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نظم ا�راضي والمياه 
المعرضة للخطر

سلط الفصالن السابقان الضوء على التهديدات الراهنة والمستقبلية التي تتربص 
الحالية  والنماذج  الممارسات  أن  الواضح  من  ولعل  العالم.  عبر  الزراعية  بالنظم 
توفير  عن  بعيدة  كانت  ا�خيرة  سنة  الخمسين  خالل  المتبعة  الزراعية  للتنمية 
معالجة ُمرضية لتحديات التخفيف من وطأة الفقر وا�من الغذائي واالستدامة 
975 مليون نسمة، يعيش معظمهم في  أن هنالك ما مجموعه  البيئية. كما 
مناطق ريفية، ال يتمتعون با�من الغذائي الذي يستحقون. وبفعل الضغط الذي 
تمارسه الزراعة، تتضرر التربة والمياه على حّد سواء، وتتسارع وتيرة االنجراف، كما 
إلى  أضف  الجوفية.  المياه  واستنزاف  البحر  مياه  وتداخل  التملح  حاالت  تتواصل 
وغازات  للكربون  المرتفع  با�ثر  مرتبط  المكثفة  للزراعة  الراهن  النموذج  أن  ذلك 
الزراعية سريعة التعرض  االحتباس الحراري، في حين نجد أن الكثير من النظم 

لآلثار المتوقعة الناجمة عن تغير المناخ. 

الفصل الثالث



غير أن ثمة تباين كبير على هذا الصعيد بين إقليم وآخر تبع9 لتوليفة من العوامل 
الفيزيائية-البيولوجية واالجتماعية-االقتصادية كالمناخ والتربة والمياه والسكان 
العالمية.  والتغيرات  الوطنية  السياسات  ذلك  إلى  أضف  االقتصادية،  والتنمية 
وتحليل  وصف  بمكان  الضرورة  من  أنه  نجد  الشاملة  الدراسة  هذه  إطار  وضمن 
أما  تواجهها.  التي  المعينة  والتحديات  العالم  في  الرئيسة  الزراعي  ا[نتاج  نظم 
المشكالت التي تناقش في هذا الفصل فتشمل التنافس المتنامي على ا�راضي 
والمياه، وتدهور ا�راضي والمياه، وا]ثار المتوقعة الناجمة عن تغير المناخ، إذ تتباين 
على  المختلفة  الزراعية  والمياه  ا�راضي  استخدام  نظم  في  وشدتها  بحالتها 
مستوى العالم، لنختتم فصلنا هذا بمناقشة النظم الرئيسة المعرضة للخطر. 

زراعي  إنتاج  نظم  حول  شاملة  نظرة  ا�ول  الفصل  في   3-1 الخريطة  وتقدم 
التدهور  البعلية والمروية على حدٍّ سواء حالة من  المناطق  رئيسة، حيث تعيش 
بفعل  وكذلك  والمياه،  ا�راضي  من  الموارد  محدودية  بفعل  للخطر  التعرض  أو 
طريقة استخدام ا�راضي والمياه وممارسات إدارتها في الوقت الراهن، والعوامل 

المؤسساتية واالجتماعية-االقتصادية. 
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التنافس المتنامي على ا#راضي والمياه 

أنماط اYجهاد المائي المتزايد بفعل كميات استجرار المياه للري 
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إنتاج المواد الخام للوقود الحيوي السائل
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10-5

(2009 Hoogeveen et al.)

Tilman et al.)

(2009

1-3

وصل ا[مداد العالمي بالوقود الحيوي السائل إلى 0.7 مليون برميل في اليوم عام 2007، مشكًال زيادة 
1.5 في المائة من وقود النقل البري.  2006، وهي كمية تعادل  37 في المائة مقارنة مع عام  قدرها 
وتشير االتجاهات إلى أن الطلب العالمي سيشهد زيادة كبيرة ليصل إلى 1.6 مليون برميل/اليوم بحلول 
2030، وبذلك يلبي خمسة في المائة من إجمالي الطلب  2015 و2.7 مليون برميل/اليوم بحلول عام 

غازات  تركيز  في  االستقرار  لتحقيق  المنسق  العالمي  االلتزام  أما  البري.  للنقل  الطاقة  على  العالمي 
االحتباس الحراري عند ما يعادل 450 جزء في المليون من ثاني أكسيد الكربون فسيتطلب مضاعفة 
أخرى من الطلب العالمي على الوقود الحيوي السائل عام 2030، حيث تشكل الزيادة في استخدام 

الوقود الحيوي السائل في قطاع النقل ثالثة في المائة من مدخرات غاز ثاني أكسيد الكربون. 

والمياه،  ا�راضي  من  نادرة  موارد  على  وا�غذية  الحيوي  الوقود  بتنافس  المتعلقة  المخاوف  أن  إال 
وتأثيرات ذلك في ا�من الغذائي، والمخزونات الفعلية من انبعاثات غازات االحتباس الحراري واستجابة 
ا[نتاج بيئي9 قد دفعت الكثير من البلدان إلى إعادة تقييم أهدافها المتعلقة بالوقود الحيوي السائل 
على المدى القريب. وهذا ينطبق بشكل خاص على «الجيل ا�ول» من الوقود الحيوي السائل، أي الوقود 
التأثيرات  تنخفض  وقد  السكر.  وقصب  الصفراء  الذرة  مثل  للطاقة  المخصصة  المحاصيل  عن  الناتج 
الحيوي  الوقود  الثاني من  الجيل  إدخال  الغذائي لدى  الزراعية وا�من  ا�راضي  المحتملة في  السلبية 
السائل، أي الوقود المشتق بشكل كبير من فضالت الكتلة الحيوية. وبحلول عام 2030، قد يعود ربع 

إنتاج الوقود الحيوي السائل بمنشئه إلى تلك الفضالت. 

المؤطر 1-3: االتجاهات في الطلب على الوقود الحيوي السائل وإنتاجه 

المصدر: Tubielloو van der Velde، (2010)  الوكالة الدولية للطاقة، (2009)
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تدهور ا#راضي والمياه – تأثيراته وأسبابه

استخدام ا#راضي والمياه والنظام اYيكولوجي: تعريف تدهور ا#راضي 

(2011 Nachtergaele et al.)

2-3

تقييم تدهور التربة في ا#راضي الجافة: إطار عمل منظمة ا#غذية والزراعة 
لتقييم تدهور التربة 

2010 LADA

(2005 MEA)

(1990 GLASOD: Oldeman et al.)

3-3
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خالل الفترة ما بين 1990 و2010، انخفض صافي مساحة الحراج في إقليم أمريكا الالتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي بحوالي 87 مليون هكتار، أو بقرابة تسعة في المائة (منظمة ا�غذية والزراعة، 2011ج). 
العالم بما فيها من تنوع  الذي يحتوي على أكثف حراج مطرية مدارية في  ويشهد حوض ا�مازون، 
بيولوجي فريد، أعلى معدالت من إزالة الحراج. إذ قام مزارعون تجاريون بقطع ا�شجار فوق مساحات 
والموز  البرازيل،  البن في  والبارغواي، ولصالح  البرازيل وبوليفيا  الصويا في  واسعة لصالح صادرات فول 
في أمريكا الوسطى وكولومبيا وا[كوادور ومنطقة البحر الكاريبي. كما تدهورت الحراج يسبب صغار 

المزارعين أيض9 من خالل قيامهم بقطع وحرق الحراج أثناء تنقل ممارساتهم الزراعية حول الحراج. 

المؤطر 3-2: فقدان الحراج الطبيعية في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

 Wocat المصدر:  مركز التنمية والبيئية، (2010)، الصورة لـ

جذوع أشجار مقطوعة لتأسيس حقول جديدة باتباع طريقة قطع وحرق الحراج في سانتا كروز، بوليفيا

4-3

2010
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المؤطر 3-3: الصفات الرئيسة Yطار عمل تقييم تدهور التربة في ا#راضي الجافة الخاص بمنظمة ا#غذية والزراعة

يمتد الدور الرئيس لتقييم أصحاب الشأن لحالة واتجاهات المنافع المتعددة للنظام اYيكولوجي • 
كثالث  واسع  نطاق  على  بها  االعتراف  يتم  حيث  والبيئي،  واالقتصادي  االجتماعي  أبعاد:  ثالثة  على 

دعامات «لالستدامة». 
يحدث التدهور بحسب االعتقاد عندما تؤدي الضغوطات المطبقة على نظام إيكولوجي إلى إحداث • 

اتجاه دائم االنحدار (خالل فترة عشر سنوات تقريب9 أو يزيد) في قيمة واحدة أو أكثر من المنافع لتصل 
بشكل  يعتبر،  الذي  الشأن  أصحاب  مجتمع  جانب  من  المقبولة  تلك  من  أدنى  مستويات  إلى 
في  تتجلى  الرئيسة  الحكمة  ولعل  ا[يكولوجية.  النظم  «إدارة»  عن  مسؤوًال  مباشر،  غير  أو  مباشر 
سعي أصحاب الشأن دائم9 إلى التوازنات ما بين شتى المنافع بغية «إدارة» النظام البيئي للوصول إلى 

مستويات مقبولة لكافة المعايير الثالثة لالستدامة. 
باستخدام •  المتدهور  ا�راضي  تأهيل  إعادة  تكلفة  تكون  عندما  دائم9   yتدهور التدهور  اعتبار  يمكن 

الناحيتين  من  الشأن  أصحاب  جانب  من  مقبولة  غير  الراهن  الوقت  في  المتوافرة  التكنولوجيات 
االقتصادية أو االجتماعية. 

ال يمكن تقييم «حالة تدهور ا�راضي» (التي تتساوى مع وضع منافع النظام ا[يكولوجي خالل فترة • 
و»االتجاه»  «الحالة»  أن  إذ  مرجعي.  عام  مقابل  سوى  ا�راضي  تدهور  في  «االتجاهات»  وكذلك  معينة) 
يشكالن اعتباران مهمان عند تقييم مدى السرعة المطلوبة في اتخاذ إجراءات عالجية. أما الحاالت 
النظام  خدمات  «اتجاه»  في  سريع  انخفاض  مع  المنخفضة  «الحالة»  تتزامن  عندما  فتكون  الحرجة 
المتوسطة  إلى  المنخفضة  «الحالة»  ذات  المناطق  على  الضوء  تسليط  يجب  حيث  ا[يكولوجي، 

و»االتجاه» المنخفض التخاذ إجراءات وقائية بهدف تحقيق فعالية التكلفة بدرجة أكبر. 
تتطور مع الوقت منهجيات جمع البيانات المستخدمة لقياس شتى جوانب التدهور. ويمكن تطبيق • 

إطار عمل تقييم تدهور التربة في ا�راضي الجافة الخاص بمنظمة ا�غذية والزراعة بشكل مستقل 
أو  قياسها  تم  التي  المتغيرات  استخدام  ويمكن  مختلفة.  مقاييس  على  النوعية  المنهجيات  عن 

المؤشرات ذات الصلة.
تخضع محركات وتأثيرات تدهور ا�راضي للتقييم وفق مقاييس مختلفة. وهذا ما يتيح تحقيق فهم • 

على  متناسقة  بإجراءات  القيام  وتسهيل  ا�راضي  مستخدمي  شتى  واستراتيجيات  لسلوك  شامل 
مستويات مختلفة من صناعة القرار. 

1-3

2005-1990



111 الفصل الثالث ــ نظم ا�راضي والمياه المعرضة للخطر

ث
ل الثال

ص
الف 0

1

2

3

4

5

6

7

مدى التدهور (النسبة المئوية لمساحة نظام استخدام ا�راضي)  

ة 
وي

مئ
ة ال

سب
الن

حراج

البيولوجي
التنوع 

ظ 
حف

كثفة
م رعوية م

نظ

علية
ة ب

زراع

 النهر
ي سرير

جافة ف
زراعة

ة رعوية
زراع

زراعة مروية

شبه حضرية)
ة (

خليط

خلية 
ك الدا

د ا�سما
صائ

م

مائية
ء ال

حيا
ة ا�

ربي
وت

المؤطر 3-4: التقييم القطري لتدهور ا#راضي في السنغال

باتباع منهجية التقييم القطري لتدهور التربة في ا�راضي الجافة، تم بناء التقديرات المستندة إلى 
آراء الخبراء على المدى المكاني �نماط مختارة، ودرجة التدهور الفيزيائي-الحيوي ومعدله، وكذلك 
الرئيسة الستخدام ا�راضي.  النظم  النظام ا[يكولوجي، ضمن كافة  أسبابه وتأثيراته في خدمات 
والفيزيائي  (الكيميائي  التربة  وتدهور  والمائي)  (الريحي  التربة  انجراف  على  التدهور  أنماط  وتشتمل 
التربة؛ وإدارة المحاصيل؛ وإزالة الحراج؛ واالستغالل  والمائي والبيولوجي). وتشتمل أسبابه على إدارة 

الجائر للنباتات الستخدامات منزلية؛ والرعي الجائر. 

(2007 Molden)

مدى المساحة المتدهورة على مستوى العالم – نتائج أولية من نظام المعلومات 
العالمي حول تدهور ا#راضي

2010



حالة الموارد من ا�راضي والمياه في العالم ل�غذية والزراعة112

 –

2-3

68

24

46 32

2-3 13

التأثيرات السلبية للزراعة على مستوى المزرعة 
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الشكل 3-1: تمثيل تخطيطي للتغير المحتمل في وضع ست خدمات مختارة للنظام 
اYيكولوجي مرتبطة بالتغير الرئيس في استخدام ا#راضي (من الحراج إلى إنتاج حيواني 

مكثف)

المصدر:  هذه الدراسة
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الشكل 3-2: الحالة واالتجاهات في التدهور العالمي ل*راضي 

المصدر:  هذه الدراسة
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المؤطر 3-5: استنزاف المغذيات في نظم المحاصيل صغيرة النطاق 
في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

حقول غير مسمدة مزروعة بطريقة تقليدية ذات تباين مكاني شديد في نمو النبات، السنغال، 

تشكل ا�راضي الزراعية نسبة ال تتعدى سبعة في المائة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتعد 
ا[قليم،  في  حرج  مستوى  إلى  التربة  خصوبة  استنزاف  يصل  كما  فيها.  متدنية  المحاصيل  إنتاجية 
السيما عند استخدام ا�راضي على نطاق صغير. أما هذا االستنزاف فجاء حصيلة توازن سلبي في 
المغذيات، حيث غابت أربع أضعاف كمية المغذيات على ا�قل في المحاصيل المنتجة مقارنة مع 

المغذيات التي استعيدت من خالل السماد ا�خضر والسماد المعدني (مركز التنمية والبيئة، 2010)

المصدر:  مركز التنمية والبيئية، 2010 . الصورة: خاصة بمصلحة المساحة الجيولوجية في الواليات المتحدة

تأثيرات استجرار مياه الري في النظام الهيدرولوجي 

 Charalambous)

(2007 Molden) (2009 Garratt

80

2001 1979
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جزر المحيط الهادي

أستراليا ونيوزيلندة

أوروبا الشرقية 
واالتحاد الروسي

أوروبا الوسطى والغربية

ن
ط

ن 
يو

مل

جنوب شرق آسيا

شرق آسيا 

جنوب آسيا 

آسيا الوسطى  

غرب آسيا

أمريكا الجنوبية

أمريكا الوسطى
ومنطقة البحر الكاريبي

أمريكا الشمالية

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

شمال أفريقيا

الشكل 3-3: اتجاهات في استخدام ا#سمدة

المصدر:  منظمة ا�غذية والزراعة، (2010 ب) 
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2010 Burke Matero-Sagasta

(2011 Rockstrom et al.)
3 12 000 2011 Bennet Carpenter

2011 Bennet Carpenter

IR64

غازات االحتباس الحراري
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ث
ل الثال

ص
الف

النصيب % ما يعادل مليار طن من ثاني أكسيد الكربون

100%50مستوى العالم

10-12 %5-6 الزراعة

(3.3)      ميتان

N2O (2.8)     أكسيد النتروجين

8-10الحراج

15-20 %(5-6)      إزالة الحراج

(3-4)      التفسخ والخث

25-32 %13-15إجمالي الزراعة والحراج

المصدر:  منظمة ا�غذية والزراعة، (2008 أ) 

الجدول 3-1: االنبعاثات السنوية من غازات االحتباس الحراري الناجمة عن النشاطات البشرية (2005) 

استنزاف المياه الجوفية 

                                 ;2009 Shah ;2003 Custodio Llamas)

(

2011

2011 Foster Garduno 1980

2011 Hellegers et al.

2003 Morris et al.



حالة الموارد من ا�راضي والمياه في العالم ل�غذية والزراعة120

Siebert et al.)

40 (2010

2-3

64

59

اtثار المتوقعة الناجمة عن تغير المناخ

2011

2010 van der Velde Tubiello

الجدول 3-2: البلدان ا#ساسية في إنتاج ا#غذية اعتمادf على المياه الجوفية

البلد
المساحة المجهزة 

بوسائل الري (هـ)
المساحة المروية 

بالمياه الجوفية (هـ)
المساحة المروية 

بالمياه السطحية (هـ)

االعتماد على المياه 
الجوفية (% من 

المساحة المجهزة 
بوسائل الري)

%77819 557 4392 217591 149 3البرازيل

%44030 597 95143 794 39218 392 62الصين

%25110 090 9273 178331 422 3مصر

61 907 84639 425 86922 481 97764%

%29131 553 55211 172 8435 725 16باكستان

%7979 798 0634 860481 279 5تايلند 

%62959 337 24311 576 87216 913 27الواليات المتحدة ا�مريكية

  (2010) Siebert et al .:المصدر
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2050

2010

اtثار المحتملة الناجمة عن تغير المناخ على المستوى العالمي 

6-3 3+ 5-

150 10

التأثيرات المتوقعة الناجمة عن تغير المناخ تبعT للمنطقة 

90-60 2080

2010 Fischer et al.



حالة الموارد من ا�راضي والمياه في العالم ل�غذية والزراعة122

المؤطر 3-6: اtثار المتوقعة في إمكانات إنتاج الحبوب

ـُظهر نتائج السيناريو انخفاض9 عام9 في إمكانات إنتاج  إذا لم يتم التخفيف من آثار تغير المناخ، فست
أنماط  أدناه). وفي حال استخدمت  الجدول  (انظر  تقريب9  المائة  بنسبة خمسة في  البعلية  الحبوب 
متكيفة للمحاصيل، أو كان لزيادة غاز ثاني أكسيد الكربون المرتبط بتغير المناخ تأثير في التسميد، 
للمحاصيل  متكيفة  أنماط  استخدام  افترضنا  إذا  أما  ا[نتاج.  إمكانات  انخفاض  من  الحّد  فسيتم 
وحدوث تأثير لغاز ثاني أكسيد الكربون في التسميد على حد سواء، عندها سيؤدي تغير المناخ إلى 
زيادة عامة على مستوى العالم في إمكانات ا[نتاج بنسبة ثالثة في المائة، حيث سيشهد إقليم 
ا�قاليم،  بعض  في  انخفاضه  ا[نتاج  سيواصل  بينما  الزيادات،  من  مستوى  أعلى  آسيا  ووسط  شرق 
البعلية  المناطق  وصول  إمكانية  تكون  قد  التوقعات،  لهذه  ووفق9  أفريقيا.  غرب  في  وبخاصة 

والمزارعين الفقراء للتكيف هي ا�دنى، وعليه ستكون معاناتهم هي ا�كبر. 

تأثير تغير المناخ في إمكانات إنتاج الحبوب البعلية داخل ا#راضي المزروعة في الوقت الراهن 
(النسبة المئوية تتغير تبعY Tمكانات اYنتاج وفق المناخ الحالي 

ا[قليم 
ا�راضي 

المزروعة

تتغير النسبة المئوية من حيث اYمكانات وفق المناخ الحالي

بدون تأثير غاز ثاني 
أكسيد الكربون 

في التسميد؛ أنماط 
المحاصيل الراهنة 

بدون تأثير غاز ثاني 
أكسيد الكربون 

في التسميد؛ 
أنماط المحاصيل 

المتكيفة 

مع تأثير غاز ثاني 
أكسيد الكربون 

في التسميد؛ 
أنماط المحاصيل 

الراهنة 

مع تأثير غاز ثاني 
أكسيد الكربون 

في التسميد؛ 
أنماط المحاصيل 

المتكيفة 

8-10-13-15-19شمال أفريقيا

أفريقيا جنوب الصحراء 
31-3-7-225الكبرى

10-6-7-258أمريكا الشمالية 

أمريكا الوسطى 
7-11-11-15-16ومنطقة البحر الكاريبي 

41-3-8-129أمريكا الجنوبية 

1-1-6-6-61غرب آسيا 

4619192424آسيا الوسطى 

22-2-6-201جنوب آسيا 

15126710شرق آسيا 

14-2-5-99جنوب شرق آسيا 

423-4-132أوروبا الغربية والوسطى 

أوروبا الشرقية واالتحاد 
1731177الروسي 

512479أستراليا ونيوزيلندا

22-3-7-0جزء المحيط الهادي 

* باستخدام سيناريو مركز هادليA2 لعام 2050 مقابل المناخ المرجعي

(2010) Fischer et al. المصدر: مقتبس عن
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تأثيرات تغير المناخ في الري

2050

2011

2008 De Fraiture et al. 2011

2010 Frenken

2008 Bates et al.

2080 20

15

2007 Fischer et al.

2008 Bates et al.

النظم المعرضة للخطر 

14

3-3
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TABLE 3.3: MAJOR LAND AND WATER SYSTEMS AT RISK (a broad typology) الجدول 3-3: النظم ا#ساسية ل*راضي والمياه المعرضة للخطر (أنماط واسعة) 

نظم ا[نتاج على 
المستوى العالمي

الحاالت أو المواقع التي تتعرض فيها 
النظم المحلية للخطر 

ا�خطار

زراعة المحاصيل البعلية 
في المرتفعات 

المرتفعات ذات الكثافة السكانية 
الكبيرة: جبال الهيمااليا وا�نديز 

ومرتفعات أمريكا الوسطى، والوادي 
المتصدع، والهضبة ا[ثيوبية وأمريكا 

الجنوبية. 

االنجراف وتدهور ا�راضي وانخفاض إنتاجية التربة والمياه 
وزيادة كثافة حدوث الفيضانات وتسارع الهجرة الخارجية 

وسيطرة الفقر وانعدام ا�من الغذائي.  

زراعة المحاصيل البعلية 
في المناطق المدارية 

شبه القاحلة 

زراعة حيازات صغيرة في منطقة 
السافانا في الغرب والشرق والجنوب 

ا�فريقي، وكذلك في جنوب الهند؛ 
نظم زراعية-رعوية في الساحل والقرن 

ا�فريقي وغرب الهند. 

التصحر وانخفاض إمكانات ا[نتاج وزيادة إخفاقات المحاصيل 
بفعل تقلبات المناخ ودرجات الحرارة، فضًال عن تزايد الصراعات 

وسيطرة الفقر وانعدام ا�من الغذائي والهجرة الخارجية.

زراعة المحاصيل البعلية 
في المناطق دون 

المدارية 

مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة 
ومزروعة بشكل مكثف تتركز حول 

حوض البحر المتوسط بشكل رئيس. 

التصحر وانخفاض إمكانات ا[نتاج وزيادة إخفاقات المحاصيل 
وسيطرة الفقر وانعدام ا�من الغذائي، إضافة إلى تقسيم 
أكبر ل�راضي وتسارع الهجرة الخارجية. ومن المتوقع لتغير 

المناخ أن يؤثر في هذه المناطق من خالل انخفاض الهطوالت 
المطرية وجريان ا�نهار وزيادة تواتر موجات الجفاف 

والفيضانات.

زراعة المحاصيل البعلية 
في المناطق المعتدلة 

زراعة مكثفة جدy في أوروبا الغربية. 
تلوث التربة وخزانات المياه الجوفية يؤدي إلى تكاليف 

التخلص من التلوث وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم 
ا[يكولوجية للمياه العذبة.

زراعة مكثفة في الواليات المتحدة 
وشرق الصين وتركيا ونيوزيلندا وأجزاء من 

الهند والجنوب ا�فريقي والبرازيل. 

تلوث التربة وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم 
ا[يكولوجية للمياه العذبة وزيادة إخفاقات المحاصيل بسبب 

زيادة تقلبات المناخ في بعض المناطق.

نظم مروية قائمة 
على ا�رز

جنوب شرق وشرق آسيا. 
هجر ا�راضي، فقدان الدور الفاصل �راضي ا�رز المقشور وتزايد 

تكاليف حفظ ا�راضي وأخطار تتعلق بالصحة ناجمة عن 
التلوث وفقدان القيمة الثقافية ل�رض.

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
ومدغشقر وغرب أفريقيا وشرق أفريقيا 

الحاجة إلى إعادة التأهيل بشكل متكرر وإيرادات ضعيفة 
لالستثمارات مع إنتاجية تراوح في المكان والحصول على 

مساحات واسعة من ا�راضي وتدهور ا�راضي.

مناطق مروية (محاصيل 
أخرى)

أحواض ا�نهار
نظم ري واسعة ومتجاورة تحصل على 

المياه من ا�نهار وتضم نهر كولورادو 
ومورايدارلينغوكيرشنا والسهول الهندية 

الغانجية وشمال الصين وآسيا الوسطى 
وشمال أفريقيا والشرق ا�وسط 

تزايد ندرة المياه وفقدان التنوع البيولوجي والخدمات البيئية 
والتصحر وتوقع انخفاض توافر المياه والتحول في التدفق 

الموسمي بفعل تغير المناخ في مناطق عديدة.

خزانات المياه الجوفية 
نظم ري تعتمد على المياه الجوفية في 
السهول القاحلة الداخلية: الهند والصين 

ووسط الواليات المتحدة ا�مريكية 
وأستراليا وشمال أفريقيا والشرق ا�وسط 

ومناطق أخرى

فقدان الدور الفاصل لخزانات المياه الجوفية وخسارة ا�راضي 
الزراعية والتصحر وانخفاض تغذية المياه الجوفية بفعل تغير 

المناخ في بعض المناطق.
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نظم ا[نتاج على 
المستوى العالمي

الحاالت أو المواقع التي تتعرض فيها 
النظم المحلية للخطر 

ا�خطار

المراعي 
أراضي المراعي المزروعة والطبيعية 

بما فيها التربة الهشة في غرب أفريقيا 
(الساحل) وشمال أفريقيا وأجزاء من آسيا 

التصحر والهجرة الخارجية وهجر ا�راضي وانعدام ا�من 
الغذائي والفقر المدقع وتزايد شدة الصراعات.

الحراج
التداخل ما بين الحراج وا�راضي الزراعية 

في جنوب شرق آسيا وحوض ا�مازون 
وأفريقيا الوسطى وحراج جبال الهيمااليا 

يؤدي تعدي ا�راضي الزراعية والقطع والحرق إلى فقدان 
خدمات النظم ا[يكولوجية وتدهور ا�راضي.

نظم فرعية أخرى 
مهمة على المستوى 

المحلي

الدلتاوات والمناطق الساحلية 
دلتا النيل ودلتا النهر ا�حمر والغانج/

براهامابوتراوميكونغ، إلى آخر القائمة 
وسهول الطمي الساحلية: شبه الجزيرة 

العربية وشرق الصين وخليج بنن وخليج 
المكسيك. 

فقدان ا�راضي الزراعية والمياه الجوفية والمشكالت 
المرتبطة بالصحة وارتفاع مستوى البحار، وزيادة تكرار ا�عاصير 

(شرق وجنوب شرق آسيا) وزيادة حدوث الفيضانات وانخفاض 
تدفق ا�نهار.

الجزر الصغيرة 
بما فيها جزر البحر الكاريبي والمحيط 

الهادي. 

خسارة كاملة لخزانات المياه الجوفية العذبة وزيادة تكاليف 
إنتاج المياه العذبة وزيادة الضرر المرتبط بتغير المناخ (ا�عاصير 

وارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات).

الزراعة في المناطق شبه الحضرية. 
التلوث ومشكالت مرتبطة بالصحة تصيب المستهلكين 

والمنتجين، والتنافس على ا�راضي.

المصدر:  هذه الدراسة

2-3

المرتفعات ذات الكثافة السكانية الكبيرة في المناطق الفقيرة 
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النظم البعلية في المناطق المدارية شبه القاحلة 

النظم دون المدارية 
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النظم الزراعية المكثفة والمعتدلة
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(2011 Uphoff et al.)
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نظم ري سطحي واسعة ومتجاورة في ا#راضي الجافة 

نظم الري المعتمدة على المياه الجوفية 

المراعي 
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التداخل ما بين الحراج وا#راضي الزراعية

الدلتاوات وسهول الطمي الساحلية والجزر الصغيرة 
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الزراعة في المناطق شبه الحضرية 

االستنتاجات 
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