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الحقائق األساسية

 تشري قاعدة البيانات اإلحصائية للمنظمة أن 
85 مليون هكتار من األرايض خصصت لزراعة 

البقول يف العامل عام 2014، وقد ثبتت ما يقارب 3 

إىل 6 ماليني طن من النيرتوجني. وتساهم البقول، 

كنتيجة لذلك، يف االستعامل العقالين للسامد وبالتايل 

الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري. 

 اشتامل البقول يف الدورات الزراعية يقلل من 
مخاطر انجراف  الرتبة  واستنزافها.

 األنظمة الزراعية املتعددة، مثل الزراعة البينية 
أو تناوب املحاصيل مع البقول، لها قدرة أعىل عىل 

ذات  باألنظمة  مقارنة  الرتبة  يف  الكربون  تنحية 

املحصول  الواحد.

 40 من  للبقول  العاملي  اإلنتاج  ارتفع   
 78 يقارب  ما  إىل   1961 عام  يف  طن  مليون 

مليون طن عام 2014.    

يرتبط اإلنتاج الغذايئ ارتباط وثيقا باألمن الغذايئ وتغري 

املناخ. وسواء كان تغري املناخ يف شكل موجات جفاف 

أوفيضانات وأعاصري، فإنه يفاقم من كل مستوى من 

مستويات اإلنتاج الغذايئ، ومن عدم استقرار أسعار 

املواد الغذائية1. واألمن الغذايئ يف املجتمعات الزراعية 

املترضرة يف نهاية املطاف. وبينام تختلف آثاره املدمرة 

عرب املحاصيل واملناطق، يجعل تغري املناخ األمن 

الغذايئ العاملي أكرث عرضة للخطر ويزيد من مخاطر 

سوء التغذية يف املناطق الفقرية2. ويساهم تغري املناخ 

أيضا يف تحول مناطق إنتاج املحاصيل الغذائية وغري 

الغذائية يف جميع أنحاء العامل. وما مل يتم اتخاذ تدابري 

عاجلة ومتواصلة، فسوف يستمر تغري املناخ يف الضغط 

عىل األنظمة البيئية الزراعية، السيام يف املناطق 

وبالنسبة إىل السكان األكرث ضعفا. 

زيادة القدرة
البقول ضمن  إدراج  يكون  أن  ميكن 

القدرة  لزيادة  مفتاحا  الزراعية  األنظمة 

املناخ.  تغري  مخاطر  مع  التكيف  عىل 

والتي  الحراجية،  الزراعة  أنظمة  وتدعم 

الهندية،  البسلة  مثل  البقول  أيضا  تشمل 

الدخل،  مصدر  تنوع  خالل  من  التكيف 

مخاطر  مع  التكيف  عىل  القدرة  زيادة 

وباإلضافة  اإلنتاجية.  وزيادة  املناخ  تغري 

نالحظ  أن  املهم   من  التكيف،  مسألة  إىل 

الحراجة  أنظمة  وبالتايل  األشجار  أن 

الكربون  من  املزيد  بتنحية  تقوم  الزراعية 

وحدها3. الحقلية  باملحاصيل  مقارنة 

تتكيف  ألنها  مناخيا  ذكية  البقول  وتعد 

وتساهم  املناخ  تغري  مع  متزامن  بشكل 

املناخ  تغري  آثار  من  التخفيف  يف 

الغذايئ. األمن  وتحسني 
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 السياسات الالزمة
 لألنظمة البيئية

الزراعية األكرث استدامة

هناك معضلة تواجه صانعي 

السياسات والخرباء الزراعيني يف الوقت 

الراهن أال وهي كيفية إنتاج ما يكفي من 

الغذاء لعدد متزايد من السكان دون مزيد من 

تدهور املوارد الطبيعية واملساهمة يف تغري املناخ. 

وال ميكن تطوير السياسات الزراعية مبعزل عن ذلك ولكنها 

تحتاج إىل تطوير بجانب تطوير السياسات االجتامعية واالقتصادية. 

وينبغي أن يكون املزارعون والرعاة والصيادون واملستهلكون هم 

العنرص الذي تركز عليه هذه السياسات، وذلك من أجل القضاء عىل 

الجوع وتحسني سبل املعيشة.

البصمة البيئية
ميكن للمامرسات الزراعية األكرث 

كفاءة أن تقلل إىل حد كبري من 

انبعاثات غازات االحتباس الحراري، 

األمر الذي بدوره سيقلل من الحاجة 

إىل األسمدة، وتلعب البقول دورا هاما يف 

هذا السياق. 

وإىل جانب اإلدارة األفضل لألسمدة، مبا يف ذلك 

اإلدارة املتكاملة للمواد الغذائية والتوقيت الجيد للتسميد 

 والزراعة الدقيقة، للبقول دور هام جدا يف التخفيف من

آثار تغري املناخ.

إن عملية اشتامل البقول يف تناوب املحاصيل تستعمل البكترييا 

التكافلية لتثبيت النيرتوجني، االمر الذي يزيد من إنتاجية املحاصيل. 

كام ينتقل النيرتوجني جزئيا إىل املحاصيل الالحقة، وبالتايل يزيد 

من عائداتها. ويف البقول العلفية / خليط العشب، ميكن أن ينتقل 

النيرتوجني من البقول إىل العشب، مام يزيد من إنتاج املراعي. وعند 

اشتامله يف علف املاشية، يساهم املحتوى املرتفع من الربوتني يف البقول 

يف زيادة معدل التحويل الغذايئ وتناقص انبعاثات غاز امليثان من 

الحيوانات املجرتة، وبالتايل خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري يف 

نفس الوقت.

األصناف األفضل املمكنة

لدى البقول تنوع ورايث واسع ميكن من خالله اختيار أصناف 

محسنة أو زراعتها. ويعد هذا التنوع سمة ذات أهمية خاصة، 

حيث ميكن تنمية مزيد من املستنبتات األكرث تكيفا مع تغري 

املناخ. عىل سبيل املثال، يعمل العلامء يف املركز الدويل للزراعة 

املدارية حاليا عىل تنمية أصناف من البقول ميكن أن تنمو يف 

درجة حرارة أعىل من درجة حرارة »منطقة االرتياح« االعتيادية 

للمحاصيل. وحيث اقرتح خرباء املناخ أن اإلجهاد الحراري 

سيكون أكرب تهديد إلنتاج الفاصولياء يف العقود 

املقبلة، فإن أصناف البقول املحسنة هذه 

ستكون ذات أهمية حاسمة السيام 

بالنسبة ألنظمة اإلنتاج الزراعي ذات 

املنخفضة4. املدخالت 

أهمية بنوك الجينات للتكيف مع تغري املناخ

 متثل املادة الوراثية ملحاصيل البقول واألقارب الربية للمحاصيل املحفوظة 

الزراعية  للبحوث  االستشارية  الجامعة  ملراكز  التابعة  الجينات  بنوك  يف 

التكيف مع  استثامرا جيدا يف  الوطنية والدولية  الجينات  الدولية وبنوك 

تغري املناخ. ويتم االحتفاظ بأجزاء كبرية من املوارد الوراثية املخزونة يف 

والزراعة  األغذية  منظمة  رعاية  تحت  صندوق  يف  هذه  الجينات  بنوك 

النباتية  الوراثية  املوارد  بشأن  الدولية  املعاهدة  مع  اتفاقية  خالل  من 

لألغذية والزراعة. وتعد هذه املوارد متاحة مجانا للبحث والرتبية 

والتدريب يف مجال األغذية والزراعة. وبعبارة أخرى، ميكن 

سيناريوهات  مع  للتكيف  الالزمة  الصفات  توفري 

الجينات  مخزون  من  املستقبل  يف  املناخ  تغري 

املحتفظ به يف شبكة بنوك الجينات.
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