنً  ةهمتددد بددهي م  13 -88ةهط دد  ف هددال بنلمتنددنخ ال دد راةا ال ددنر الددذا هتددةزع عددا المتنطقددة الةا عددة بددهي دائرتددا فددرض  

 ددهندة الرهددنح الغربهددة الم ددهط ا ط  ددا ةربددًن ةالط ددهج العربددا شددر ًن ةه دد  جتنةبددًن إلددى ال ددن   ال ددةمنلا، إذ هت ددف يددذا المتنددنخ ب
الجنعدة ذات المتنشدأ الهدنبس ا عرهقدا ةا  دهةا ةمعظمخدن رهدنح  دنرة ينبطددة ة تدى الخنبدة مدي الم دط نت المنئهدة تمدر ف دى التهددنرات 
الب رهدة البدنردة لدذا ت دةي ط نئ دخن المتننطهدة جنعدة  نلرهدنح الغربهدة التددا تخدب مدي الم دهط ا ط  دا عدة  تهدنر ال تندنرا البدنرد  مددن 

( طددال  م  50-11  ددهم بددهي  ت دف بق ددة رطةبتخددن مث مددن يددة ال ددن  فتنددد  ددن   مةرهتنتنهددن الغربددا، تتددراةح درجددنت ال ددرارة عددا يددذا اإت
من  مهنت المطر عت ةي متذبذبة ب هث ت قط ا هنتندًن ب دةرة عجنئهدة لب دع  دنفنت ، ت( طال  ع   الشتن م  17-0ع   ال هف ة 

ال د راةهة ةه ت دح الج دةر ةالقتندةات ةالطدر  ةالمرا دز العمراتنهدة ةه دةي ا هنتندًن تندندر ال دقةط ممن هؤدا إلى م دا  الةدهدني ةالشدعب 
 . ال دةث لذا ت ةي األمطنر ةهر مالئمة لإلتنتنج الزرافا ةه ةي ا فتمند ف هخن   هالً  ئلب ع  تنةات ةهت ف بأتنال طنر 

 الجاف ـ المناخ شبه 2
لمتندنط  الخنمشدهة ل  د نرا العربهدة الشدمنلهة المتنطمدة لمتندنخ الب در المتة دط ط   ف هال بنلمتننخ شبال ال  راةا ةهتةزع عدا ات

ةال دد نرا الجتنةبهددة المتنطمددة ل متننطددنت المدارهددة، ةهت ددف يددذا المتنددنخ بط ددنئص هم ددي إجمنلخددن مددي طددال  درا ددة ايددم ا تندددةاع 
 -المتننطهة عهال ةيا: 

 المناخ شبه الجاف الممطر شتاًء )البحر المتوسط(  - أ
ة  ال دةد الشمنلهة ل   را  ال بره األعرهقهة ةالمتننط  ال ن  هة ل ب ر المتة ط  هث تتراةح معد  درجة  رارتال همتد ف ى ط

 ددم( ةتنظددرًا ل دددقةط 800طددال  ع ددد  الشددتن  ةتب ددغ ا ثددر مدددي   ( شددتنً ، ةتمطدددنر  ت ددقط معظمخددنم  5. 85(  ددهىًن ة م  7. 18بددهي  
ت تددنج الزرافددة عهددال إلددى طددر  إرةائهددة  ي القهمددة الىع هددة لخددن ت ددةي  بهددرة ة األمطددنر طددال  ع دد  اتنطىددنض درجددنت ال ددرارة تنجددد ت
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 تثتنن  الزرافة ال دهىهة، لدذلك ت دتطدم طدر  الدرا ال دهثدة عدا المتندنط  الق ه دة األمطدنر، مثد  ة دط ةجتندةب العدرا  ة دةرهن،  مدن نب
ف هخدن عدا  هعتمدد  دم(، ةيدذ  ال مهدة  30-15هي  هت ف يذا المتننخ بتذبذب تمطنر  مدي  هدث عتدرة  دقةطخن، امدن  مهتخدن عتتدراةح بد

فم هنت را الم ن ه  الزرافهة َا  عا  ن  تةعر المةارد المنئهة ال ط هة  من عا م ر ةالعرا  ةال دةداي ةبعدض ا طدنر المغدرب 
 العربا  هث هعتمد عا الزرافة ال هىهة ف ى المةارد المنئهة، ة ذلك طال   تنةات جىنف المتننخ 

  اً الجاف الممطر صيف المناخ شبه - ب
هتةزع يذا المتننخ عا ا جزا  الجتنةبهة مي ال  را  ال بره المتمث ة عا ال ةمن  ةجهبدةتا ةارتهرهدن ةهب دغ معدد  درجدة ال درارة 

( شتنً  ةتتر ز األمطنر طال  شخرا تمةز ةنب ةلخذا ت ةي ا عندة متنخن عا الزرافة م ددةدة  ي م  18( ةتتنطىض إلى  م  38 هىًن  
 . رة  قةطخن ت ةي طال  ع   ارتىنع درجنت ال رارة عت ةي  همتخن الىع هة   ه ة لإلتنتنج الزرافا طالعًن ل تنةع األة  مي يذا المتننخعت
 المناخات المدارية -3

 ددنعة إلددى المتننطددنت ال ددنبقة الددذ ر، تتنتشددر عددا الددةطي العربددا متننطددنت ممطددرة مةزفددة عددا بعددض متنددنط  الددةطي العربددا ةبنإ
( شددمن و ةهتمثدد  بنألمطددنر ا تنقالبهددة الم دد ةبة بددنلزةابع ةالبددر  ةالرفددد ةالمتنددنخ م  85-5تنددنخ ال ددةداتنا بددهي دائرتددا فددرض  مثدد  الم

( ةالجددة  ر دم 1( ة 8المة ما ذة األمطنر الشتةهة عا فمني ةاألمطنر ال هىهة عا الهمي، ةمي طال  مال ظدة الطدرهطتهي ر دم  
 1) . 

( شددمنً  ةالتددا هتمثدد  عهخددن م  85-5المتنطقددة الم  ددةرة بددهي دائرتددا فددرض   بن ددتثتنن لعربددا هت ددح اي معظددم ارا ددا الددةطي ا
( عدأي معظدم ارا دا الدةطي العربدا م  40مدنهس( ةدرجدة  رارتدال   –المتننخ ال ةداتنا الدذا ت د  عتدرة جىنعدال إلدى ثالثدة اشدخر  نذار 

شددتةهة، ةتت ددف ط ددنئص المتنددنخ عهخددن بةجددةد عتددرات متنددنط  ذات متننطددنت جنعددة تة شددبال جنعددة تة ذات تمطددنر مة ددمهة  ددهىهة تة 
جىددنف تتنعدددم عهخددن األمطددنر ةت تددنج الزرافددة عهخددن إلددى فم هددنت إرةائهددة  ثهددرة ةعددا المتنددنط  التددا هتندددر عهخددن ةجددةد المهددن  ال ددط هة 

لمتندنط  التدا هتنددر طن ة، ممن هؤدا إلى اي تعنتنا يذ  المتننط  مي تنقص عا الزرافة عهخن إلى فم هنت إرةائهة  ثهرة طن دة عدا ا
عهخن ةجةد المهن  ال ط هة طن ة، ممن هؤدا إلى اي تعنتنا يذ  المتننط  مي تنقص ةا ح عا المةارد المنئهة لإلتنتنج الزرافا،  مدن 
ية ال ن  عا متننط  ال  را  ال بره ةشبال الجزهرة العربهة ةبندهة الشدنم ةالعدرا ، إذ ت دنفد المهدن  الجةعهدة ف دى ا نمدة الزرافدة عدا 

تننط  الةا نت ةالمتننط  الخنمشهة متنخن ةالتا تعتمد عا رهخدن ف دى الطدر  ال دهثدة الم دتطدمة ل مقتنتندنت المنئهدة الق ه دة مثد  التتنقدهط م
ةالرش ةالرا ت ت ال ط ا تة  جز المهن  عا المتننط  المتنطى دة طدال  عتدرات  دقةط األمطدنر عهخدن مدي تجد  ا دتطدام ا د   مهدة 

يدة ال دن  عدا المتنطقدة الشدر هة  الزرافهة  زرافدة الط در ةال بدةب ةالتنطهد  ف دى ةجدال الط دةص  مدن مي المهن  إتنتنج الم ن ه 
 دتطدام المهدن  الجةعهدة ةطدر  نمي المم  ة العربهة ال عةدهة ةعا ا منرات العربهة المت ددة  هدث تنج دت الزرافدة عهخدن بشد   ةا دع ب

 . الرا ال دهثة عا الزرافة
 
 
 
 
 
 
 

 ( 1طرهطة ر م  
 ة ط ال تنةا ل مهة األمطنر عا الةطي العرباالمت
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500 5000 1000  km

 
 8986 -ال ةهت  –جغراعهة الةطي العربا  –الم در:   هم إبرايهم جرجهس 

                        
 (1جدة  ر م  

 معد ت األمطنر   ب األ نلهم المتننطهة عا الةطي العربا
  مهة المطر   م(   هةي ي تنر( الم ن ة  م المتننطا اإ  هم

 800ا ثر مي  30د  15 ا  هم المتة طا الب را ةالمدارا
 800د  50بهي  800د  75 ا  هم المتة طا القنرا

 50د  30بهي  850د  800 ا  هم المة ما
 30د  80بهي  150د  850 ا  هم المتننخ شبال الجنف

 80ت   مي  950د  150 ا  هم المتننخ الجنف
 . 1004ر: د المتنظمة العربهة ل تتنمهة الزرافهة د التقرهر ا  ت ندا العربا المة د لعنم الم د

 
 الموارد المائية في الوطن العربي

تقع ا  طنر العربهة  مي المتننط  الجنعة ةشبال الجنعة ةالتا تت ف بتندرة المةارد المنئهة مي  هث متة دط تن دهب الىدرد مدي 
ا  طددنر التددا تمددر بخدن ا تنخددنر ال بددره  نلراعدددهي  بن دتثتنن ر العربهددة مددي ا ثددر ا طدنر العددنلم عقددرًا ل مهددن  يدذ  المددةارد، إذ تعتبددر ا  طدن

( م متددر م عددب عددا 7500( م متددر م عددب مقنبدد   8000ةالتنهدد   هددث هب ددغ متة ددط تن ددهب الىددرد العربددا مددي المهددن   ددتنةهًن  ددةالا  
ممددن تقدددم تبدددة ال ددةرة الم ددتقب هة ل ة ددع ، (1006التتنددنعس ف ددى المهددن  لعددنم  –معظددم دة  العددنلم  متنظمددة الغددذا  ةالزرافددة الدةلهددة 

المددنئا العربددا الددذا هةاجددال ت دددهنت ت دددهنت م ددتقب هة جع تددال هطددةض عددا الة ددت ال ن ددر  ددرافنت  هن ددهة مددع دة  الجددةار ةيددا 
ا مدي يدذ  المهدن  تنتهجدة الزهدندة ال د نتنهة المتننط  التا تتنبع متنخن اتنخنر الةطي العربا ال بدره ةال دبب يدة تتندن ص   دة الىدرد العربد

ةات دنع ا  ددتطدامنت البشددرهة ل مهددن  ع دداًل فددي تتندن ص   ددة ا  طددنر العربهددة مددي المهددن  ةطن دة ا  طددنر التددا تقددع ف ددى ا تنخددنر 
هد ، ةتقددر المشتر ة ب هث ت    دة  الم ب ف ى ا   مي ث ث  مهة المهن  الدةاردة عدا ا تنخدنر ةطن دة تنخدرا دج دة ةالىدرات ةالتن
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( م هددنر متددر م عددب / ددتنة، ةت  ددى الزرافددة العربهددة بتن ددبة  بهددرة متنخددن، 197المددةارد المنئهددة المتجددددة عددا ا  طددنر العربهددة  ددةالا  
( م هنر متدر 868ةتعتمد بنلدرجة الرئه هة ف ى مهن  ا تنخنر ال بره المتمث ة بأتنخنر دج ة ةالىرات ةالتنه   هث ب غ مجمةع ت رهىخن  

التقرهدددر  – متنظمدددة الغدددذا  ةالزرافدددة الدةلهدددة   . 1004( م هدددنر متدددر م عب/ دددتنة ف دددى التدددةالا لعدددنم 84، 19، 48 دددتنة  م عدددب / 
(، ةت دتطدم معظدم يدذ  المهدن  بطدر  الدرا ال ده ا الدذا هدذيب معظمدال يددرًا عدا ا را دا ةالتبطدر 1004المة د لعنم  ا  ت ندا

ف ط ةبة التربة ةم ندرين الغذائهة ةبنلتدنلا اتنطىدنض اتنتنجهدة األرض ةفنئدهدة المهدن ، ممن  بب مشن اًل  ثهرًة، متنخن التم ح ةا تتنزا
ةف ددى الددرةم مددي ذلددك عددأي بعددض ا  طددنر العربهددة طبقددت اتنظمددة الددرا ال دهثددة عددا الزرافددة مثدد  الددرا بددنلتتنقهط ةالددرش ةالددرا ت ددت 

تقددر . % مدي الم دن ة المرةهدة عدا ا  طدنر العربهدة15لا ال ه ا ةتتمث  يذ  الطر  بنل ىن ة العنلهة عا الرا  من اتنخن تغطا  ةا
% 70المت دة اي ت  هي  ىن ة ا تطدام المهدن  ب ددةد  لألمما ده الدرا نت التا افدتخن متنظمة الزرافة الدةلهة ةالبرتننمج ا تنمنئا 

( 6-3م ن ة ا نعهة تتدراةح بدهي   ا إرة / تنة مي مهن  الرا ةت ىا يذ  المهن   3( م هنر م4. 18هقنرب    د ه نيخم عا تةعهر من
                                           . (45/ص1006 المتنظمدددددة العربهدددددة ل تتنمهدددددة الزرافهدددددة /. /ي تنر/ دددددتنة3( م80-5م هدددددةي ي تدددددنر ف دددددى ا دددددنس را هتدددددراةح بدددددهي  

ةمتندال هظخدر بدأي بعدض ا  طدنر العربهدة ( الدذا هة دح ا دتطدامنت المهدن  ال دط هة عدا الزرافدة العربهدة، 3مي طال  الجدة  ر دم  
ت ددت ةذ ف ددى  مهددة  بهددرة مددي المهددن  ال ددط هة ةطن ددة مهددن  ا تنخددنر التددا تمددر فبددر ارا ددهخن مثدد  ال ددةداي ة ددةرهن ةبعددض ا طددنر 
المغرب العربا، عا  هي ت  د  ا  طدنر ا طدره ف دى  مهدة ا د  مدي المهدن  ال دط هة فدي طرهد  الت دن ط تة المطدزةي مدي المهدن  

 . جةعهة  من ية ال ن  عا ا طنر الجزهرة العربهة ةالط هج العربا ةبالد الشنم ةبعض ا طنر شمن  اعرهقهنال
 (3جدة  ر م  

 /  تنال(3 م هنر م  1001ا تطدامنت المةارد المنئهة عا اإتنتنج الزرافا العربا لعنم 
 مهدددددددددددددددددددددددددددة  الدةلة

 المهن 
المط  ددددددددددددددددددة  

 ل زرافة
 مهدددددددددددددددددددددددددددة  الدةلة

 المهن 
المط  ددددددددددددددددددددة  

 رافةل ز 
 38. 39 8. 41 العرا  47. 0 98. 0 األردي

 85. 8 11. 8 فمني 84. 8 88. 1 األمنرات العربهة
 18. 0 18. 0  طر 84. 0 14. 0 الب رهي 
 31. 0 54. 0 ال ةهت 73. 1 08. 3 تةتنس

 88. 0 19. 8 لبتنني 7. 1 5. 4 الجزائر
 4 6. 4 لهبهن 08. 0 08. 0 جهبةتا

 5. 54 3. 63 م ر 3. 85 01. 87 العربهة ال عةدهة
 88. 80 05. 88 المم  ة المغربهة 8. 86 8. 87 ال ةداي
 5. 8 63. 8 مةرهتنتنهن 6. 83 48. 84  ةرهن

 7. 1 93. 1 الهمي 78. 0 8. 0 ال ةمن 
  1003لعنم  العرباد  المتنظمة العربهة ل تتنمهة الزرافهة د  طنع الزرافة ةالثرةة ال هةاتنهة ةال م هة عا الةطي  8الم در: 

 . (3/1م    ر م  
 . (3/3د م    ر م   1004د  المتنظمة العربهة ل تتنمهة الزرافهة د التقرهر ا  ت ندا العربا المة د لعنم  1      

. 869/ دتنة ه دتطدم متنخدن  3( م هدنر م6. 890( اي  مهدة المهدن  ال دط هة العربهدة ت د  إلدى  3ةهت ح اه دًن مدي الجددة   
%( مدي  مهدة المهدن  ال دط هة ةالبدن ا هدذيب يددرن إلدى 7. 88/ تنة لإلتنتنج الزرافا ب هدث تشد   يدذ  ال مهدة  دةالا  3م ( م هنراً 7

الم ددط نت المنئهددة المجددنةرة ل ددةطي العربددا، ةتددأتا ا طددنر م ددر ةالعددرا  ةال ددةداي ة ددةرهن ةالمم  ددة المغربهددة عددا مقدمددة ا  طددنر 
،  هددث شدد  ت يددذ  ا  طددنر ا ةلددى  م ددر ةالعددرا  ةال ددةداي ة ددةرهن ةالمم  ددة المغربهددة( التددا العربهددة ا ددتطدامًن ل مهددن  عددا الزرافددة
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ت تطدم الطر  القدهمة عا الرا لتةاعر المهن  عهخن عا  هي ت تطدم ا  طنر العربهة ا طره ذات المهن  الش ه ة الطر  ال دهثة عدا 
ال دعةدهة ةا مدنرات العربهدة المت ددة ةلهبهدن، عقدد ا دب ت طرهقدة الدرا بدنلتتنقهط الزرافة لق ة المهن   من ية ال ن  عا المم  ة العربهة 

ةالرش يا ال نئدة عا يذ  ا  طنر ممن تده إلى ا تطدام  مهنت ا   مي المهن  إتنتنج ا بر مي الم ن ه  الزرافهة ةطن ة إتنتدنج 
 ( التبنهي عا تنةفهة ال طةر ال نةهة 4ر م   من في المهن  الجةعهة عا الةطي العربا عهة ح الجدة ، تالتمةر ةال بةب

ل مهن  الجةعهة ةتةزهعخن الجغراعا ة مهنتخن المطزةتنة ةالمتجدددة عدا ا را دا العربهدة، عنل دطةر ال نةهدة ل مهدن  الجةعهدة تتنق دم 
نرا م در ( متر ةتتنتشدر عدا  د 4000إلى مجمةفتهي، ا ةلى مجمةفة  طةر ال جر الرم ا التا ه    م خن إلى ا ثر مي  

ةلهبهن ةهط   ف هخن بطبقنت الرم  التنةبا، ةالمجمةفة الثنتنهة مجمةفة ال طةر الجهرهة ةتتنتشر عا  ثهر مي ا  طنر العربهة ايمخدن 
(، ةتت دف يددذ  888/ص8985شدبال الجزهدرة العربهددة ةالط دهج العربددا ةبدالد المغددرب العربدا ا ددنعًة إلدى م ددر ةال دةداي  ال ددمنك/

نمهة عددا طبقنتخددن ال ددى هة مددع مهدد  إلددى المتنددنط  المتنطى ددة ممددن  ددنفد ذلددك إلددى ا  تىددنظ ب مهددنت المهددن  ال ددطةر بأتنخددن ةهددر م دد
 نألةدهددة ةمتندنط  الةا ددنت  المتنطى دةتظخدر يددذ  المهدن  ت قنئهددًن عدا التنددنط   ة ر تخدن مدي م ددني إلدى نطددر   دب درجددة ا تن ددار لددذا

 .   راةهة عا الجزهرة العربهة ةبندهة العرا  ةالشنم ةشمن  اعرهقهنف ى ش   نبنر ةفهةي  من ية ال ن  عا معظم الةا نت ال
ةمي طال  مال ظة الجدة  اه ًن تنره اي متنطقة ال  را  ال بره ت ت ةذ ف ى  مهدة ا بدر مدي المهدن  الجةعهدة اذا مدن  نرتننيدن 

 . بنل  را  الجزهرة العربهة ةبالد الشنم
 ( 4جدة  ر م  

 (3عهة عا الةطي العربا   م هنر مالتةزهع الجغراعا ل مهن  الجة 
 المتنح لال تخالك المتجدد المطزةي الجغراعا  اإ  هم

 6. 6 8. 8 3. 83 المشر  العربا 
 7. 4 1. 8 6. 368 شبال الجزهرة العربهة

 8. 8 4. 10 6439 األة ط اإ  هم
 85 81 910 المغرب العربا

 8. 35 4. 49 9. 7733 المجمةع
 العربهة ل تتنمهة الزرافهة د التقرهر ا  ت ندا العربا المة دالم در: المتنظمة 

 . 7د ص 1004لعنم 
%( مددي 8. 4، ةشدد   تن ددبة  دددرين  3( م هددنرًام9. 374 ددهةهة بشدد ة المهددن   هددث ب ددغ المطددزةي  ةلخددذا ات ددىت ال دد نرا ا 

لدرا ةالتدا تعتمدد ف دى   دة المهدن  إتنتدنج ا بدر مجمةع مطزةي المهن  الجةعهة العربهدة مدن تده ذلدك إلدى ا دتطدام الطدر  ال دهثدة عدا ا
 طنر العربهة ا عرهقهة التا ت ت ةذ ف ى ال مهنت ال بهرة مي المهن  الجةعهة ةالبنلغ  مهدة المطدزةي مي الم ن ه  الزرافهة طالعًن لأل

دام الطر  التق هدهدة عدا الدرا  مدن ( مي المهن  الجةعهة، ةاده ذلك إلى ا تط1. 95ةالذا شَ   تن بة  درين   3( م هنرًام7359متنخن  
        . ية ال ن  عا متنطى نت القطنرة ةالجةف ةال ىرة ةعزاي ةالجغبةب ةدرتنة ةةهرين مي الةا نت ا عرهقهة

ةبعددد تة ددهح ا ددتطدامنت المهددن  ال ددط هة ةالجةعهددة عددا اإتنتددنج الزرافددا ةمددده اثريددن عددا تق ددهص الر عددة الزرافهددة ةالزرافددة 
 ددى ةجددال الط ددةص، عقددد اة دد ت ا ددده الدرا ددنت التنبعددة ل متنظمددة العربهددة لتتنمهددة الزرافهددة اي ا را ددا الزرافهددة المرةهددة متنخددن ف

( الدف ي تدنر 5. 9إلدى   8991( الف ي تنر فدنم 3. 80المرةهة عا الةطي العربا بدتت بنلتق ص  هث اتنطى ت م ن تخن مي  
فم هنت الرا الزرافا ةالذا اده إلى  عة الم دن نت المترة دة ب دبب  ، ةهعةد ذلك إلى  ة  ا تطدامنت المهن  عا1001عا فنم 

 . ( إلى بهني ذلك5تم  خن ع اًل في تق ص الم ن نت المعتمدة ف ى الرا الدهما ةالمة ما، ةهشهر الجدة  ر م  
 (5جدة  ر م  

 نر( ي ت 8000  1001-8995ل ىترة  م ن ة األرا ا الزرافهة ةتنةع ا تطدامخن عا الةطي العربا
 1001 1000 8995 الم ن ة الزرافهة
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 9. 7 1. 7 5. 6 األرا ا الم تدهمة
 5. 60 1. 58 8. 60 األرا ا المة مهة
 6. 33 33 3. 35 األرا ا المطرهة
 5. 9 5. 9 3. 80 األرا ا المرةهة
 3. 87 7. 85 3. 85 األرا ا المترة ة

م     1003العربا لعنم  ع الزرافة ةالثرةة ال هةاتنهة ةال م هة عا الةطيالم در:  المتنظمة العربهة ل تتنمهة الزرافهة د  طن
 . (3/1ر م  

 االستخدامات الخاطئة أو الجائرة لمموارد المائية العربية 
 دتتنزاف يدذ  الم ددندر ن د بهة تتمثد  ب نثددنراً ي ا  دتطدامنت الجدنئرة لمدةارد المهدن  العذبدة طن ددة عدا المجدن ت الزرافهدة تتدرك إ
 ئةهتمثد  ا  دتطدام الطدنط. عهة ممن اده إلى  رمني  ثهر مي ال  ني مي   تخم المنئهة ةهتنع س ذلك ف ى اإتنتنج الزرافاالطبه

ل مهن  فتندمن ت تطدم المهن  العذبة ةالتنقهة ةافندتخن مرة اطره إلدى ا تنخدنر ممدن هجع خدن ةهدر  نب دة لال دتطدامنت البشدرهة ةه ددث يدذا 
عددنت ةال شددرات ا  نئرة ل مهددن  عددا الزرافددة طددال  فم هددة الددرا ةا ددتطدام المبهدددات ةال ددمةم فتنددد م نع ددةمددي طددال  ا  ددتطدامنت الجدد

ةةهريدن مدي الم ةثدنت الطبهعهدة ةال همهنةهدة عتدؤدا إلدى تندزة  فتن درا البةتن دهةم ةالتنتدرةجهي ةت دبب ظخدةر الط نلدب ةاتنتشدنرين عدا 
 . (7/ص1001ة /مم المت دمهن  ا تنخنر  متنظمة ا ةذهة ةالزرافة لأل

 من هؤدا الرا عا المتننط  الجنعة،  من ية ال ن  عا معظم األ طنر العربهة إذ هقةم معظم المزارفهي بعم هة ة   التربة مي 
عدا فم هدنت الددرا ممدن هدؤدا إلددى  ةاإ ددرافالعتنن در ال دنمة ةتنقد  جددز  مدي م تةهنتخدن إلددى مجدنرا األتنخدنر تة إلددى المهدن  الجةعهدة، 

نلمهددن  ةبنلتددنلا طىددض اإتنتددنج الزرافددا ةاتنتنجهددة الم  ددة ، ةتددزداد يددذ  المشددن   فتنددد ا ددتطدام المهددن  الجةعهددة عددا تشددبع التربددة ب
فم هنت الرا  من  ية ال ن  عا  ثهر مي األ طنر العربهة التا ت تطدم المهن  ال ط هة متنخن ةالجةعهة ممن تؤدا إلى تن ةب المهن  

رافتخن ف ى المهن  الجةعهة ةطن دة ذات المدةرد الق هد   نلمم  دة العربهدة ال دعةدهة ةلهبهدن ةا طدنر عا األ طنر الىقهرة التا تعتمد عا ز 
ا دتطدام مهدن  الدرا بعدد ادارتخدن ة دهنتنتخن ةاذا لدم هدتم ذلدك تدؤدا إلدى  إفدندةالط هج العربا األطره، ممن ت طر بعض األ طنر إلى 

ه مى بنلعجز المنئا،  من يدة  مث  يذ  ال ن ت عا األ طنر التا تةاجال منتن ني ةت ةث البهئة ةت دث األ رار بنل  ة العنمة لإل
%( مدي المهددن  ال  هدة دةي تغددذهتخن تة تعةه ددخن 90هددتم  د بال مددي المهدن  الجةعهددة إلددى   ال دن  عددا القطدر ال هبددا الدذا هزهددد تن ددبة مدن

 المتنظمددة العربهددة ل تتنمهددة . هددة المت دددة ةةهريددنعددا ا مددنرات العرب (70%%( عددا المم  ددة العربهددة ال ددعةدهة ةالددى  80ةت دد  إلددى  
 ( 1004الزرافهة د التقرهر ا  ت ندا العربا المة د لعنم 

ي يذا ا  تتنزاف ل مةارد المنئهة لال تبعنت ططهرة ف ى ت ك المةارد إذ هؤدا إلى إتنتنج  مهنت   ه ة مدي اإتنتدنج ب مهدنت  بهدرة إ
ةعهة  ا ر هة( عا متننط  الزرافة اإرةائهة اذا لم ت دتطدم التنظدنم المالئدم ل  درف المدنئا مي المهن  عهخدد ارتىنع م تةه المهن  الج

تنتنج الغذا  ةهتم الم نعظدة ف دى المدةارد المنئهدة العربهدة مدي طدال  ا دتطدام  الزرافا ةبنلتنلا ت بح مي المشن   التا تخدد التربة ةا 
خن  مهنت المهن  مي تج  إتنتنج ا بر بأ    مهة مي المهدن  ةتدةعهر الغدذا  ة نئ  را  دهثة متطةرة ةطن ة عا المتننط  التا تشح عه
( الدذا هة دح الم دن نت الزرافهدة لدبعض 6ةمدي مال ظدة الجددة   . ل   ني دةي ا فتمند ف ى ا  تهراد الطنرجا ل مةاد الغذائهدة

 . (1005ة ا تنبنت لعنم  الم ن ه  الزرافهة المتنتجة عا الةطي العربا ةمقدار ا تخال خن المنئا طال  عتر 
ةمددي طددال  مقنرتنتددال ب مهددة المهددن  المتن ددة لال ددتخالك ةالةا دد ة إلددى ارا ددا الددةطي العربددا فددي طرهدد  ايددم ا تنخددنر الرئه ددهة 

                                              . (64/ص1006/ تنة  المتنظمة العربهة ل تتنمهة الزرافهة /3( م هنرم338ةالمهن  الجةعهة ةةهرين ةالتا تب غ  ةالا  
 نمة زرافة فربهة جهدة ت د  نجة ال د ني مدي الغدذا  ةل دي  دة  ا دتطدامخن جع خدن تدذيب يددرًا تنره اي يذ  ال مهنت  نعهة إ

%( مددي يددذ  ال مهددنت ت ددتطدم مددي  بدد  50امددن إلددى بددنطي األرض تة تتبطددر تة ت دد  إلددى مهددن  الب ددنر ةالم هطددنت ةاي ا ثددر مددي  
/ ددتنة ا  اي   ددة 3( م هددنر م8048%( مددي المهددن  الم ددتطدمة ةالتددا ت دد   مهتخددن  ددةالا  88ت ددت ةذ الزرافددة ف ددى  ال دد ني إذ 

معرعددة المددزارع العربددا بن  ددتطدام األمثدد  ل مهددن  ة  ددة  ىددن ة الددرا ة ثددرة شددهةع ا ددتطدام الطددر  التق هدهددة عددا الددرا  ددنلرا ال ددط ا 
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( ي تنرًا ممدن  دببت يدذ  9500%( مي الم ن ة المرةهة ةالتا تب غ  ةالا  75ةالا  ةال ه ا ب هث ش  ت يذ  الطر  التق هدهة  
مشن اًل  ثهرة لإلتنتنج الزرافا متنخن تم ح التربة ةيدر المهن  ةارتىنع م تةاين الجةعا ع اًل فدي طىدض اتنتنجهدة األرض ة  دة فنئدهدة 

مي الم ن نت المرةهة ةالتدا ات دىت بنل ىدن ات العنلهدة عدا الدرا  %(15المهن  امن الطر  اإرةائهة ال دهثة عقد ش  ت تن بة  درين  
ةالتا ادت إلى رعع  ىن ة ا تغال  مهن  الرا ةطن ة عا المتننط  الش ه ة المهن  عدا معظدم دة  الط دهج العربدا ةلهبهدن ةعدا درا دة 

%(  ددد 70 ىددن ة ا ددتطدام المهددن  ب دددةد  ( عددأي ت  ددهي FAOل برتنددنمج ا تنمددنئا لالمددم المت دددة ةمتنظمددة ا ةذهددة ةالزرافددة الدةلهددة  
( 6-3مي مهن  الرا الزرافا عا ال تنة ةيدا  نعهدة لدرا الم دن نت المزرةفدة التدا تقددر بدهي   3( م هنر م4. 18ه نيم عا تةعهر  
  . (45/ ص1006 التقرهر ا  ت ندا العربا المة د لعنم   . م هةي ي تنر/ تنة

 (6جدة  ر م  
 1005الم ن ه  الزرافهة عا الةطي العربا ةم ن نتخن الزرافهة لعنم  تخالك المنئا لبعض ا 
 الم ن ة الم  ةلهة  الم  ة  

 ي تنر(  8000   
 المقتني المنئا 

 /دةتنم( 3 م 
 المقتني المنئا 

 /ي تنر( 3 م 
 المجمةع 

 ( 3 م هنر م 

 65. 10 30060 7585 687 الرز 
 18. 18 84968 3741 8411 الذرة

 07. 814 84440 3680 8591 الدطي
 56. 3 8560 1840 486 الدرتنهنت
 34. 4 3648 981 8890 البقةلهنت
 05. 807 84618 3657 7388 الزهتهة

 13. 14 80180 1570 1357 الط رةات
 04. 846 31610 8855 4477 الىةا ال
 48. 83 89810 4955 680 األلهنف

 08. 3 83440 3360 119   ب ال  ر 
 78. 467   17368 المجمةع

 1005د المتنظمة العربهة ل تتنمهة الزرافهة د  طنع الزرافة ةالثرةة ال هةاتنهة ةال م هة عا الةطي العربا لعنم 8الم در: 
 . (5/ 3م    ر م   1006د المتنظمة العربهة ل تتنمهة الزرافهة د التقرهر ا  ت ندا العربا المة د لعنم  1

 نمدة إتنتدنج مجنرا األتنخنر الدةلهة التا تتنبع مدي طدنرج  ددةد الدةطي العربدا عخدا  نعهدة إةطال ة ذلك اي المهن  المتةعرة عا 
زرافا فربا تجنرا معد لت دهر ةل د ال نجة الم  هة ل غذا  ةل دي ال هن دنت ال  ةمهدة عدا الة دت ال ن در افتبدرت المهدن   د عة 

في  دة  ا  دتطدام  منئهة الداط ة ل ةطي العربا، ع الً  غط ف ى  ثهر مي ال  ةمنت العربهة ت دهد ال  ص ال ا ت ندهة ةةر ة
ة  نتنددت مددي األ ددبنب الرئه ددهة ل ددهنع ةيدددر المهددن  رةائهدداألمثدد  ل مهددن  ة  ددة ثقنعددة المددزارع العربددا الزرافهددة ة ددة  ادارة المشددنرهع اإ

الش ه ة المهن  ةتة ف بعض المشنرهع العربهة ة  ة ا  تىندة عا مجن  اإتنتنج الزرافا ةطن ة   ة ة ة  جز  متنخن إلى المتننط  
ه ن  مهن  تنخر الىرات إلى شبال الجزهرة العربهة ةمهن  تنخر التنه  إلى شمن  ال  را  ال بدره ةتعدد يدذ  مدي إة العربهة، مثاًل  رةائهاإ

ى المهن  الجةعهدة عدا الزرافدة الطر  الرئه هة لتة ع اإتنتنج الزرافا العربا ةيذ  المشنرهع الت ةه هة ةيذ  تق   مي ا فتمند   هًن ف 
ألتنخن تعةض ل تنخةض الزرافا العربا عا الم تقب  ل ثرة ا تطدامخن ةطن ة عا اإتنتنج الزرافدا ع داًل فدي   دة تمةهتنخدن ةلقدد اده 

تعتمدد  ة  ا  تطدام إلى فجز منئا  بهر عا المهزاي المنئا العربا عمدي طدال  درا دة المقتنتندنت المنئهدة  يدم الم ن ده  الزرافهدة 
ت تنجددال الم ن دده   ( ي تددنر تنال ددظ اي مددن9500زرافتخددن ف ددى مهددن  الددرا ةمددن تشددغ ال مددي م ددن نت زرافهددة ت دد  إلددى ا ثددر مددي  

ة مهدة  3( م هدنر م77. 467 ثر ممن ه   مي مهن   ط هة ةجةعهدة إلدى ارا دا الدةطي العربدا عتقددر المقتنتندنت المنئهدة  دةالا  أل
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( عخددذا هعتنددا ةجددةد فجددز مددنئا 1006 التقدددهر ا  ت ددندا العربددا المة دددلعنم 3( م هددنرم3038تن ددة لال ددتخالك  ددةالا  مالمهددن  ال
ةبذلك ه ةي إتنتنج الغذا  عا الةطي العربا هةاجال مش  ة  بهرة عا الم تقب  القرهب ة د ا ددت  3( م هنر م8030ت    مهتال إلى  

( إلدى 1030جدال ازمدة مهدن   بهدرة  دد ه د  العجدز المدنئا عدا فدنم  بعض الدرا نت عا المدةارد المنئهدة العربهدة بدأي إتنتدنج الغدذا  هةا
ةبذلك ه ةي إش نلهة ت قه  ا  تىن  الذاتا الغذائا العربا مي طال  تطةهر ا تطدام المدةارد المنئهدة لزهدندة اإتنتدنج  3( م هنرم378 

ربهددددة  المتنظمددددة العربهددددة ل تتنمهددددة الزرافهددددة الزرافددددا ترمددددا بثق خددددن ف ددددى المددددةارد المنئهددددة لتشدددد ه  بددددؤرة ازمددددة المهددددن  عددددا الدددددة  الع
                . (47/ص1006/

ةهتبهي مي ذلك اي ا  طنر العربهة  تةاجال ازمة مهن   ندة عا الم تقب  ةبدرجنت متبنهتنة ةت تدنج إلدى ت ثهدف التعدنةي العربدا 
ن فدي طرهد  ت  دهي  ىدن ة شدب ة الدرا ةترشدهد المشترك عا مجدن  ا  دتغال  ا مثد  ل مهدن  عدا اإتنتدنج الزرافدا ةت  دهي ا دتطدامخ

شح المهن  ال ط هة ا ةاض المهن  الجةعهة ةالتر هز ف ى زرافة الم ن ه  التا ت تدنج مقتنتندنت منئهدة   ه دة ةذات فنئدهدة ا ت دندهة 
ل بهدرة امثدن  م ن ده  ا بر ع اًل في ا تطدام التقتنهنت اإرةائهة ال دهثدة ةطن دة لدرا الم ن ده  الزرافهدة ذات المقتنتندنت المنئهدة ا

 -ةعهمن هأتا تنة ح ايم طر  الرا ال دهثة عا الةطي العربا: . . . م ن ه  ال بةب  نلرز ةالدطي ةالم ن ه  الزهتهة ةالىةا ال
 طرق الري الحديثة في الزراعة 

ت دتطدم التقتنهدنت ال دهثدة هعتبر  عر المهن  مي ايم ال ةاعز الرئه ة لتطةر اإتنتنج الزرافا ةطن ة عدا ا  طدنر التننمهدة التدا 
عدددا را الم ن ددده  الزرافهدددة ةالتدددا ت تدددنج إلدددى طبدددرة ف مهدددة عدددا ا دارة ةالدددرا ةال دددهنتنة ةمعظمخدددن ت دددنفد عدددا زهدددندة اإتنتدددنج دةي 
ا ددتطدام  مهددنت  ثهددرة مددي المهددن  عهددؤدا إلددى ا  ددال  مددي تم ددح التربددة لق ددة المهددن  ال ددط هة المتبطددرة ع ددال فددي جددةدة الم ن دده  

جدزا  الط ددرهة ةالتر هدز ف ددى متنطقدة الجددذةر، ةلدذلك ه ددتطدم عدا  ثهددر مدي ا  هددني هدة المتنتجددة ب دبب   ددة مالم دة المهددن  لألالزراف
 ةت تخ ك الطر  ال دهثة عا الرا  مهة مي المهن  ت    مهتخن  (s/m 10المهن  المنل ة عا الرا ب هث ت   درجة م ة تخن إلى  

ن طدر  الدرا التق هدهدة ال دط هة، ةت تدنج الطدر  ال دهثدة إلدى راس مدن   بهدر،  هدث اة د ت %( مي المهن  التا ت دتخ  خ40إلى  
( دة ر امره ددا ل خ تدددنر 1500 -8100بعددض الدرا ددنت بدددني   ىددة إتنتدددنج متنظةمددة الددرا بدددنلتتنقهط ف ددى  دددبه  المثددن  ت دد  بدددهي  

ة ةالتدا تب دغ رةائهداإ تنشدن  المتنظةمدةمة الت نلهف إالةا د، ة د  نيمت ال  ةمنت التا ت تطدم متنظةمة الرا بنلتتنقهط إلى طىض  ه
( دة ر / ي تنر ل متنقطنت المتتنق ة، تة ا تطدام تنظنم جدهد عا الرا ه مى تنظدنم الدرا بدد القةارت( ةت دةي   ىدة اتنشدنئال 150 ةالا  

/  1001المت ددة /  لألمدمافة التنبعة هم ي تنق ال فتندمن تتنتىا ال نجة متنال  متنظمة ا ةذهة ةالزر  ألتنالا   مي متنظةمة التتنقهط الثنبتة 
 . (88ص

  -ةلدرا ة طر  الرا عا ا  طنر العربهة هم ي تق همخن إلى ا  ةبهي يمن: 
 سموب الري التقميدي أ –1

  ه تنج إلدى جخدد ةة دت ةفتننهدة ةتةاجدد م دتمر ل مدزارع عدا الدرض ةتشدغه  ة دهنتنة  ألتنالةهعد مي ا ثر ت نلهب الرا شهةفن 
 رةائدات الرا مقنرتنة بنلة نئ  ا طره ة هدزا  معظدم المدزارفهي عدا ا  طدنر العربهدة هى د ةي ا دتطدام يدذا التنظدنم اإا جخزة ةمعدا

ه دتغتنى فتندال عدا زرافدة بعدض الم ن ده  التدا ت تدنج إلدى  مهدنت  ثهدرة مدي  ف ى الرةم مدي مشدن  ال ال ثهدرة عدا الزرافدة ا  اتندال  
 . المهن  مث  زرافة م  ة  الرز

 موب الري الموضعي اس – 2
ا  ثددر ا ددتطدامن عددا الة ددت ال ددنلا ف ددى  ددد  ددةا  عددا ا  طددنر المتطددةرة ةالتننمهددة ةطن ددة عددا المتنددنط  التددا  ددنلهب مددي األ

 :العربهة، ةمي طر  يذا التنظنم اإرةائا يا  نأل طنرتعنتنا مي ش ة المهن  
 ( Sprink Irrigationطريقة الري بالرش ) -أ

 ثر طر  الرا ال دهثة اتنتشنرا ف ى الرةم مي   ىتخن العنلهة لتجنتنس التةزهدع الرطدةبا ل تربدة ع دال فدي تعد يذ  الطرهقة مي ا
ة لعم خن ةتن بخن،  من تتنخن تتمهز ب ىن تخن العنلهة إه ن  المهن  إلدى جدذةر التنبدنت بن د   مهدة مىقدةدة مدي المهدن  بتةعر المةاد المط ة 
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ةالتبطر ةت مي ام نتنهة ا تغال  المقتنتننت المنئهة ةالت رهف المنئا الق هد  ةب ىدن ة فنلهدة إذ هتم فم  الرا عهخن في طره  الت رب 
 . (138/ ص 8980مي ا تنتنج  التنجم / 

ةهتنتشر ا تطدام يذ  الطرهقة عا  ثهر مي ا  طنر العربهة ذات المهدن  الشد ه ة  نلمم  دة العربهدة ال دعةدهة ةا مدنرات العربهدة 
ةتمددنرس عددا را م ن دده  ال تنطددة ةم ن دده  الع ددف ةالط ددرةات ةطن ددة البنذتنجنتنهددنت ةالطهددنر ةالى ىدد  ، يالمت دددة ة ددةرهن ةالددهم

 . ةةهرين
  -ة نع المتننطهة ةالت نره هة ل ةطي العربا ةمي ايم ط نئ خن: ةتتمهز يذ  الطرهقة بمالئمتخن لأل

ت تدنج إلدى فم هدنت  تىعدنت ةالمتندنط  المتمةجدة، ة ت تطدم لرا الترب عا المتننط  ذات ا تن دار الشدهد ةط ة ن  ىةح المر  -8
 . الت ةهة بنلتن بة ل تربة

 . ت تطدم لرا الترب ذات التنىنذهة العنلهة ل من   نلترب الرم هة -1
 . تق   مي فم هة التعرهة ةالجرف ممن ت نعظ ف ى ط ةبة التربة -3
لتددا تتنتشددر عددا متنددنط  ال ددخة   متنطقددة ال ددخ  الر ددةبا عددا ت ددتطدم عددا التربددنت الغد ددة القرهبددة مددي م ددتةه المددن  الجددةعا ةا -4

 . العرا  ةةادا تنخر التنه  عا م ر ةال ةداي
هتع د  ا مدر بتن دب ا لهدنت مدع تالئدم يددذ   العنم دة ع دال فدي   دة  نجتخدن إلدى الطبدرات الع مهدة بقددر مدن لألهددا  دة  نجتخدن  – 5

 . الطبرة مع م تةه المزارع العربا
% مدددي المدددزارفهي بنفتبنريدددن ا ثدددر  ىدددن ة مدددي الطدددر  15ة عدددا  دددةرهن  هدددث ا دددتطدمخن  دددةالا ا ثدددر مدددي اتنتشددرت يدددذ  الطرهقددد

(  مددن 1/ ص 1007%مددي  مهددة المهددن  الةا دد  الهددال طددال  فم هددة الددرا  شددب ة ا ةنطددني/ 90التق هدهددة، إذ ه ددتىند التنبددنت بمقدددار 
 طبقت يذ  الطرهقة عا م نعظة ادلب   ةرهن( إذ تم را

(،  مدن اتنتشدرت يدذ  الطرهقدة 8/ص 1007 الططهب /. ( ي تنر ا تطدمت لرا م ن ه  الط رةات16090ن  م ن ة  دري
( ي تددنر متنخددن 8780عددا الددهمي  هددث اشددنر ةزهددر الزرافددة الهمتنددا  ددة  تطددةهر ة ددنئ  الددرا ال دهثددة التددا ةطددت م ددن ة  دددرين  

 ( 8/ص 1007ةد  المج س ا  تشنرا /( ي تنر تم رهخن بطرهقة الرش  الرذاذ( معتمدهي ف ى مهن  ال د504 
 ( (Drip Irrigationطريقة الري بالتنقيط  -ب

ةيددا مددي الطددر  القدهمددة الم ددتطدمة عددا فم هددة الددرا ةلمتنددنط  م ددددة عددا الزرافددة، عقددد ا ددتطدمخن العددرب القدددمن  عددا م ددر 
ةجهدن ةال نجدة الهخدن ةطن دة عدا المتندنط  ةالعرا ، ة د تطةرت عا الة ت ال ن ر ةت ب ت ف ى م تةه تة دع لتطدةر الع دم ةالت تن 

ذات المهددن  ةالمطددر الشدد هح ة دددد ا ددتطدمت عددا را الم ن ددده  ذات ال نجددة الق ه ددة ل مهددن   م ن ددده  الط ددرةات ةالىةا ددال، عخدددا 
( لتددر/  ددنفة ةت دد  المهددن  الم ددتطدمة إلددى جددذةر التنبددنت ةت قدد  تن ددبة فنلهددة مددي 85د  1ت تددنج إلددى مقتنتنددنت منئهددة تتددراةح بددهي  

%( مدددي رطةبددة ال دددعة ال ق هدددة ممدددن هجعدد  يدددذ  الطرهقدددة ذات  ىدددن ة فنلهددة عدددا الدددرا ت ددد  إلدددى 800 - 80الرطةبددة ت ددد  بدددهي  
ةتتمهددز يددذ  الطرهقددة بددنلمهزات . %( مددي م ددن ة الددةطي العربددا الزرافهددة80%( ةلددذلك اتنتشددرت يددذ  الطرهقددة عددا ا ثددر مددي  95 

  -ا تهة: 
م تطدمة عا الرا بمن هتالئم مدع  نجدة التنبدنت لخدن ةه دةي إتنتدنج الم  دة  بخدذ  الطرهقدة بتن دبة د إم نتنهة ال هطرة ف ى المهن  ال 8

%( مي إتنتنج الم  ة  بطر  الرا التق هدهة ا طره ة د اة  ت بعدض الدرا دنت اي تقتنهدنت الدرا بدنلتتنقهط ت دد مدي 60 
%(،  مدن هقدة  بعدض 50د  5ة تتدراةح بدهي  %( ةتجدةد تنةفهدة الم  دة  بتن دب60د  30ا دتطدام المهدن  بتن دبة تتدراةح بدهي  

( ا ددعنف مددي طددال  ا ددتطدام طرهقددة الددرا بددنلتتنقهط 4د  3المدزارفهي عددا القطددر ال ددةداتنا اي زهددندة الم  ددة  ت دد  بددهي  
. (8198/ ص 1006مقنرتنددة بددنلطر  التق هدهددة عددا متنددنط  ج ددب المهددن  مددي ال ددخنرهج  متنظمددة الغددذا  ةالزرافددة الدةلهددة / 

زرافدة فددد ا بدر مدي الم ن ده  الزرافهدة عدا اي ةا دد  مدن يدة ال دن  عدا تجربدة  رهدة  عرهتدني( ال دةرهة عدا  إلى بنإ نعة
/  1007زرافددة م ن دده  البنذتنجددني ةالى ىدد  المتنت ددبة ةالددى جةاريددن م ن دده  الطهددنر ةالبطددهخ الزا ىددة  شددب ة ا ةنطددني / 

 . (3ص
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عا الرا  هث ت   المهدن  إلدى متنطقدة الجدذةر دةي الت درب ةالتبطدر ممدن ه دةي د ا  تىندة ال بهرة ل تنبنت مي المهن  الم تطدمة  1
 . اإتنتنج ا ثر بن    مهة مي المهن 

 . د  خةلة ا تطدام المط بنت ال همهنةهة ممن ه ةي اإتنتنج اةعر ةذات تنةفهة جهدة 3
فم هددة الددرا مقنرتنددة بددنلطر  ا طددره  ( عدداppm 1000ا ددتطدام المهددن  المنل ددة التددا ت دد  درجددة م ة تخددن إلددى   بنإم ددنيد  4

 ةطن ة طرهقة الرش إذ تؤدا المهن  المنل ة عهخن إلى  ر  ا ةرا  طال  الرا 
د تق   مي تعرض التربة لعم هنت الجدرف ةالتعرهدة ةالدتم ح، ع دال فدي فددم التربدة عهخدن إلدى فم هدنت الت دةهة  مدن ت دد مدي تنمدة  5

 . الزرافهة ذات تنةفهة جهدة ةتنظهىة ةطن ة م ن ه  الط رةات ةا فالفا دةن  ممن ه ةي اتنتنجخن مي الم ن ه  
 . د ذات  ىن ة فنلهة عا الرا ةطن ة عا متننط  التربنت الرم هة ةالم  هة ةذات المهن  الجةعهة 6
قة ا هددا العنم دة العنم ة، عقد طى ت يذ  الطره لألهداالعم  الزرافا لق ة  نجتخن  ألجةرد ذات   ىة ا ت ندهة   ه ة بنلتن بة  7

إلدددى طىدددض ت دددنلهف الة دددةد ةالم رة دددنت الم دددتطدمة عدددا تشدددغه   بنإ دددنعة%( مقنرتندددة بدددنلطر  ا طدددره التق هدهدددة 50إلدددى  
ا را ددددا ةالمدددزارفهي ةا دارة ةا هدددددا العنم ددددة  أل ددد نبفنلهددددة  %( لدددذا  ققددددت اربن دددن ةفةائددددد منلهدددة64الم دددنئي بتن ددددبة  

 . الزرافهة
تندةاع  ثهدرة مدي الم ن ده ، عقدد اشدنرت رةا  م ن نت زرافهدة ةا دعة ةألعا  ثهر مي ا  طنر العربهة ةإ ةاتنتشرت يذ  الطرهقة

ا ده الدرا نت عدا  دةرهن بدني ال  ةمدة ال دةرهة ا ددمت ف دى ت ةهد  م دن نت زرافهدة تدرةه بدنلطر  التق هدهدة إلدى م دن نت تدرةه 
بدددةي عةائددد منلهددة ةبشددرةط  ددخ ة لال ددتثمنر ةالخدددف متنخددن ال ىددنظ ف ددى بطرهقددة التتنقددهط مددي طددال  تمةهدد  المددزارفهي  رة ددن زرافهددة 

( ي تدنر ا دب ت تدرةه بطرهقدة 51000 مهنت المهن  ل را ةال د مي يدرين، عىا متنطقدة ادلدب تدم ت ةهد  م دن نت زرافهدة  ددرين  
 . (8/ص 1007/( ي تنر ترةه بنلمهن  الجةعهة  الططهب 41767هة ة م( ي تنر مشنرهع   ة 9133التتنقهط متنخن  

 مددن ا ددتطدمت يددذ  الطرهقددة عددا المم  ددة العربهددة ال ددعةدهة عددا مجددن  ةا ددع لددرا اشددجنر التنطهدد  عددا م نعظددة الطددرج،  هددث 
( رهدددن  لزرافددة التنط ددة الةا دددة 100شددجعت ال  ةمددة المددزارفهي ف ددى إتنتددنج التمددةر ة دددمت لخددم  رة ددن زرافهددة ةمددتنح منلهددة ب غددت  

 ددنعة إلددى   ددة  المددزارفهي ف دى مبددنلغ منلهددة مددي طددال  شددرا  الدةلددة دف ترشددهد ا دتطدام المهددن  بنإشدرط اي هددتم رهخددن بددنلتتنقهط بخدد
 . (8/ ص  1007 عنر مرتىعة    هىة الجزهرة ال عةدهة/ أاتنتنجخم مي التمةر ب

 ( Sub Surface Irrigationج ـ طريقة الري تحت السطحي  )
ثددة ا ددتطدامن مقنرتنددة بددنلطر  ا طددره ل نجتخددن ال ثهددرة عددا فم هددة الددرا امثددن  تعددد يددذ  الطرهقددة مددي ا دد  الطددر  اإرةائهددة ال ده

الطبقددنت ال ددطرهة ال ددى ى ت ددةي ةهددر م ددنمهة ةةهددر تنىددنذ ة ل مهددن  ع ددال فددي تددةعر تددرب مزهجهددال تة رم هددة عددة  الطبقددنت ال ددطرهة 
مهدن  مدي ا  دى  إلدى ا ف دى ةالدى الجةاتندب ( متر ةت نفد يذ  التدرب ف دى  ر دة ال1ب هث ت مح ل مهن  بنلتنىنذهة لعم  ه   إلى  

 . (133/ ص 8980بةا طة الطن هة الشعهرهة ل مهن  ةالتا ت بب تنجنح  ر ة التةازي بهي تنظنم الرا ةال رف  التنجم / 
  -ةتتمهز يذ  الطرهقة بنلمهزات ا تهة: 

 . د   ة ال نئعنت المنئهة في طره  التبطر 8
 . الزرافهة ةالمه نتنه هة ف ى  طح التربةد فدم فر  تخن لعم هنت الطدمة  1
 . د   ة تعرض التربة لعم هة التعرهة ةالجرف ةالتم ح ةةهرين 3
 الرطةبا ل تربة لىترة اطة  ب بب   ة تعرض الطبقنت ال ط هة ل تربة ل رطةبة  د ا  تىنظ بنلم تةه4
ةعددن مددي ارتىددنع تن ددبة ا مددالح عددا التربددة بةا ددطة د فدددم ا ددتطدام يددذ  الطرهقددة عددا التددرب الم  هددة طالعددن ل طددر  ا طددره ط 5

 . الطن هة الشعهرهة فتندمن ترتىع المهن  مي ا  ى  إلى ا ف ى
د ذات   ىددة ا ت ددندهة فنلهددة بنلتن ددبة ل عمدد  الزرافددا ل نجتخددن إلددى الطبددرة الىتنهددة ةال ددهنتنة الم ددتمرة ةالجخددةد ال بهددرة لتتنظهددف  6

فم هددنت ا تن ددداد الم دتمرة طددال  العمدد  ةطن ددة عدا المتنددنط  ذات ال ددطةر ةهددر  اتننبهدب تنقدد  المهددن  لتعددرض ا تننبهدب إلددى
 الم نمهة ةالبعهدة في  طح التربة إذ تتعرض المهن  إلى فم هة الت رب ةالرشح ممن هؤدا إلى اتالف ا تننبهب ةاتن دادين 
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 األع  الم تقب هة ل مةارد المنئهة العربهة ةفال تخن بنإتنتنج الزرافا 
ال دد ني ةتنمددةيم عددا الددةطي العربددا الددذا اده إلددى زهددندة الط ددب ف ددى  ألفدددادا طددالع ف ددى التة عددنت الم ددتقب هة  مددي طددال  

المددةاد الغذائهددة التددا تغهددرت يددا ا طددره ب ددبب الت ددة ت التددا ظخددرت عددا تغهددر تنمددط الغددذا  العددنلما ةا تجددن  إلددى ا ددتخالك القمددح 
 ددى يددذ  المتنتجددنت الغذائهددة ةمتنخددن الم ن دده  الزرافهددة ةالددذا اده بدددةر  إلددى زهددندة ةال  ددةم ةا  ددمنك ممددن ازداد الط ددب العددنلما ف
 . مي م  ة  ةا د طال  ال تنة بأ ثرمي طال  زرافتخن لألرض الر عة المزرةفة ع ال في ال ثنعة الم  ةلهة 

ف ى  مهدنت المهدن  الم دتطدمة  ةاتنطال ن مي يذ  الت ة ت عا مجن  الزرافة عقد اده التة ع عا الزرافة المرةهة إلى ال غط
عددا الزرافددة  ددةا  ا ددني عددا فم هددنت الددرا تة ا  ددت ةاذ ف ددى   ددص القطنفددنت ا  ت ددندهة ا طددره، ة ددد تجددرت متنظمددة الغددذا  

( دةلددة تننمهددة تة عددت اي التنمددة عددا التة ددع الزرافددا  ددةف هتبنطددأ طددال  القددري 93( درا ددة عددا ا ثددر مددي  FAOةالزرافددة الدةلهددة  
( ةهؤدا ذلك إلى  نجة الم ن نت المزرةفة المرةهة إلى  مهنت 1030د  8998%(  تنةهن ل ىترة بهي فنما  6. 0در  ال نلا ةهق

ةيدذا التة دع عدا  1030/ دتنة عدا فدنم  3 دم1410إلدى   8998/ تنة( عا فدنم  3 م 8118مي المهن  عا يذ  الدة  تتراةح بهي  
 الزرافة المرةهة هؤدا إلى امةر  ثهرة متنخن: د 

د التغهر عا تنمط إتنتنج الم ن ه  الزرافهدة ةطن دة عدا ت طدنر ن دهن ةمتنخدن ت طدنر الدةطي العربدا ا  دهةهة ب هدث تت دة  مدي  8
زرافة م  ة  القمدح ةيدة ا د   نجدة ل مهدن  مدي م  دة  لزرافة م  ة  الرز الذا ه تنج إلى  مهنت  ثهرة مي المهن  

ز عا جتنةب العدرا  إلدى العدزةف فدي زرافتدال لق دة المهدن  الةا د ة إلدى الرز، ةا تتنندا إلى ذلك ع  اتجال معظم مزارفا الر 
 . يذ  المتننط  ةمزاةلة  رف تطره ةهر الزرافهة

د تغهر تنمط ا تطدام م ن ه  ال بةب ةالت ة  مي زرافة الم ن ه  الغذائهة  م  ة  القمح إلى زرافدة م ن ده  الع دف  1 
ال نلهدة ب هدث هت دة  تنمدط الغدذا  مدي ال بدةب إلدى ال  دةم ةا  دمنك،  ال هةاتنا ب بب التغهر الذا ه ددث عدا المجتمعدنت

( درا ة  ة  الغذا  ةفال تال بددط  الىدرد ةدرجدة الت  در ةزهدندة فددد ال د ني عتة د ت إلدى إي FAOعقد تجرت متنظمة  
طدام ال  دةم فتندمن هدزداد دطد  الىدرد ال دتنةا  دةف هتغهدر تنمدط ةذائدال مدي األرز إلدى القمدح ثدم إلدى ا دت 1030  ة  فنم 

ةا  منك مع زهندة الط ب ف دى م ن ده  الع دف ةطن دة م  دة  الدذرة  ع دف  هدةاتنا لتدةعهر ال  دةم ل زهدندة ال بهدرة عدا 
 . (80/ ص 1001  ني العنلم  متنظمة الغذا  ةالزرافة الدةلهة / 

( ةطن ة 7من هة ح الجدة  ر م  ةيذا التغهر عا تنمط الغذا   هؤدا إلى زهندة ال  ب ف ى المةارد المنئهة ألةراض الرا  
الةا دددع إلدددى اإتنتدددنج  ا  دددتطدامإذ اده يدددذا . عدددا األ طدددنر الشددد ه ة المهدددن   نلجمنيهرهدددة العربهدددة ال هبهدددة ةالمم  دددة العربهدددة ال دددعةدهة

 . الزرافا ةا ده طر  معنلجة العجز المنئا الذا هظخر عا ت طنر شمن  تعرهقهن ال  راةهة ةالشر  األدتنى
 
 (7جدة   

 1030د  8998ل مهنت المهن  الم  ةبة ألةراض الرا عا بعض دة  العنلم ل ىترة  التن بهةاأليمهة 
 

  مهة المهن  الم  ةبة   ىن ة الرا       ا طنر العنلم 
 8998 1030 8998 1030 

 3 1 37 33 ا طنر اعرهقهن جتنةب ال  را 
 1 8 15 15 امره ن الالتهتنهة 

 48 36 49 44 جتنةب ن هن
 58 53 53 40 الشر  األدتنى ةشمن  اعرهقهن

 8 8 34 33 شر  اعرهقهن 
 9 8 41 38 الدة  التننمهة األطره
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 . 88د ص 1001الم در: متنظمة الغذا  ةالزرافة الدةلهة د  بنت ة طرات تن ة ت قه  اع   ل من  عا الزرافة، رةمن، 
د لمعظدم  د ني الدةطي العربدا ةطن دة ال دن تنهي عدا المددي ال بهدرة ةتنظرا أليمهة المهن  عا الزرافة العربهدة ةمدن تددر  مدي عةائد 

 هددث تطددذت الزرافددة تتنتشددر  ددة  المدددي ةالمتنددنط  ال  ددرهة، ةاي نطددر التقدددهرات تقددة  اي ث ددث ال دد ني عددا المدددي همنر ددةي  رعددة 
%( مدي 60ن ة ت د   %( مدي  دد ا تهنجدنت الغدذا  ل متندنط  ال  درهة ةتشدغ  م د35الزرافة ال  رهة التا ت دنيم بدأ ثر مدي  

م ن ة المدي، ةتعتمد يذ  ال رعة ف ى المهن  المط  ة   تعمن ت المدي بنإ نعة إلى مهن  الم نتنع ةالمهن  القذرة التا ت تدةا 
 . ف ى  مهنت  ثهرة مي العتنن ر الغذائهة ل تنبنتنت

 بددد    ةمدددنت األ طدددنر العربهدددة ف دددى  جدددرا ات مددديالعربدددا عقدددد اطدددذت بعدددض ا  الزرافددداةاتنطال دددن مدددي تيمهدددة المهدددن  لإلتنتدددنج 
الم نعظة ف ى المهن  الةا  ة إلدى ر عدة الدةطي العربدا ةمعظمخدن مدي طدنرج  ددةد  ال هن دهة ة دذلك المتندنط  الشد ه ة المهدن  ةمدي 

 -يذ  األمةر: 
هرات التا ت دث عدا تنمدط د ة ع ال هن نت ةالقةاتنهي ةبتنن  المؤ  نت التا مي شأتنخن زهندة اتنتنجهة المهن  مي طال  تشجهع التغ 8 

الغذا  ةالت ة  مدي ا دتغال  م  دة  الدرز إلدى القمدح، ثدم إلدى ا  دمنك ألي يدذا الت دة  هدؤدا إلدى   دة ا دتخالك المهدن  عدا 
 الزرافة

فدة عدا الزرا اإتنتنجهةد العم  ف ى زهندة  ىن ة ا تطدام المهن  بدرجة م  ةظة في طره  ت  هي ادارة الرا التا ترعع مي  ىن تال  1
فطدنئخم  دال هنت ةا دعة عدا ادارة الدرا ةالمدةارد المنئهدة ةتدةعهر  ةاشراك الم دتطدمهي ال قهقدهي عدا الزرافدة ةيدم المزارفدةي ةا 
ال ددةاعز المندهددة لخددم مددي تجدد  الم ددنيمة عددا تق هدد  المددةارد المنئهددة الم ددتطدمة عددا الددرا إتنتددنج اةعددر مددي الم ن دده  الزرافهددة 

نت العربهة تقدهم دفم ل مزارفهي م ددد األيدداف ل  ىدنظ ف دى المهدن  فبدر طرهد  الدرا الد هقدة ةتتنىهذا لذلك  نمت بعض ال  ةم
ةيذا من  دث عا ظ  البرتننمج الةطتنا ل  ىنظ ف ى المهن  عا القطر التةتن ا  هدث ه دتطهع المزارفدةي التقددم ل   دة  ف دى 

/ 1006الزرافددة  متنظمددة الغددذا  ةالزرافددة الدةلهددة / مددتنح منلهددة متنظمددة لت دهددد  جددم المزرفددة ةتنددةع الت تن ةجهددن الم ددتطدمة عددا 
 . (898ص

د العمد  ف دى تثقهدف المدزارفهي  دة  ا دتطدامنت مهدن  الدرا ةطن دة عدا تة دنت شد تخن طدال  المةا دم الزرافهدة ةالعمد  ف دى   دة  3
ذافهة تبث ل مزارفهي فبر الة نئ  المعرةعة  . ت ةثخن ةهتم ذلك في طره  فقد تندةات ثقنعهة ةا 

ت  هي ادارة ا ةاض األتنخنر ةالعم  ف ى ا  تطدام األع   ل مهن  في طره  تطىهض ال  ص المنئهدة ل ددة  التدا تقدع ف دى  د 4
ةمتندن القطدنع الزرافدا دةي ال نجدة إلدى  ددةث مشدن    ا  ت دندهةمجره التنخر مي تج  ا  تىندة مدي مهنيخدن عدا القطنفدنت 

 8978فدنم  خنر  من  ددث عدا الدةطي العربدا بدهي العدرا  ة دةرهن ةالعدرا  ةتر هدن هن هة بهي األ طنر الةا عة ف ى مجنرا التن
ةف ددى الع ددس مددي ذلددك  نمددت األ طددنر العشددرة الةا عددة ف ددى مجددره تنخددر التنهدد  بعقددد اتىن هددنت  8975ةبددهي العددرا  ةاهددراي فددنم 
 دى ذلدك،  ددنفدت م در ف ددى ، عقدد  ددنفدت متنظمدة الغدذا  ةالزرافددة الدةلهدة يدذ  األ طددنر ف8998تطدص شدؤةي المهددن  فدنم 

تطةهر تنظنم التتنبؤات لمهن  تنخر التنه  ةالت  م عا اتطنذ القرارات  ة  ادارة مهن  ال د العدنلا ةالطدزي المدنئا عدا ب هدرة تنن در، 
 مددن  نمددت عددا تقةهددة القدددرات التقتنهددة عددا ب هددرة ع تةرهددن لر ددد المددةارد المنئهددة ةتطددةهر نلهددنت افددداد تنظددم مع ةمددنت جغراعهددة 

 GIS)  لقنفدة البهنتننت عا المتنطقة ل  ىنظ ف ى المهن  الجنرهة عا  ةض تنخر التنه . 
د العم  ف ى ا تطدام  هن ة ت عهر المهن  ةت دهد ال  ة المنئهة ف ى ا نس الم  هة الزرافهة مي تجد  ال ىدنظ ف دى المهدن  دةي  5

بهقدددن لمددن ه ددددث عددا بعدددض دة  العددنلم  نلختندددد ل مدددزارفهي ةطن ددة الىقدددرا  مددتنخم ةتط ا  ت ددندايدددرين مدددع مرافددنت الم دددتةه 
ةجتنةب تعرهقهن ةيا مي الططةات المخمة ل ت ة  مي الزرافة المطرهة إلى الزرافدة اإرةائهدة ع دال فدي الق دن  ف دى البطنلدة 

 . المة مهة
 استنتاجات البحث 
ين ف ى  هر اإتنتنج الزرافا عا تة دب ر تأثهطالع ف ى ال نلة المتننطهة ةالمةارد المنئهة عا الةطي العربا ةمده مي طال  ا 

  تتنتنجنت ا تهة: دا  طنر العربهة تم ي البن ث التة   إلى ا 
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%( مددي الم ددن ة المرةهددة ممددن اده إلددى  ددعة 15د   ددة ا ددتطدام التقتنهددنت ال دهثددة عددا طددر  الددرا ةالتددا شدد  ت تن ددبة  دددرين   8
 . زارفهي الطر  اإرةائهة التق هدهة عا الرا تطدام معظم المالم ن نت المت  رة عا الةطي العربا  

( 950 - 850د  ددهندة المتنددنخ الجددنف ةشددبال الجددنف الددذا شددم  م ددن ة ةا ددعة مددي األرا ددا العربهددة الزرافهددة تراة ددت بددهي   1
د  5م هةي ي تنر، ة د تنج ت الزرافة عا يذ  المتننط  مي طال  ا تطدام المقتنتننت المنئهة لقدة تمطنريدن التدا تراة دت بدهي  

 . (  م30
/ دتنة 3( م هدنر م197د ف ى الرةم مي ال مهنت ال بهرة مي المهن  التا ت   إلى ارا ا الةطي العربا ةالتدا تقددر بدأ ثر مدي   3

عخا  نعهة إتنتنج زرافا فربا ه د ال نجة الم  هة مدي الغدذا  ا   اي  دة  ا دتطدام الدرا ةطن دة التأ هدد ف دى طدر  الدرا 
م المهن  تذيب يدرا ةعدا الم دتقب   دتةاجال الزرافدة العربهدة فجدزا منئهدن تنظدرا لزهدندة فددد ال د ني ة  دة التق هدهة جع  اي معظ

اتنتنجهة الدةتنم الةا د مي األرض الزرافهة ل ثرة المشن   التا تتنتج مي طره  الرا متنخن تم ح التربة ة  دة م دندرين الغذائهدة 
 . ئدهة المهن ةبنلتنلا   ة ط ةبتخن ةاتنطىنض اتنتنجهتخن ة  ة فن

د م نيمة المهن  الجةعهة المطزةتنة عا بنطي األرض عدا الم دتقب  أل هدن  الزرافدة العربهدة ةذلدك فدي طرهد  ا دتطدامخن عدا را  4
%( مددي المهددن  95الم ن دده  الزرافهددة ةبددنلطر  ال دهثددة ةطن ددة عددا متنطقددة ال دد را  ال بددره  هددث تشدد   تن ددبة  دددرين  

 . ربا  هث تةاجال المهن  ال ط هة فجزا منئهن  بهرا عا الم تقب  القرهبالجةعهة المطزةتنة عا الةطي الع
يدن ف دى تأثهر د إي ا  تطدامنت الطنطئة ل مةارد المنئهة ةطن ة ال ط هة متنخن  ةف تترك نثنرا   بهة ةا تتنزاعن ل مدةارد المنئهدة ة  5

عدا الدرا ةتجنيد  الطدر  التق هدهدة لمةاجخدة يدذ   اإتنتنج الزرافا ةتديةر  م تقبال ةهم ي مي طال  ا تطدام الطر  ال دهثدة
 .  تىن  الذاتا عهالالمش  ة ةترشهد ا تخالك المةارد المنئهة ل ا هتنتج الغذا  ةا 

د اي ا تطدام الطر  ال دهثة عا الرا ةطن ة الرا بنلتتنقهط ةالرش ةالرا ت ت ال دط ا مدي ايدم الطدر  ةاأل دنلهب التدا تق د   6
هة العربهة ةت نعظ ف ى اإتنتنج الزرافا بن    مهة مي المهن  ةا ثر اتنتنجدن  مدن يدة ال دن  عدا ا طدنر مي  هنع المةارد المنئ

الط هج العربا ةطن ة المم  ة العربهة ال عةدهة ةاألمنرات العربهة المت دة، ة ةرهن التا ا تطنفت ت ةه  م دن نت زرافهدة 
  .ترةه بنلرا التق هدا إلى م ن نت ترةه بنلطر  ال دهثة

د اي التغهرات عا تنمط الغذا  العربا  ةف هؤدا إلى ال ىنظ ف ى المةارد المنئهة العربهة مي طدال  تق هد  ا دتخالك الم ن ده   7
فتمدند ف ددى الم ن ده  ةالمتنتجدنت التدا ت تدنج إلددى الزرافهدة التدا ت تدنج إلدى مقتنتندنت  بهددرة مدي المهدن   م  دة  الدرز، ةا 

 ات ةالدر تنهنت ةالبقةلهنت مقتنتننت   ه ة مي المهن   نلط رة 
 

 مصادر البحث 
 . 8988د اط س الةطي العربا ةالعنلم د مؤ  ة جهةبرةج تس د بهرةت د  8
 . 8986د جرجهس،   هم ابرايهم د جغراعهة الةطي العربا د ال ةهت د  1
ةرهة،  د هىة الدةطي ال دةرهة د د الططهب، م مد د اهي المش  ة عا تأطهر المشدرةع الدةطتنا ل درا ال ددهث عدا م نعظدة ادلدب ال د 3

 . 6/80/1007ال ى ة الرئه ة، ال ندرة بتنرهخ 
 . 8985د ال منك، م مد تزير، ةزمه ال د جغراعهة الةطي العربا د المة  ، جنمعة المة   د  4
 . 1007، التتنمهة الرهىهة عا  ةرهن د  هن نت منئهة دا  ت ندهةد شب ة ا ةنطني ل تتنمهة  5
( ال دى ة الرئه دة د 81538هدرة ال دعةدهة د الم تزمدةي بدنلرا ال ددهث ه دتىهدةي مدي  دعر التمدةر الجدهددة د العددد  د  د هىة الجز  6

 . 88/1/1007ال ندرة بتنرهخ 
  . 19/4/1007د المج س ا  تشنرا لال تثمنر عا فدي د  مني تنجنح المشنرهع ا  تثمنرهة د تقنرهر ةب ةث،  7
 . 1003الزرافهة د  طنع الزرافة ةالثرةة ال هةاتنهة ةال م هة عا الةطي العربا لعنم  د المتنظمة العربهة ل تتنمهة 8
 . 1005د المتنظمة العربهة ل تتنمهة الزرافهة د  طنع الزرافة ةالثرةة ال هةاتنهة ةال م هة عا الةطي العربا لعنم  9
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 . 1004 د لعنم د المتنظمة العربهة ل تتنمهة الزرافهة د التقرهر ا  ت ندا العربا المة  80
 . 1006د المتنظمة العربهة ل تتنمهة الزرافهة د التقرهر ا  ت ندا العربا المة د لعنم  88
 . 1001 بنت ة طرات تن ة ت قه  تع   ل من  عا الزرافة د رةمن،  -( FAOد متنظمة الغذا  ةالزرافة الدةلهة   81
 . 1006مهن ، تقرهر التتنمهة البشرهة لعنم ( د التتننعس ف ى الFAOمتنظمة الغذا  ةالزرافة الدةلهة   83
 . 8980د التنجم، م مد فبد اهلل، ةزمه ال د الرا د الب رة، جنمعة الب رة د  84

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


