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CALCULATION CRITERA

ARABIC
TERM

DEFINITION

ENGLISH
TERM

ID

Database category: geography and population

][4103] = [4101] + [4102

)[4107] = [4104] / ([4100] / 100

Total area

4100

Arable land

4101

Permanent crops

4102

4103

المساحة اإلجمالٌة لبلد معٌّن ،بما فٌها المساحة الموجودة تحت الكتل المابٌة فً باطن األرض .وتعزى
التؽ ٌّرات المحتملة فً البٌانات إلى تحدٌث وتنقٌح البٌانات الخاصة بالبلدان ولٌس إلى تؽٌّر فعلً فً
المساحة.

المساحة اإلجمالٌة

األراضً التً ُتنتج منها المحاصٌل المإقتة ( ُتحسب األراضً التً تنتج منها المحاصٌل على دفعتٌن مرّة
واحدة) ،والمروج المإقتة لتخزٌن التبن أو المراعً ،والحدابق المعدّة لزراعة الخضر والبقول،
واألراضً المتروكة المحروثة وؼٌر المزروعة (ألق ّل من خمس سنوات) .وتستثنى األراضً المتروكة
أراض أخرى .وال تشمل بٌانات األراضً الصالحة للزراعة مساحة
نتٌجة لتحوٌل الزراعة بالتناوب إلى
ٍ
األراضً الصالحة للزراعة فً المستقبل.

األرض الصالحة للزراعة

المحاصٌل الزراعٌة على نوعٌن ،المحاصٌل المإقتة والمحاصٌل الدابمة .تزرع المحاصٌل الدابمة مرّة
واحدة فقط وتبقى فً األرض لسنوات عدٌدة فبل ُتعاد زراعتها بعد موسم الحصاد السنوي .ومن هذه
المحاصٌل الكاكاو والبن وشجر المطاط .ومنها أٌضا ً الشجٌرات المزهرة ،وأشجار الفاكهة وأشجار
الجوز والكروم ،وال ُتحسب األشجار التً ُتزرع إلنتاج مختلؾ أنواع الخشب.

المحاصٌل الدابمة

مجموع مساحة األراضً الصالحة للزراعة واألراضً المزروعة بمحاصٌل دابمة

المساحة المزروعة

Cultivated area

عدد السكان الموجودٌن فً منطقة معٌنة وٌشمل جمٌع األشخاص الذٌن ٌعٌشون ضمن الحدود الجؽرافٌة
للبلدان فً متوسط فترة التعداد.

مجموع عدد السكان

Total population

4104

ٌمكن الحصول على عدد سكان الرٌؾ بطرح عدد سكان المدن من مجموع عدد السكان .وفً الواقع
تختلؾ المعاٌٌر المعتمدة للتمٌٌز بٌن المساحات الحضرٌة والرٌفٌة بٌن بلد وآخر .ؼٌر أن هذه المعاٌٌر
ترتكز على ثبلثة مبادئ أساسٌة :تصنٌؾ المناطق ضمن المناطق الحضرٌة حسب حجمها؛ تصنٌؾ
المراكز اإلدارٌة حسب التقسٌمات المدنٌة الصؽٌرة ضمن المناطق الحضرٌة ،وتصنٌؾ مراكز التقسٌمات
المدنٌة وفقا ً لمعٌار معٌن ٌمكن أن ٌكون نوع الحكومات المحلٌة ،أو عدد السكان المقٌمٌن ،أو نسبة
الس ّكان العاملٌن فً حقل الزراعة .وهكذا ،تختلؾ تقدٌرات السكان فً المناطق الرٌفٌة والحضرٌة
باختبلؾ تعرٌؾ المناطق الحضرٌة بٌن بلد وآخر.

عدد سكان الرٌؾ

Rural population

4105

عدد السكان المقٌمٌن فً المناطق الحضرٌة .وتعرٌؾ المناطق الحضرٌة ،وكذلك سكان الرٌؾ ٌختلؾ
وفقا ً للتعرٌفات المعتمدة فً التعدادات الوطنٌة .ؼٌر أن هذه التعارٌؾ ترتكز على ثبلثة معاٌٌر أساسٌة:
تصنٌؾ المناطق ضمن المناطق الحضرٌة حسب حجمها؛ تصنٌؾ المراكز اإلدارٌة حسب التقسٌمات
المدنٌة الصؽٌرة ضمن المناطق الحضرٌة ،وتصنٌؾ مراكز التقسٌمات المدنٌة وفقا ً لمعٌار معٌن ٌمكن أن
ٌكون نوع الحكومات المحلٌة ،أو عدد السكان المقٌمٌن ،أو نسبة الس ّكان العاملٌن فً حقل الزراعة.

عدد سكان المدن

Urban population

4106

عدد السكان فً الكٌلومتر المربّع الواحد من المساحة اإلجمالٌة

الكثافة السكانٌة

Population density

4107

عدد السكان العاملٌن والعاطلٌن عن العمل (ومنهم الباحثون عن عمل للمرّة األولى) .وٌض ّم هذا العدد
كذلك أرباب العمل ،والعاملٌن لحسابهم الخاص ،واألجراء ،والعاملٌن من ؼٌر أجر فً مساعدة األسرة ،أو
فً مزرعة ،أو مإسسة ،وأعضاء الجمعٌّات التعاونٌّة والقوى المسلّحة .وٌطلق على السكان الناشطٌن

مجموع السكان الناشطٌن اقتصادٌا ً

Total economically
active population

4449
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اقتصادٌا ً مصطلح القوى العاملة أٌضا ً.
][4108] = [4109] + [4110

[4150] = [4100] * [4151] / 100000

عدد السكان الناشطٌن اقتصادٌا ً أو الباحثٌن عن عمل فً الزراعة ،أو الصٌد ،أو صٌد األسماك ،أو
الحراجة (القوّ ة العاملة فً الزراعة) .وٌُقصد بمجموعة القوى العاملة عدد األشخاص العاملٌن والعاطلٌن
عن العمل (ومنهم الباحثون عن عمل للمرّة األولى) ،وٌض ّم هذا العدد كذلك أرباب العمل ،والعاملٌن
لحسابهم الخاص ،واألجراء ،والعاملٌن من ؼٌر أجر فً مساعدة األسرة ،أو فً مزرعة ،أو مإسسة،
وأعضاء الجمعٌّات التعاونٌّة والقوى المسلّحة .وٌُطلق على السكان الناشطٌن اقتصادٌا ً مصطلح القوى
العاملة أٌضا ً.

مجموع السكان الناشطٌن اقتصادٌا ً
العاملٌن فً الزراعة

Total economically
active population in
agriculture

4108

عدد السكان من الذكور الناشطٌن اقتصادٌا ً أو الباحثٌن عن عمل فً حقل الزراعة ،أو الصٌد ،أو صٌد
األسماك ،أو الحراجة.

العاملون الناشطون اقتصاٌا ً فً
الزراعة

Male economically
active population in
agriculture

4109

عدد السكان من اإلناث الناشطات اقتصادٌا ً أو الباحثات عن عمل فً حقل الزراعة ،أو الصٌد ،أو صٌد
األسماك ،أو الحراجة.

العامبلت الناشطات اقتصادٌا ً فً
الزراعة

Female economically
active population in
agriculture

4110

دلٌل التنمٌة البشرٌة هو مقٌاس مختصر لقٌاس متوسط اإلنجازات فً ثبلثة أبعاد أساسٌة هً )1( :الحٌاة
المدٌدة والصحٌة ،و ُتقاس بمتوسّط العمر المتوقّع عند الوالدة؛ ( )2مستوى المعرفة ،وٌقاس بمعدّل إلمام
الكبار بالقراءة والكتابة (بترجٌح الثلثٌن) ومعدّل االلتحاق اإلجمالً بالمدارس فً المراحل االبتدابٌة
والثانوٌة والجامعٌة (بترجٌح الثلث)؛ ( )3المستوى المعٌشً البلبق ،وٌُقاس بنصٌب الفرد من الناتج
المحلً اإلجمالً (معادل القوّ ة الشرابٌة بالدوالر األمرٌكً).

دلٌل التنمٌة البشرٌة

Human Development
)Index (HDI

4111

الناتج المحلً اإلجمالً هو مجموع القٌمة المضافة التً ٌحققها جمٌع المنتجٌن المقٌمٌنُ ،تضاؾ إلٌه
الضرابب على المنتجات ،مخصوما ً منها الدعم الذي ال ٌدخل فً حساب قٌم اإلنتاج .وتحسب القٌمة
المضافة بدون حسم قٌمة استهبلك األصول المصنعة أو نضوب الموارد الطبٌعٌة وتدهورها .وبٌانات
الناتج المحلً اإلجمالً هً بالقٌمة الحالٌة لدوالر الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .وفً حال عدم توفر القٌمة
بالدوالر ،تحوّ ل أرقام الناتج المحلً اإلجمالً من العمبلت المحلٌة باستخدام أسعار الصرؾ الرسمٌة فً
عام واحد .وٌُستخدم عامل بدٌل للتحوٌل فً حال اع ُتبر سعر الصرؾ بعٌداً عن السعر المتداول فعلٌا ً فً
المعامبلت الجارٌة بالعمبلت األجنبٌة.

الناتج المحلً اإلجمالً

Gross Domestic Product
)(GDP

4112

ُتدرج الزراعة فً الباب  5-1من التصنٌؾ الدولً الموحد ،وتشمل الحراجة والصٌد وصٌد األسماك،
فضبلً عن زراعة المحاصٌل واإلنتاج الحٌوانً .والقٌمة المضافة هً الناتج الصافً لقطاع معٌّن بعد
جمع كل النواتج وطرح عناصر اإلنتاج الوسٌطة .وتحسب القٌمة المضافة بدون حسم قٌمة استهبلك
األصول المصنعة أو نضوب الموارد الطبٌعٌة وتدهورها.وٌحدد التصنٌؾ الصناعً الدولً الموحد التنقٌح
 3أصل القٌمة المضافة.مبلحظة :ال تقتصر القٌمة المضافة على حساب المحاصٌل ،لذلك ٌنبؽً توخً
الحذر فً تطبٌقها.

القٌمة المضافة من الزراعة إلى
الناتج المحلً اإلجمالً

Agriculture, value
added to GDP

4113

متوسط حجم المتساقطات سنوٌا ً فً بلد معٌّن ،وٌقاس على فترة طوٌلة (فً المكان والزمان).

متوسط حجم هطول األمطار

Average precipitation
in volume

4150

Database category: water resources
متوسط عمق المتساقطات سنوٌا ً فً بلد معٌّن وٌُقاس على فترة طوٌلة (فً المكان والزمان).
2

متوسط هطول األمطار فً العمق

Average precipitation

4151

Global Information System on Water and Agriculture – Arabic Glossary
http://www.fao.org/nr/aquastat
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/glossary/search.html
in depth

][4157] = [4154] + [4155] - [4156

][4158] = [4157] * 1000000 / [4104

][4164) = [4160] + [4162

الحد األدنى من موارد المٌاه العذبة المتوقعة فً سنة جفاؾ ( ّ
ٌمثل هذا المإشر تقدٌراً إحصابٌا ً لكمٌة
الموارد التً ٌمكن أن تتوفر فً السنة األشد جفافا ً فً فترة عشر سنوات) .ولهذه المعلومة أهمٌة بالؽة فً
الظروؾ المناخٌة القاحلة وشبه القاحلة حٌث ٌمكن أن تكون الموارد فً سنة الجفاؾ أق ّل من نصؾ معدّل
التد ّفق السنوي.

الموارد المابٌة :النابعة فً منطقة
معٌنة فً أشد السنوات جفافا ً لفترة
عشر سنوات

المتوسط السنوي المحسوب فً األجل الطوٌل لتؽذٌة المٌاه الجوفٌة من األمطار المتساقطة ضمن حدود بلد
معٌّن .و ُتحسب موارد المٌاه الجوفٌة المتجددة إمّا بتقدٌر معدّل التسرّب السنوي (فً البلدان القاحلة) أو
بحساب تدفق المٌاه فً األنهر (فً البلدان الرطبة).

المٌاه الجوفٌة الداخلٌة

Groundwater:
produced internally

المتوسط السنوي المحسوب فً األجل الطوٌل لكمٌة المٌاه السطحٌة الناتجة من الجرٌان المباشر لؤلمطار
الداخلٌة (الجرٌان السطحً) ومن المٌاه الجوفٌة.

المٌاه السطحٌة الداخلٌة

Surface water:
produced internally

4155

جزء من موارد المٌاه العذبة المتجددة المشتركة بٌن المٌاه السطحٌة والمٌاه الجوفٌة .وهذا الجزء هو
حصٌلة طرح كمٌة المٌاه الجوفٌة التً تخترق األنهر (تدفقات األنهر تحدٌداً) من كمٌة المٌاه المتسربة من
األنهر إلى خزانات المٌاه الجوفٌة.

التداخل بٌن المٌاه السطحٌة والمٌاه
الجوفٌة

Overlap between
surface water and
groundwater

4156

المتوسط السنوي المحسوب فً األجل الطوٌل لتد ّفق األنهر وتؽذٌة خزانات المٌاه الجوفٌة من األمطار
الداخلٌة .وٌجب أن تطرح من حساب هذه الموارد نسبة التداخل بٌن مجموع موارد المٌاه السطحٌة
وموارد المٌاه الجوفٌة.

مجموع الموارد المابٌة الداخلٌة
المتجددة

Water resources: total
internal renewable

4157

نصٌب الفرد من مجموع الموارد المابٌة الداخلٌة المتجددة فً السنة.

نصٌب الفرد من مجموع الموارد
المابٌة الداخلٌة المتجددة

Water resources: total
internal renewable per
capita

4158

متوسط كمٌة المٌاه ،المحسوب فً األجل الطوٌل ،المتدفقة سنوٌا ً إلى بلد معٌّن عبر الحدود (األنهر،
واألقنٌة ،واألنابٌب) .وٌمكن التمٌٌز بٌن التدفقات الطبٌعٌة ،التً تحصل بفعل العوامل الطبٌعٌة ،والتدفّقات
الفعلٌة ،أي التدفقات ؼٌر الخاضعة للمعاهدات والتدفقات المضمونة بموجب هذه المعاهدات.

المٌاه السطحٌة المتدفقة إلى البلد
(الطبٌعٌة)

Surface water: entering
)the country (natural

4159

متوسط كمٌة المٌاه ،المحسوب فً األجل الطوٌل ،المتدفقة سنوٌا ً إلى بلد معٌّن عبر الحدود (األنهر،
واألقنٌة ،واألنابٌب) .وهذا المتوسط ال ٌشمل إال التدفقات ؼٌر الخاضعة لبلتفاقات أو المعاهدات الرسمٌة.

تدفقات المٌاه السطحٌة ؼٌر
الخاضعة للمعاهدات

Surface water: inflow
not submitted to
treaties

4160

المعدل المحسوب على مدى طوٌل لكمٌات المٌاه المتدفقة سنوٌا إلى الببلد عبر الحدود .و هذا المعدل
ٌتعلق بالتدفقات الخاضعة لبلتفاقٌات أو المعاهدات الرسمٌة.

تدفقات المٌاه السطحٌة الخاضعة
للمعاهدات (الفعلٌة)

Surface water: inflow
submitted to treaties
)(actual

4161

متوسط كمٌة المٌاه ،المحسوب فً األجل الطوٌل ،المتدفقة سنوٌا ً إلى بلد معٌّن عبر الحدود (األنهر،
واألقنٌة ،واألنابٌب) ،والمضمونة بموجب اتفاقات أو معاهدات رسمٌة.

تدفقات المٌاه السطحٌة المضمونة
بموجب المعاهدات (الفعلٌة)

Surface water: inflow
secured through
)treaties (actual

4162

مجموع متوسط كمٌة المٌاه السطحٌة المتدفقة سنوٌا ً إلى بلد معٌّن ،سواء أكانت من المٌاه ؼٌر الخاضعة
للمعاهدات أو المضمونة بموجب المعاهدات.

تدفقات المٌاه السطحٌة المحسوبة
(الفعلٌة)

Surface water:
accounted inflow

4164

3

Water resources:
produced internally in
a 10th dry year
frequency

4153

4154
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)(actual

][4175] = [4159] + [4167] + [4169

[4456) = [4160] + [4162) + [4168] +
]4170

متوسط كمٌة المٌاه الطبٌعٌة ،المحسوب فً األجل الطوٌل ،المتدفقة سنوٌا ً من األنهر والقنوات الواقعة
على الحدود بٌن البلدان.

مجموع تدفقات المٌاه السطحٌة :من
األنهر الحدودٌة (الطبٌعٌة)

Surface water: total
flow of border rivers
)(natural

4165

متوسط كمٌة المٌاه الطبٌعٌة المتدفقة سنوٌا ً من األنهر الواقعة على الحدود بٌن البلدان .وٌشمل هذا
المتوسط الكمٌة المسحوبة من بلدان المنبع وااللتزامات المتفق علٌها أو المقبولة إزاء بلدان المصب.

مجموع تدفقات المٌاه السطحٌة :من
األنهر الحدودٌة (الفعلٌة)

Surface water: total
flow of border rivers
)(actual

4166

تشكل عموما ً  55فً المابة من تدفقات األنهر.

تدفقات المٌاه السطحٌة المحسوبة
من األنهر الحدودٌة (الطبٌعٌة)

Surface water:
accounted flow of
)border rivers (natural

4167

تخصص عادة نسبة 55فً المابة من تدفقات األنهر الحدودٌة لكل من البلدان المتاخمة للنهر .وتطبق فً
هذه الحالة القوانٌن المطبقة على تدفقات المٌاه السطحٌة :المحسوبة من األنهر الحدودٌة (الطبٌعٌة) .وفً
حال وجود معاهدة بٌن البلدان المتاخمة ،تطبّق أحكام هذه المعاهدة.

تدفقات المٌاه السطحٌة المحسوبة
من األنهر الحدودٌة (الفعلٌة)

Surface water:
accounted flow of
)border rivers (actual

4168

الحصة لبلد معٌّن من مٌاه البحٌرة الحدودٌة المشتركة .وتختلؾ هذه الحصة باختبلؾ األوضاع فً الواقع:
 )1عندما ٌكون للبحٌرة منفذ إلى النهر (منفذ بحٌرة فٌكتورٌا إلى نهر النٌل فً أوؼندا) ،تحسب المٌاه
الداخلة عبر هذا المنفذ موارد خارجٌة للبلد المتلقً .و ُتحسب حصة معادلة للبلدان األخرى ،بعد طرح
مساهمة البلد فً هذه البحٌرة .وإذا كانت حصٌلة هذه المعادلة سلبٌة فً بلد معٌّن ،تعتبر قٌمة الموارد
الخارجٌة للبلد صفراً .وعندما ٌكون النهر واقعا ً على الحدود بٌن البلدان تطبّق علٌه أنظمة األنهر
الحدودٌة؛  )2وعندما ال ٌكون للبحٌرة منفذ إلى أي حدودُ ،تحسب كمٌة المٌاه المتدفقة من البحٌرة وتو ّزع
بالتساوي بٌن البلدان المتشاطبة بعد طرح الجزء المنسوب الى البلد وعندما تكون القٌمة سلبٌة فً بلد
معٌّن ،تعتبر قٌمة الموارد الخارجٌة للبلد صفراً؛  )3ال تحسب البحٌرات االصطناعٌة ألن انخفاض التدفق
هو نتٌجة للتنمٌة المابٌة ،ولٌس لعوامل طبٌعٌة.

المٌاه السطحٌة :الحصة المحسوبة
من البحٌرات الحدودٌة (الطبٌعٌة)

Surface water:
accounted part of
)border lakes (natural

4169

تطبّق القوانٌن نفسها المطبقة على الحصة المحسوبة من البحٌرات الحدودٌة (الطبٌعٌة) .وفً حال وجود
معاهدة بٌن البلدان المتاخمة للبحٌرة تطبّق أحكام هذه المعاهدة.

المٌاه السطحٌة :الحصة المحسوبة
من البحٌرات الحدودٌة (الفعلٌة)

Surface water:
accounted part of
)border lakes (actual

4170

مجموع كمٌة المٌاه المحسوبة المتدفقة إلى الداخل ،والمتدفقة من األنهر الحدودٌة ،والحصة المحسوبة من
البحٌرات المشتركة.

المٌاه السطحٌة :مجموع المٌاه
المتجددة الخارجٌة (الطبٌعٌة)

Surface water: total
external renewable
)(natural

4175

مجموع كمٌة المٌاه السطحٌة المتدفقة إلى بلد معٌّن التً ال تخضع لمعاهدات ،والمٌاه السطحٌة التً
تضمنها المعاهدات ،والمٌاه المحسوبة المتدفقة عبر األنهر الحدودٌة ،والجزء المحسوب من البحٌرات
الحدودٌة.

المٌاه السطحٌة:المتدفقة إلى بلد أو
المحٌطة به (الفعلٌة)

Surface water: entering
and bordering the
)country (actual

4456

مجموع كمٌة المٌاه الخارجة من بلد معٌّن سنوٌاً ،ؼٌر الخاضعة لمعاهدات أو المضمونة بموجب
معاهدات .وتدخل كمٌة المٌاه السطحٌة الخارجة فً حساب الموارد المابٌة الخارجٌة المتجددة فً حال
وجود اتفاق ٌرعى توزٌع هذه الكمٌة بٌن بلدان المنبع وبلدان المصب.

المٌاه السطحٌة :المٌاه الخارجة من
البلد

Surface water: leaving
the country

4171

4

Global Information System on Water and Agriculture – Arabic Glossary
http://www.fao.org/nr/aquastat
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/glossary/search.html
متوسط كمٌة المٌاه الخارجة من بلد معٌّن سنوٌا ً (ومنها التً تصب فً البحر) وؼٌر الخاضعة لمعاهدات.

المٌاه السطحٌة :المٌاه الخارجة
ؼٌر الخاضعة لمعاهدات (الفعلٌة)

Surface water: outflow
not submitted to
)treaties (actual

4172

متوسط كمٌة المٌاه المعدل السنوي لكمٌة المٌاه الخاضع إلى معاهدة تتعلق بببلد المصب.

المٌاه السطحٌة :المٌاه الخارجة
الخاضعة لمعاهدات (الفعلٌة)

Surface water: outflow
submitted to treaties
)(actual

4173

معدل كمٌة المٌاه المضمونة سنوٌا ً لبلد المصب بموجب معاهدة.

المٌاه السطحٌة :كمٌة المٌاه
الخارجة المضمونة بموجب
معاهدات

Surface water: outflow
to be reserved through
treaties

4174

مجموع التدفقات الفعلٌة ؼٌر الخاضعة للمعاهدات والتدفقات الفعلٌة المضمونة بموجب معاهدات،
والتدفقات المحسوبة من األنهر الحدودٌة ،والحصة المحسوبة من البحٌرات المشتركة تطرح منها التدفقات
الخارجة المحتجزة لبلدان المصب بموجب معاهدات.

المٌاه السطحٌة :مجموع المٌاه
المتجددة الخارجٌة (الفعلٌة)

Surface water: total
external renewable
)(actual

4176

متوسط كمٌة المٌاه الجوفٌة المتدفقة سنوٌا ً إلى بلد معٌّن.

المٌاه الجوفٌة المتدفقة إلى البلد
(الطبٌعٌة)

Groundwater: entering
)the country (natural

4177

Groundwater: entering
)the country (actual

4452

متوسط كمٌة المٌاه الجوفٌة المتدفقة سنوٌا ً من بلد معٌّن .وتستثنى المٌاه الجوفٌة الخارجة من حساب
الموارد المابٌة المتجددة الخارجٌة.

المٌاه الجوفٌة المتدفقة من البلد

Groundwater: leaving
the country

4178

Groundwater: leaving
)the country (actual

4453

مجموع موارد المٌاه السطحٌة وموارد المٌاه الجوفٌة الخارجٌة الطبٌعٌة.

الموارد المابٌة :مجموع الموارد
المتجددة الخارجٌة (الطبٌعٌة)

Water resources: total
external renewable
)(natural

4183

جزء من الموارد المابٌة المتجددة سنوٌا ً من منابع خارج البلد .وٌض ّم هذا الجزء التدفقات الداخلة من بلدان
المنبع (المٌاه الجوفٌة والمٌاه السطحٌة) ،وحصة البلد من األنهر والبحٌرات الحدودٌة .وبعكس الموارد
المابٌة الخارجٌة الطبٌعٌة (أي الوضع الطبٌعً بدون التؤثٌر البشري)ُ ،تحسب ضمن الموارد المابٌة
الخارجٌة الفعلٌة الكمٌة المحسوبة لكل من بلدان المنبع وبلدان المصب بموجب اتفاقات أو معاهدات رسمٌة
أو ؼٌر رسمٌة ،والكمٌة التً ٌمكن سحبها فً بلدان المنبع .والحصٌلة ٌمكن أن تتؽٌر مع الوقت .ففً
الحاالت القصوىٌ ،مكن أن تكون سلبٌة عندما ٌكون حجم التدفق المضمون لبلدان المصب أكثر من
اإلمدادات الواردة إلى المنبع.

الموارد المابٌة :مجموع الموارد
المتجددة الخارجٌة (الفعلٌة)

Water resources: total
external renewable
)(actual

4182

][4184] = [4155] + [4175

مجموع موارد المٌاه السطحٌة المتجددة الداخلٌة ومجموع موارد المٌاه السطحٌة الطبٌعٌة المتجددة
الخارجٌة.

المٌاه السطحٌة :مجموع الموارد
المتجددة (الطبٌعٌة)

Surface water: total
)renewable (natural

4184

][4185] = [4176] + [4155

مجموع موارد المٌاه السطحٌة المتجددة الداخلٌة ومجموع موارد المٌاه السطحٌة المتجددة الخارجٌة

المٌاه السطحٌة :الموارد المتجددة

Surface water: total

4185

[4176] = [4160] + [4162] + [4170] +
]4168] – [4174

][4183] = [4175] + [4177
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الفعلٌة.

(الفعلٌة)

)renewable (actual

][4186] = [4154] + [4177

مجموع موارد المٌاه الجوفٌة المتجددة الداخلٌة وموارد المٌاه الجوفٌة المتجددة الخارجٌة الطبٌعٌة.

المٌاه الجوفٌة :مجموع الموارد
المتجدّدة (الطبٌعٌة)

Groundwater: total
)renewable (natural

4186

][4187] = [4154] + [4452

مجموع موارد المٌاه الجوفٌة المتجددة الداخلٌة ومجموع موارد المٌاه الجوفٌة المتجدّدة الخارجٌة الفعلٌة.
وتكون موارد المٌاه الجوفٌة المتجددة الداخلٌة والخارجٌة نفسها تقرٌبا ً.

المٌاه الجوفٌة :مجموع الموارد
المتجددة (الفعلٌة)

Groundwater: total
)renewable (actual

4187

][4189] = [4184] + [4186] - [4156

متوسط مجموع موارد المٌاه الداخلٌة والخارجٌة ،المحسوب فً األجل الطوٌل .والمقصود به الكمٌة
القصوى من المٌاه المتوفرة فعلٌا ً فً السنة لبلد معٌّن فً فترة معٌّنة.

الموارد المابٌة :الموارد المتجددة
(الطبٌعٌة)

Water resources: total
)renewable (natural

4189

][4188] = [4185] + [4187] - [4156

مجموع موارد المٌاه المتجددة الداخلٌة والخارجٌة الفعلٌة .والمقصود به الكمٌة القصوى من المٌاه
المتوفرة فعلٌا ً فً السنة لبلد معٌّن فً فترة معٌّنة.

الموارد المابٌة :مجموع الموارد
المتجددة (الفعلٌة)

Water resources: total
)renewable (actual

4188

][4191] = [4189] * 1000000 / [4104

نصٌب الفرد من الموارد المابٌة المتجددة الطبٌعٌة فً السنة.

الموارد المابٌة :نصٌب الفرد من
الموارد المابٌة المتجددة (الطبٌعٌة)

Water resources: total
renewable per capita
)(natural

4191

][4190] = [4188] * 1000000 / [4104

نصٌب الفرد من الموارد المابٌة المتجددة الفعلٌة فً السنة.

الموارد المابٌة :نصٌب الفرد من
الموارد المتجددة (الفعلٌة)

Water resources: total
renewable per capita
)(actual

4190

[4192] = 100 * ([4160] + [4162] +
][4167] + [4169] + [4452]) / ([4160
]+ [4162] + [4167] + [4169] + [4452
)]+ [4157

مإشر ٌقٌس نسبة الموارد المابٌة المتجددة النابعة من خارج البلد .وتتراوح قٌمة هذا المإشر بٌن صفر
و 155فً المابة .ففً البلد الذي ال ٌتلقى أي كمٌة من المٌاه من البلدان المجاورة ،تبلػ قٌمة هذا المإشر
صفر .أما فً البلد الذي ٌتلقى مٌاهه كاملة من بلدان المنبع ،فتبلػ قٌمة هذا المإشر  155فً المابة .وال
تحسب ضمن هذا المإشر الكمٌة المخصصة لبلدان المصب.

نسبة التبعٌة المابٌة

Dependency ratio

4192

متوسط كمٌة المٌاه السطحٌة المتوافر بنسبة  95فً المابة .وهو ٌعادل نسبة التدفق الثابتة فً مجرى
النهر ،وٌمثل الموارد الجاهزة للسحب والتحوٌل المنتظم.

المٌاه السطحٌة المتجددة القابلة
لبلستؽبلل بانتظام

Exploitable: regular
renewable surface
water

4193

ّ
المتقطعة من المٌاه السطحٌة ،وهً النسبة المعرضة للتقلّب (مثبلً الفٌضانات) .وتض ّم التؽٌّرات
الموارد
الموسمٌة كالفٌضان الموسمً أو الفٌضان الحاصل فً األعوام الممطرة .وهذه األوضاع تستلزم إعادة
تنظٌم التدفق.

المٌاه السطحٌة المتجدّدة القابلة
ّ
المتقطع
لبلستؽبلل

Exploitable: irregular
renewable surface
water

4194

متوسط تدفق المٌاه الجوفٌة المتوافر بنسبة  95فً المابة والقابلة لبلستؽبلل المستدام من الناحٌة
االقتصادٌة والبٌبٌة.

المٌاه الجوفٌة المتجددة القابلة
لبلستؽبلل المنتظم

Exploitable: regular
renewable groundwater

4195

الموارد المابٌة القابلة لبلستؽبلل (أي الموارد المابٌة التً ٌمكن التصرؾ بها أو تنمٌتها) مع استٌفاء
اعتبارات الجدوى االقتصادٌة والبٌبٌة لتخزٌن مٌاه الفٌضانات عبر السدود ،واستخراج المٌاه الجوفٌة،
وإمكانٌة تخزٌن المٌاه التً تتدفق طبٌعٌا ً إلى البحر ،ومراعاة متطلبات الحد األدنى للتدفق (ألؼراض
المبلحة ،والخدمات البٌبٌة ،والحٌاة المابٌة ،إلخ) .وتختلؾ وسابل تقدٌر الموارد المابٌة القابلة لبلستؽبلل
بٌن بلد وآخر.

الموارد المابٌة القابلة لبلستؽبلل
الكلً

Water resources: total
exploitable

4196

6

Global Information System on Water and Agriculture – Arabic Glossary
http://www.fao.org/nr/aquastat
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/glossary/search.html
سعة التخزٌن المتراكمة للسدود الكبٌرة .ووفقا ً لتعرٌؾ اللجنة العالمٌة للسدود ،السد الكبٌر هو السد الذي
ٌتجاوز ارتفاعه  15متراً من القاعدة .وتص ّنؾ فً فبة السدود الكبٌرة أٌضا ً السدود التً ٌتراوح ارتفاعها
بٌن  5و 15متراً وتفوق سعتها ثبلثة مبلٌٌن متر مكعب .وٌختلؾ تعرٌؾ السدود الكبٌرة بٌن بلد وآخر.
وٌشمل معلومات عن أنواع السدود األخرى فً حال توفرها .وٌُقصد بسعة السد السعة األولٌة النظرٌة
التً ال تتؽٌر مع الزمن .أما السعة الفعلٌة أو الحالٌة فتتؤثر بحالة السدود وتتناقص مع الوقت مع تراكم
الترسبات.

السعة الكلٌة للسدود

Total dam capacity

4197

Database category: water use

][4253] = [4250] + [4251] + [4252

Agricultural water
withdrawal

4250

4251

الكمٌة السنوٌة من المٌاه التً تسحب ألؼراض الري وتربٌة الماشٌة .وتشمل المٌاه المسحوبة من موارد
المٌاه العذبة المتجددة ،وكذلك اإلفراط فً استخراج المٌاه الجوفٌة المتجددة أو سحب المٌاه الجوفٌة
األحفورٌة ،واستخدام مٌاه الصرؾ الزراعً ،وتحلٌة المٌاه ،ومعالجة المٌاه العادمة .وتشمل المٌاه
المسحوبة الكمٌات المسحوبة ألؼراض الري وسقً الماشٌة ،وهً مشمولة فً حساب المٌاه البلدٌة ،مع أن
تصنٌفها ٌختلؾ حسب البلدان .وتتجاوز قٌمة المٌاه المسحوبة ألؼراض الري القٌمة الفعلٌة المستخدمة،
بسبب الهدر الذي ٌحصل أثناء عملٌة توزٌع المٌاه من المصدر إلى المحاصٌل .وٌستخدم مصطلح نسبة
االحتٌاجات المابٌة (وأحٌانا ً كفاءة الري) للداللة على نسبة احتٌاجات الري ،أي الكمٌة الصافٌة من المٌاه
التً تحتاج إلٌها المحاصٌل ،وهً كمٌة المٌاه البلزمة للتعوٌض عن العجز الحاصل بٌن معدّل التبخر
ومعدّل األمطار الفعلٌة خبلل فترة نمو المحاصٌل ،إلى كمٌة المٌاه المسحوبة ألؼراض الري بما فً ذلك
الكمٌة المهدورة .وعند ري األرزُ ،تخصص كمٌات إضافٌة من المٌاه لؽمر الحقول بهدؾ تحضٌر
األرض وحماٌة النبات .وفً هذه الحالة تكون االحتٌاجات من المٌاه للري حصٌلة الجمع بٌن العجز فً
مٌاه األمطار والمٌاه البلزمة لؽمر الحقول .وٌمكن أن تتراوح مستوٌات نسبة االحتٌاجات من المٌاه بٌن
أقل من  02فً المابة وأكثر من  55فً المابة .وأما فً حالة سقً الماشٌة فتتراوح نسبة المٌاه المستخدمة
إلى المٌاه المسحوبة بٌن  02و  52فً المابة .وتحسب المٌاه المستهلكة فً سقً الماشٌة ضمن المٌاه
المستهلكة لؤلؼراض الزراعٌة .ؼٌر أن هذا االستهبلك ٌندرج فً بعض البلدان فً خانة المٌاه التً تإمن
على مستوى البلدٌات ألؼراض االستخدام العام.

سحب المٌاه للزراعة

الكمٌة السنوٌة من المٌاه التً تسحب لٌستخدمها السكان مباشرة .وتشمل هذه الكمٌة المٌاه المسحوبة من
موارد المٌاه العذبة المتجددة ،واإلفراط فً استخراج المٌاه الجوفٌة المتجددة ،أو سحب المٌاه الجوفٌة
األحفورٌة ،وتحلٌة المٌاه ،ومعالجة المٌاه العادمة .وهذه الكمٌات هً مجموع المٌاه التً ُتسحب عبر شبكة
التوزٌع العامة .وتستخدم فً القطاعات الموصولة بالشبكة البلدٌة .وتتراوح نسبة االستهبلك الصافً إلى
كمٌة المٌاه المسحوبة بٌن  5و  15فً المابة فً المناطق الحضرٌة وبٌن  12و 52فً المابة فً المناطق
الرٌفٌة.

سحب المٌاه ألؼراض االستخدام
العام

Municipal water
withdrawal

الكمٌة السنوٌة من المٌاه المسحوبة لبلستخدامات الصناعٌة .وتشمل هذه الكمٌة المٌاه المسحوبة من موارد
المٌاه المتجددة ،واإلفراط فً استخراج المٌاه الجوفٌة المتجددة ،أو استخراج المٌاه الجوفٌة األحفورٌة،
وتحلٌة المٌاه ،أو معالجة المٌاه العادمة .وتستخدم هذه المٌاه عادة فً الصناعات التً تملك إمدادات ذاتٌة
وؼٌر الموصولة بشبكة التوزٌع .وتقدّر نسبة االستهبلك الصافً إلى المٌاه المسحوبة بؤقل من  5فً
المابة.

سحب المٌاه لؤلؼراض الصناعٌة

Industrial water
withdrawal

4252

الكمٌة السنوٌة من المٌاه العذبة المسحوبة لؤلؼراض الزراعٌة والصناعٌة ولبلستخدام العام .وتشمل هذه
الكمٌة المٌاه المسحوبة من موارد المٌاه العذبة المتجددة ،واإلفراط فً استخراج المٌاه الجوفٌة المتجددة ،أو
استخراج المٌاه الجوفٌة األحفورٌة ،وتحلٌة المٌاه ،أو معالجة المٌاه العادمة .وال تشمل هذه الكمٌة المٌاه
المستخدمة ألؼراض أخرى مثل تبرٌد محطات الطاقة ،والتعدٌن ،والمبلحة ،ومصابد األسماك وؼٌرها،

مجموع المٌاه المسحوبة (لكل
قطاع)

Total water withdrawal
)(summed by sector

4253
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وهً قطاعات ُتعرؾ بانخفاض معدل االستهبلك الصافً من المٌاه.
][4254] = 100 * [4250] / [4253

نسبة المٌاه المسحوبة لؤلؼراض الزراعٌة من مجموع المٌاه المسحوبة.

نسبة المٌاه المسحوبة لؤلؼراض
الزراعٌة من مجموع المٌاه
المسحوبة

Agricultural water
withdrawal as % of
total water withdrawal

4254

][4255] = 100 * [4251] / [4253

نسبة المٌاه المسحوبة ألؼراض االستخدام العام من مجموع المٌاه المسحوبة.

نسبة المٌاه المسحوبة ألؼراض
االستخدام العام من مجموع المٌاه
المسحوبة

Municipal water
withdrawal as % of
total water withdrawal

4255

][4256] = 100 * [4252] / [4253

نسبة المٌاه المسحوبة لؤلؼراض الصناعٌة من مجموع المٌاه المسحوبة.

نسبة المٌاه المسحوبة لؤلؼراض
الصناعٌة من مجموع المٌاه
المسحوبة

Industrial water
withdrawal as % of
total water withdrawal

4256

نصٌب الفرد فً السنة من مجموع المٌاه المسحوبة.

نصٌب الفرد من مجموع المٌاه
المسحوبة

Total water withdrawal
per capita

4257

كمٌة المٌاه البلدٌة المسحوبة مقسومة على عدد السكان.

نصٌب الفرد من المٌاه البلدٌة
المسحوبة

Municipal water
withdrawal per capita
)(total population

4457

Municipal water
withdrawal per capita
)(urban population

4468

كمٌة المٌاه التً ٌجب ضخها عبر شبكة الري لضمان تزوٌد المحاصٌل بما تحتاج إلٌه من المٌاه (وال
تدخل فً حساب هذه الكمٌة النسبة التً تهدر فً توصٌل المٌاه) .وتختلؾ الكمٌة البلزمة لتلبٌة
االحتٌاجات الزراعٌة باختبلؾ الظروؾ المناخٌة والمواسم وأصناؾ المحاصٌل وأنواع التربة :
 IWR=KcxET0-P-?S,حٌث Kč :هو معامل تؽٌّر مع نوع المحصول ومرحلة النمو؛ و ET0هو
معامل التبخر الذي ٌتؽٌّر حسب العوامل المناخٌة ،و Pنسبة هطول األمطار S ،تؽٌر رطوبة التربة عن
الشهر السابق .وٌحتاج ؼمر حقول األرز بالمٌاه كمٌات إضافٌة إلشباع التربة وتحضٌر األرض وحماٌة
النبات .وفً هذه الحالة ،تحسب االحتٌاجات من مٌاه الري بجمع العجز فً مٌاه األمطار وكمٌة المٌاه
البلزمة لؽمر حقول األرز.

احتٌاجات الزراعة من المٌاه

Agricultural water
requirement

4260

Water withdrawal for
cooling of
thermoelectric plants

4460

الكمٌة السنوٌة من المٌاه المتبخرة من البحٌرات والخزانات االصطناعٌة ،والمقصود هنا هو المعدّل
الصافً للتبخر (التب ّخر – هطول األمطار) .وال ٌستوعب النظام الهٌدرولوجً الكمٌة الكاملة للتدفقات
ّ
التبخر من األراضً الرطبة ،والبحٌرات واألنهر الطبٌعٌة عامبلً ٌقلّص
الداخلٌة .وفً تقٌٌم المواردٌُ ،عتبر
حجم التدفق الكامل .ولكن انخفاض الجرٌان السطحً ال ٌُعتبر كلّه من الفواقد ألنه ٌتبلءم مع احتٌاجات
الطبٌعة ،وال سٌما احتٌاجات األنظمة المابٌة.

التب ّخر من البحٌرات والخزانات
االصطناعٌة

Evaporation from
artificial lakes and
reservoirs

4152

][4257] = [4253] * 1000000 / [4104
[4457] = ([4251] / [4104]) x
1000000
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][4263] = [4253] - [4264] - [4265

الكمٌة اإلجمالٌة من المٌاه المستخرجة سنوٌا ً من موارد المٌاه السطحٌة المتجددة.

سحب المٌاه السطحٌة

Surface water
withdrawal

4261

الكمٌة اإلجمالٌة المستخرجة سنوٌا ً من خزانات المٌاه الجوفٌة .وهً تشمل الكمٌة المسحوبة من الموارد
الجوفٌة المتجددة ،والمستخرجة من المٌاه األحفورٌة (منها الموارد ؼٌر المتجددة) ،واإلفراط فً استخراج
المٌاه الجوفٌة المتجددة.

سحب المٌاه الجوفٌة

Groundwater
withdrawal

4262

مجموع كمٌة المٌاه السطحٌة والمٌاه الجوفٌة المسحوبة.

مجموع كمٌة المٌاه العذبة
المسحوبة (المٌاه السطحٌة  +المٌاه
الجوفٌة)

Total freshwater
withdrawal (surface
)water + groundwater

4263

كمٌة المٌاه المنتجة سنوٌا ً من تحلٌة المٌاه المالحة أو المتوسطة الملوحة .وتقدّر على أساس مجموع قدرة
اإلنتاج السنوٌة لمرافق تحلٌة المٌاه.

إنتاج المٌاه المحبلة

4467
Desalinated water
produced

4264

كمٌة المٌاه العادمة المعالجة التً ٌُعاد استخدامها فً السنة .ومعالجة المٌاه العادمة هً عملٌة تحوٌلها إلى
مٌاه تستوفً المعاٌٌر البٌبٌة للتدوٌر وإعادة االستخدام.

إعادة استخدام المٌاه العادمة

Treated wastewater
reused

4265

المٌاه الزراعٌة المسحوبة وؼٌر المستهلكة ،وهً كمٌة ٌمكن استردادها وإعادة استهبلكها وبالتالً
اعتبارها مصدراً ثانوٌا ً من المٌاه خبلفا ً لموارد المٌاه األولٌة ،وهً موارد المٌاه العذبة المتجددة .كما
ُتعتبر من موارد المٌاه ؼٌر التقلٌدٌة مثل المٌاه المحبلة والمٌاه العادمة المعالجة.

مٌاه الصرؾ الزراعً المعاد
استعمالها

Reused agricultural
drainage water

4451

الكمٌة السنوٌة للمٌاه المسحوبة من المٌاه الجوفٌة المتجددة والتً ال ٌمكن تعوٌضها (معدل اإلفراط فً
استخدام المٌاه الجوفٌة) .ومع استمرار هذا النمط فً االستخدام تصبح طبقات المٌاه الجوفٌة عرضة
لبلستنفاد أو االستؽبلل المفرط .وٌنشؤ خطر نضوب المٌاه الجوفٌة عندما ٌتجاوز معدّل السحب معدّل
التؽذٌة فً األجل الطوٌل.

معدل نضوب موارد المٌاه الجوفٌة
المتجددة

Depletion rate of
renewable groundwater
resources

4266

الكمٌة السنوٌة المستخرجة من خزانات عمٌقة للمٌاه الجوفٌة بمعدل تجدد منخفض (أقل من  1فً المابة
سنوٌا ً) بحٌث تعتبر ؼٌر متجددة أو أحفورٌة.

سحب المٌاه الجوفٌة األحفورٌة

Abstraction of fossil
groundwater

4267

الوقت المتوقع لدوام المٌاه الجوفٌة األحفورٌة فً ظل معدّل السحب الحالً (أو معدل التؽٌٌر فً حال
اتباع نمط معٌّن فً السحب).

الوقت المتوقع لدوام المٌاه الجوفٌة
األحفورٌة

Expected time that
fossil groundwater will
last

4268

الكمٌة السنوٌة من المٌاه العادمة المولّدة فً البلد ،أي كمٌة المٌاه التً تلوّ ثت بنفاٌات مصدرها االستخدام
المنزلً (استخدام المٌاه لبلستحمام ،والطهو والصرؾ الصحً ،الخ) أو مٌاه الصرؾ الصناعً المحوّ لة
إلى محطة معالجة مٌاه الصرؾ الصحً .وال تشمل هذه المٌاه مٌاه الصرؾ الزراعً ،التً هً المٌاه
التً ُتسحب للزراعة ،ولكنها ال تستخدم بل تعاد إلى الشبكة.

كمٌة المٌاه العادمة

Wastewater: generated
volume

4269

كمٌة المٌاه العادمة التً ُتعالج فً السنة وتصرؾ من محطات المعالجة .ومعالجة المٌاه العادمة هً
عملٌة تحوٌلها إلى مٌاه تستوفً المعاٌٌر البٌبٌة للتصرٌؾ .وٌمكن أن تكون المعالجة التقلٌدٌة على ثبلث
مستوٌات :المعالجة األولٌة ،والمعالجة الثانوٌة ،والمعالجة الثبلثٌة .وتتفاوت معاٌٌر التصرٌؾ بٌن بلد
وآخر ،وكذلك مستوٌات المعالجة .وبهدؾ حساب مجموع كمٌة المٌاه العادمة المعالجة ،تسجل األحمال

الكمٌة المعالجة من المٌاه العادمة

Wastewater: treated
volume

4270
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واألحجام وفقا ً ألعلى مستوى من المعالجة.
][4275] = 100 * [4263] / [4188

نسبة المٌاه العذبة المسحوبة فً سنة معٌنة من مجموع الموارد المابٌة المتجددة الفعلٌة .وهذه النسبة هً
مإشر إلى مقدار الضؽط على موارد المٌاه المتجددة.

نسبة المٌاه العذبة المسحوبة من
مجموع الموارد المابٌة المتجددة
(الفعلٌة)

Total freshwater
withdrawal as % of
total renewable water
)resources (actual

4275

][4450] = 100 * [4263] / [4157

الكمٌة اإلجمالٌة من المٌاه العذبة المسحوبة فً سنة واحدة من مجموع موارد المٌاه المتجددة الداخلٌة.
وتد ّل على مقدار الضؽط على موارد المٌاه العذبة المتجددة الداخلٌة.

نسبة المٌاه العذبة المسحوبة من
موارد المٌاه المتجددة الداخلٌة

Freshwater withdrawal
as % of internal
renewable water
resources

4450

][4273] = 100 * [4250] / [4188

نسبة المٌاه المسحوبة ألؼراض الري فً سنة معٌنة من مجموع الموارد المابٌة المتجددة الفعلٌة .وهذه
النسبة هً مإشر إلى مقدار الضؽط الذي ٌشكله الري على موارد المٌاه المتجددة.

نسبة المٌاه المسحوبة ألؼراض
الزراعة من مجموع الموارد
المابٌة المتجددة (الفعلٌة)

Agricultural water
withdrawal as % of
total renewable water
)resources (actual

4273

][4271] = 100 * [4260] / [4250

الجزء الذي تستهلكه المحاصٌل فعلٌا ً من كمٌة المٌاه المسحوبة ألؼراض الري.

نسبة االحتٌاجات الزراعٌة من
المٌاه المسحوبة ألؼراض الزراعة

Agricultural water
requirement as % of
agricultural water
withdrawal

4271

Database category: irrigation and drainage development
Irrigation potential

4307

4308

مساحة األراضً التً ٌمكن رٌّها .وتقٌّم الدراسات التً تجرى على مستوى البلدان والمناطق هذه المساحة
بطرق مختلفة .فعلى سبٌل المثال ،تحسب بعض الدراسات موارد األراضً ،وتحسب أخرى إضافة إلى
موارد األراضً توفر المٌاه ،وتتضمن تقٌٌمات أخرى الجوانب االقتصادٌة (مثل المسافة و/أو الفرق فً
االرتفاع بٌن األراضً الصالحة للزراعة والمٌاه المتوفرة) أو الجوانب البٌبٌة ،إلخ .وفً حال توفرت هذه
المعلومات ،تقدّم ضمن مبلمح البلد .وتشمل المساحة النهابٌة األراضً الخاضعة إلدارة المٌاه الزراعٌة.

إمكانات الري

تستند نظم الري السطحً إلى مبدأ تحرٌك المٌاه على األراضً بفعل الجاذبٌة البسٌطة بهدؾ ترطٌب
التربة .ومن هذه النظم األثبلم ،والحفافً ،وأحواض الري (بما فً ذلك ؼمر األرز) .كذلك تشمل الري
الٌدوي باستخدام الدلو أو المرشة .وال ٌشٌر الري السطحً إلى وسٌلة نقل المٌاه من المصدر إلى الحقل،
والذي ٌمكن أن ٌكون عن طرٌق الجاذبٌة أو عن طرٌق الضخ.

المساحة المجهزة للري :الري
السطحً بنظام التح ّكم الكامل

Area equipped for
irrigation: full control
surface irrigation

ٌتكون نظام الري بالرش من شبكة أنابٌب تتحرّك عبرها المٌاه تحت تؤثٌر الضؽط قبل أن تصل إلى
المحاصٌل عبر ثقوب الرش .وٌشبه هذا النظام سقوط المطر ،إذ تصل المٌاه إلى المحاصٌل على شكل
رذاذ.

المساحة المجهزة للري :الري
بالرش بنظام التحكم الكامل

Area equipped for
irrigation: full control
sprinkler irrigation

4309

الري الموضعً هو نظام توزٌع المٌاه بضؽط منخفض عبر شبكة أنابٌب ،وفً نمط محدد مسبقاً ،لتفرٌػ
كمٌة صؽٌرة من المٌاه لكل نبتة .وهناك ثبلثة أنواع ربٌسٌة من الري الموضوعً هً :الري بالتنقٌط
(حٌث ٌستخدم نظام التنقٌط لتوزٌع المٌاه ببطء على سطح التربة)؛ والري الجزبً بالرذاذ (الذي ٌُستخدم
لرش التربة بالمٌاه قرب النباتات أو األشجار)؛ والري الفوار (الذي ٌستخدم إلٌصال تٌار صؽٌر من المٌاه
إلى أحواض صؽٌرة أو إلى التربة المجاورة لؤلشجار) .وتستعمل مصطلحات أخرى أٌضا ً لئلشارة إلى

المساحة المجهزة للري :الري
الموضعً بنظام التح ّكم الكامل

Area equipped for
irrigation: full control
localized irrigation

4310
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الري الموضعً منها الري الصؽٌر ،والري بالتسرب ،والري باالنسٌاب الٌومً ،والري بالتنقٌط ،والري
بالرشؾ ،والري الٌومً.
][4311] = [4308] + [4309] + [4310

][4313] = [4311] + [4312] + [4316

][4328] = 100 * [4318] / [4313

][4331] = 100 * 4313] / [4103

][4330] = 100 * [4313] / [4307

Area equipped for
 irrigation: full controltotal

4311

Area equipped for full
control irrigation:
actually irrigated

4461

Area equipped for
irrigation: equipped
lowland areas

4312

4316

مجموع المساحة المجهزة للري السطحً والري بالرش والري الموضعً.

مجموع المساحة المجهزة للري:
بنظام التحكم الكامل

تشمل المساحات المجهزة للري فً األراضً المنخفضة )1( :األراضً الرطبة المزروعة ،واألراضً
المنخفضة فً قاع الودٌان التً ٌتم تجهٌزها بنظم للتحكم بالمٌاه للري والصرؾ (الخزانات ،والقنوات،
الخ) )0( ،األراضً الواقعة على طول األنهر حٌث تستفٌد الزراعة من الهٌاكل المبنٌة لحصر مٌاه
الفٌضان )3( ،أراضً الدلتا المجهزة والمزروعة بشجر المنؽروؾ.

المساحة المجهزة للري :األراضً
المنخفضة المجهزة

الري السٌلً والذي ٌشار إلٌه أٌضا ً بجمع مٌاه الفٌضان ،هو وسٌلة للري باستخدام مٌاه الفٌضان لدورة
المٌاه الجافة أو مجرى النهر (وادي) .عادة ما تتمٌّز هذه األنظمة بمستجمعات مٌاه ضخمة (5555–255
هكتار) بنسبة تتراوح بٌن  15555:1 – 155:1والري السٌلً نوعان )1 :جمع مٌاه الفٌضان داخل
المجاري المابٌة حٌث ٌجمع التدفق السابل لٌنتشر عبر الوادي لٌؽذي المحاصٌل المزروعة ،وتشٌٌد السدود
بالحجارة المعززة بالؽرٌن )2( ،تحوٌل مٌاه الفٌضان من أنهر موسمٌة إلى حقول مجاورة حٌث ترفع
منشآت الحجر أو الخرسانة مستوى المٌاه لٌحوّ له إلى المناطق المزروعة المجاورة.

األرض المجهزة للري :الري
السٌلً

Area equipped for
irrigation: spate
irrigation

المساحة المجهزة لتزوٌد المحاصٌل بالمٌاه (بواسطة الري) .وهً تشمل األراضً المجهزة للري بنظام
التحكم الكامل/الجزبً ،واألراضً المنخفضة ،والمراعً واألراضً المجهزة للري السٌلً.

مجموع المساحة المجهزة للري

Area equipped for
irrigation: total

4313

األراضً المروٌة فعلٌا ً فً سنة معٌّنة من مجموع المساحة المجهزة للري .واألراضً المروٌة التً تزرع
أكثر من مرة فً السنة تحسب مرة واحدة.

المساحة المجهزة للري :المروٌة
فعلٌا ً

Area equipped for
irrigation: actually
irrigated

4318

نسبة المساحة المروٌة فً سنة معٌّنة من مجموع األراضً المجهزة للري .واألراضً المروٌة التً
تزرع أكثر من مرة فً السنة تحسب مرة واحدة فقط.

المساحة المروٌة فعلٌا ً من مجموع
األراضً المجهزة للري

Area actually irrigated
as % of area equipped
for irrigation

4328

نسبة المساحة المجهزة للري من مجموع األراضً المزروعة.

نسبة المساحة المجهزة للري من
مجموع األراضً المزروعة

Area equipped for
irrigation as % of
cultivated area

4331

نسبة المساحة المجهزة للري من مجموع األراضً التً ٌمكن رٌّها فً المستقبل (إمكانات الري).

نسبة المساحة المجهزة للري من
مجموع إمكانات الري

Area equipped for
irrigation as % of
irrigation potential

4330

أراض مكشوفة وحٌث تنحسر الفٌضانات.
المساحة الواقعة على طول األنهر حٌث تحدث الزراعة فً
ٍ
ٌندرج ؼمر حقول األرز ضمن هذه الفبة.

األراضً المزروعة ؼٌر المجهزة
على أثر انحسار الفٌضانات

Flood recession
cropping area non-

4314
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equipped
Cultivated wetlands
and inland valley
bottoms non-equipped

4315

4448

ض ؼٌر مجهزة بنظم للتحكم
األراضً الرطبة الداخلٌة واألراضً المنخفضة فً قاع الودٌان هً أرا ٍ
بالمٌاه بل تستخدم لزراعة المحاصٌل .وؼالبا ً ما نجدها فً أفرٌقٌا .وتخضع لترتٌبات تقلٌدٌة فً الؽالب
للتحكم بالمٌاه والصرؾ.

األراضً الرطبة المزروعة
واألراضً المنخفضة فً قاع
الودٌان الداخلٌة ؼٌر المجهزة

مجموع األراضً ؼٌر المجهزة للري التً تزرع على أثر انحسار الفٌضانات واألراضً الرطبة
المزروعة واألراضً المنخفضة فً قاع الودٌان.

المساحة األخرى الخاضعة إلدارة
المٌاه الزراعٌة

Other agricultural
water managed area

مجموع المساحة اإلجمالٌة المجهزة للري وبؤنظمة أخرى إلدارة المٌاه الزراعٌة (األراضً المزروعة بعد
انحسار الفٌضانات واألراضً الرطبة ؼٌر المجهزة واألراضً المنخفضة فً قاع الودٌان).

مجموع المساحة الخاضعة إلدارة
المٌاه الزراعٌة

Agricultural water
managed area: total

4317

نسبة األراضً الخاضعة إلدارة المٌاه الزراعٌة من مجموع المساحة المجهزة للري.

نسبة األراضً الخاضعة إلدارة
المٌاه الزراعٌة من مجموع
المساحة المجهزة للري

Area equipped for
irrigation as % of
agricultural water
managed area

4319

األراضً التً ُتروى من المٌاه السطحٌة ،أي من األنهر والبحٌرات (والخزانات ،والمضخات) من
مجموع المساحة المجهزة للري بنظام التحكم الكامل.

المساحة المجهزة للري من المٌاه
السطحٌة بنظام التحكم الكامل

Area equipped for full
control irrigation by
surface water

4321

األراضً التً تروى من المٌاه الجوفٌة (اآلبار الضحلة واآلبار العمٌقة) أو الٌنابٌع من مجموع المساحة
المجهزة للري بنظام التحكم الكامل.

المساحة المجهزة للري من المٌاه
الجوفٌة بنظام التحكم الكامل

Area equipped for full
control irrigation by
groundwater

4320

األراضً التً ُتروى من المٌاه الجوفٌة والمٌاه السطحٌة أو من مصادر تقلٌدٌة أو ؼٌر تقلٌدٌة كمٌاه
الصرؾ الزراعً ،والمٌاه العادمة المعالجة ،والمٌاه المحبلّة.

المساحة المجهزة للري من مصادر
أخرى بنظام التحكم الكامل

Area equipped for full
control irrigation by
other sources

4322

نسبة المساحة المروٌة من المٌاه السطحٌة من مجموع األراضً المجهزة للري بنظام التحكم الكامل.

نسبة المساحة المروٌة من المٌاه
السطحٌة من مجموع األراضً
المجهزة للري بنظام التحكم الكامل

Area irrigated by
surface water as % of
area equipped for full
control irrigation

4324

][4323] = 100 * 4320] / [4311

نسبة المساحة المروٌة من المٌاه الجوفٌة من مجموع األراضً المجهزة للري بنظام التحكم الكلً.

نسبة المساحة المروٌة من المٌاه
الجوفٌة من مجموع األراضً
المجهزة للري بنظام التحكم الكلً

Area irrigated by
groundwater as % of
area equipped for full
control irrigation

4323

][4325] = 100 * [4322] / [4311

نسبة المساحة المروٌة من المٌاه السطحٌة والمٌاه الجوفٌة معا ً أو من مصادر ؼٌر تقلٌدٌة مثل مٌاه
الصرؾ الزراعً ،والمٌاه العادمة المعالجة من مجموع األراضً المروٌة.

نسبة المساحة المروٌة من المصادر
المختلطة ومصادر أخرى من
مجموع األراضً المجهزة للري
بنظام التحكم الكامل

Area irrigated by mixed
and other sources of
water as % of area
equipped for full
control irrigation

4325

][4448] = [4314] + [4315
][4317] = [4313] + [4314] + [4315
][4319] = 100 * [4313] / [4317

][4324] = 100 * [4321] / [4311
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][4327] = 100 [4326] / [4313

مساحة مجهزة للري تستخدم فٌها المضخات لئلمداد بالمٌاه من المصدر إلى الحقل .وهً تشمل المساحات
التً تصرؾ منها المٌاه بؤجهزة ٌشؽلها البشر أو الحٌوانات .وال تشمل عملٌة الضخ المطلوبة لتكنولوجٌا
الري المطبقة فً الحقل (كالري بالرش أو الري الموضعً الذٌن ٌتطلبان الضؽط والضخ).

المساحة المجهزة للري :المساحة
المروٌة بالطاقة الكهربابٌة

Area equipped for
irrigation: power
irrigated area

4326

نسبة المساحة المروٌة باستخدام المضخات إلٌصال المٌاه من المصدر إلى الحقل ،وهً تشمل المساحة
التً تصرؾ منها المٌاه بواسطة أجهزة ٌشؽلها البشر أو الحٌوانات.

نسبة المساحة المروٌة بالطاقة
الكهربابٌة من مجموع األراضً
المجهزة للري

Power irrigated area as
% of area equipped for
irrigation

4327

المساحة اإلجمالٌة لمشارٌع الري الصؽٌرة بنظام التحكم الكامل أو الجزبً .وٌمكن أن تكون هذه المشارٌع
فردٌة أو جماعٌة .وٌتؽٌّر حجم هذه المشارٌع حسب معاٌٌر كل بلد .وكثٌراً ما تكون هذه المشارٌع مشارٌع
خاصة.

المساحة اإلجمالٌة لمشارٌع الري
الصؽٌرة

Total area of small
irrigation schemes

4332

المساحة اإلجمالٌة لمشارٌع الري المتوسطة بنظام التح ّكم الكامل أو الجزبً .وٌمكن أن تكون هذه
المشارٌع فردٌة أو جماعٌة .وٌمكن أن ٌتؽٌّر حجمها حسب معاٌٌر كل بلد .وكثٌراً ما تكون هذه المشارٌع
عامة أو خاصة أو مزٌجا ً من االثنٌن.

المساحة اإلجمالٌة لمشارٌع الري
المتوسطة

Total area of medium
irrigation schemes

4333

المساحة اإلجمالٌة لمشارٌع الري الكبٌرة بنظام التحكم الكامل أو الجزبً .وٌمكن أن تكون هذه المشارٌع
فردٌة أو جماعٌة .وٌمكن أن ٌتؽٌّر حجمها حسب معاٌٌر كل بلد .وكثٌراً ما تكون هذه المشارٌع مشارٌع
عامة.

المساحة اإلجمالٌة لمشارٌع الري
الكبٌرة

Total area of large
irrigation schemes

4334

متوسط تكالٌؾ مشارٌع الري العامة بالهكتار الواحد .وهذا المتوسط ٌشمل كلفة إنشاء البنٌة التحتٌة
البلزمة للري ،وكلفة االستثمار فً تحسٌنات صؽٌرة ٌقوم بها المزارع فً المزرعة أو خارجها ،وال
ٌشمل كلفة بناء السدود.

كلفة تطوٌر الري فً المشارٌع
العامة (المتوسط)

Cost of irrigation
development in public
)schemes (average

4335

متوسط كلفة التشؽٌل والصٌانة بالهكتار الواحد فً مشارٌع الري العامة لتؤمٌن خدمات الري والصرؾ،
باستثناء النفقات اإلنشابٌة ونفقات االستهبلك والتجدٌد ،وٌشمل هذا المجموع كلفة سحب المٌاه
(استخراجها ،وضخها) ،وكلفة معالجة المٌاه قبل استعمالها (الؽذابً ،والصناعً) ،وكلفة التوزٌع والتشؽٌل
(الخدمات ،وصٌانة المعدّات.)...

كلفة التشؽٌل والصٌانة فً
المشارٌع العامة (المتوسط)

Cost of operation and
maintenance in public
)schemes (average

4336

كلفة إنشاء البنٌة التحتٌة البلزمة للصرؾ أو تحسٌن القابم منها بالهكتار الواحد فً مشارٌع الري العامة.

كلفة تطوٌر الصرؾ فً المشارٌع
العامة (المتوسط)

Average cost of
drainage development
in public schemes

4337

كلفة تحدٌث األنظمة العامة القدٌمة وإعادة تؤهٌلها بالهكتار الواحد فً مشارٌع الري العامة .وتشمل هذه
الكلفة معالجة المسابل التً أدت إلى ضعؾ أداء المشارٌع أو تدهوره كعدم كفاٌة التنظٌم اإلداري ،وعدم
اهتمام المزارعٌن بمشاكل التشؽٌل والصٌاؼة والبٌبة.

كلفة إعادة تؤهٌل الري فً
المشارٌع العامة (المتوسط)

Cost of irrigation
rehabilitation in public
)schemes (average

4338

متوسط كلفة تطوٌر الري فً مشارٌع الري الخاصة بالهكتار الواحد .وٌشمل هذا المتوسط إنشاء البنٌة
التحتٌة للري ،واالستثمار فً التحسٌنات الصؽٌرة التً ٌقوم بها المزارع فً المزرعة أو خارجها ،وال
ٌشمل كلفة بناء السدود.

كلفة تطوٌر الري فً المشارٌع
الخاصة (المتوسط)

Cost of irrigation
development in private
)schemes (average

4339

متوسط كلفة التشؽٌل والصٌانة بالهكتار الواحد فً مشارٌع الري الخاصة لتؤمٌن خدمات الري والصرؾ،
باستثناء النفقات اإلنشابٌة ونفقات االستهبلك والتجدٌد ،وٌشمل هذا المجموع كلفة سحب المٌاه
(استخراجها ،وضخها) ،وكلفة معالجة المٌاه قبل استعمالها (الؽذابً ،والصناعً) ،وكلفة التوزٌع والتشؽٌل

كلفة التشؽٌل والصٌانة فً
المشارٌع الخاصة (المتوسط)

Cost of operation and
maintenance in private
)schemes (average

4340
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(الخدمات ،وصٌانة المعدّات.)...
Cost of drainage
development in private
)schemes (average

4341

Cost of irrigation
rehabilitation in
private schemes
)(average

4342

4343

كلفة إنشاء البنٌة التحتٌة البلزمة للصرؾ أو تحسٌن القابم منها بالهكتار الواحد فً مشارٌع الري العامة.

كلفة تطوٌر الصرؾ فً المشارٌع
الخاصة (المتوسط)

كلفة تحدٌث األنظمة العامة القدٌمة وإعادة تؤهٌلها بالهكتار الواحد فً مشارٌع الري الخاصة .وتشمل هذه
الكلفة معالجة المسابل التً أدت إلى ضعؾ أداء المشارٌع أو تدهوره كعدم كفاءة التنظٌم اإلداري ،وعدم
اهتمام المزارعٌن بمشاكل التشؽٌل والصٌانة والبٌبة.

كلفة إعادة تؤهٌل الري فً
المشارٌع الخاصة (المتوسط)

متوسط كلفة معدات الرش فً الحقل بالهكتار الواحد .وتجري مقارنة االستثمارات فً مشارٌع الري
بالرش على أساس الظروؾ الخاصة بكل بلد ،وتتوقؾ على مجموعة عوامل منها توفر المعدّات أو
ضرورة استٌرادها.

كلفة الري بالرش فً المزرعة
(المتوسط)

Cost of sprinkler
irrigation: on-farm
)(average

متوسط كلفة معدات الري الموضعً فً الحقل بالهكتار الواحد .وتجري مقارنة االستثمارات فً مشارٌع
الري الموضعً على أساس الظروؾ الخاصة بكل بلد ،وتتوقؾ على مجموعة عوامل منها توفر المعدات
أو ضرورة استٌرادها.

كلفة الري الموضعً فً المزرعة

Cost of localized
irrigation: on-farm

4344

المساحة اإلجمالٌة التً تزرع فٌها المحاصٌل المروٌة من مجموع األراضً المروٌة بنظام التحكم الكامل.
وإذ كانت هذه المساحة تزرع مرتٌن فً السنة تحسب مرتٌن .لذلك ٌمكن أن تكون هذه المساحة أكبر من
المساحة المجهزة للري بنظام التحكم الكامل/الجزبً ،مما ٌدل على كثافة الزراعة المعتمدة فٌها .وٌُعطى
هذا المجموع إذا توفرت معلومات عن جمٌع المحاصٌل المروٌة فً بلد معٌّن.

المساحة المحصودة من المحاصٌل
المروٌة (المجموع)

Harvested irrigated
crop area: Total

4379

المساحة اإلجمالٌة المحصودة من المحاصٌل المروٌة من مجموع المساحة المروٌة بنظام التحكم الكامل.
وإذا كانت هذه المساحة تزرع مرتٌن فً السنة تحسب مرتٌن.

المساحة المحصودة من المحاصٌل
المروٌة (اسم المحصول)

Harvested irrigated
crop area: [name of
]crop

4345

نسبة الحبوب المروٌة من مجموع إنتاج البلد من الحبوب فً سنة (المروٌة والبعلٌة).

نسبة إنتاج الحبوب المروٌة من
مجموع إنتاج الحبوب

Irrigated grain
production as % of total
grain production

4329

متوسط الؽلة من المحصول المروي بنظام الري الكامل أو الجزبً.

ؼلة المحاصٌل المروٌة (اسم
المحصول)

Irrigated crop yield:
][name of crop

4410

المساحات المروٌة حٌث ٌُستخدم الصرؾ وسٌلة للتحكم بالملوحة واإلشباع ،والفابض من المٌاه .وهذه
الوسٌلة تستخدم فً المساحات المجهزة للري السطحً واألراضً الرطبة ،واألراضً المنخفضة فً قاع
الودٌان .أما المساحات المجهزة للري بالرش والري الموضعً ،فبل تحتاج إلى نظام للصرؾ الكامل ،بل
إلى نظم صؽٌرة لسحب المٌاه عندما تكون األمطار ؼزٌرة .وال تدخل ضمن هذه الفبة األراضً التً
تزرع على أثر انحسار الفٌضانات .وٌمكن التمٌٌز بٌن األراضً الخاضعة للصرؾ المزودة بمصارؾ
سطحٌة (نظام لتدابٌر الصرؾ ،والمصارؾ الطبٌعٌة أو التً هً من صنع اإلنسان لتحوٌل فابض المٌاه
السطحٌة عن األراضً الزراعٌة لمنع تعوٌمها)؛ والمصارؾ الجوفٌة (نظام من صنع اإلنسان ٌدفع الكمٌة
الفابضة من المٌاه والمواد الذاببة عبر التربة ،إلى اآلبار المفتوحة ،وأنابٌب الصرؾ والمصارؾ ،حٌث
ٌجري التخلّص منها نهابٌا ً).

المساحة المجهزة للري :الخاضعة
للصرؾ الجزبً

Area equipped for
irrigation: partially
drained

4303
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المساحات المزروعة وؼٌر المروٌة حٌث ٌُستخدم الصرؾ إلزالة الفابض من المٌاه من سطح التربة و/أو
الطبقة العلٌا منها لتحسٌن إنتاجٌة األراضً الرطبة .وٌنبؽً التمٌٌز بٌن الصرؾ فً البلدان الرطبة
والبلدان شبه القاحلة .ففً البلدان الرطبةٌُ ،طبّق الصرؾ على األراضً التً تؽمر بالمٌاه وحٌث الحاجة
إلى تخفٌؾ أثر الفٌضانات .ومن أنوع الصرؾ ،الصرؾ "بالضخ" ،والصرؾ"بالجاذبٌة" والصرؾ "بالمد
والجزر" .أما فً البلدان شبه القاحلة ،فٌُطبّق الصرؾ إلى المساحة المزروعة ؼٌر المروٌة حٌث ٌستخدم
الصرؾ إلزالة الفابض من المٌاه من سطح التربة و/أو من طبقتها العلٌا لتحسٌن إنتاجٌة األراضً
الرطبة.

المساحة المزروعة ؼٌر المروٌة
والخاضعة للصرؾ الجزبً

مجموع األجزاء الخاضعة للصرؾ من األراضً المجهّزة للري واألراضً ؼٌر المروٌة.

مجموع المساحة الخاضعة للصرؾ

][4446] = 100 * [4303] / [4308

نسبة المساحة الخاضعة للصرؾ التام الذي ٌمنع تملّح التربة وإشباعها بالمٌاه من مجموع األراضً
المجهزة للري.

نسبة المساحة الخاضعة للصرؾ
من األراضً المجهزة للري
السطحً بنظام التحكم الكامل

][4305] = 100 * [4300] / [4103

نسبة المساحة المروٌة وؼٌر المروٌة المزروعة الخاضعة للصرؾ من مجموع المساحة المزروعة.

نسبة المساحة المزروعة الخاضعة
للصرؾ من مجموع المساحة
المزروعة

][4300] = [4303] + [4304

Non-irrigated
cultivated area:
partially drained

4304

Drained area: total

4300

Drained area as % of
area equipped for full
control surface
irrigation

4446

Drained cultivated area
as % of total cultivated
area

4305

Database category: conservation agriculture and water harvesting
الزراعة المحافظة على الموارد هً الحالة التً ال تتجاوز فٌها األراضً المنهكة  25فً المابة من
المساحة المزروعة .وتحدّد الفاو زراعة المحافظة على الموارد وفقا ً لنسبة مبوٌة للؽطاء األرضً تتراوح
 35و 45فً المابة ،وبٌن  65و 95فً المابة .وٌُقاس هذا الؽطاء بعد فترة الزرع .وعندما تكون نسبة
الؽطاء األرضً أقل من  35فً المابة ال تعتبر الزراعة محافظة على الموارد .وٌجب أن ٌكون التناوب
بٌن ثبلثة محاصٌل على األقل .ولٌس التناوب شرطا ً فً الزراعة المحافظة على الموارد.

الزراعة الحافظة للمواردزراعة
تراعً حفظ الموارد

تجمع مٌاه األمطار إما الستخدامها مباشرة فً ري المساحة المزروعة ،أو لتخزٌنها فً التربة لتمتصها
المحاصٌل مباشرة (ري الجرٌان السطحً) ،أو لحفظها فً خزانات الستخدامها لئلنتاج فً المستقبل
(تستخدم فً الري التكمٌلً على سبٌل المثال) .ومن طرق جمع األمطار )1( :جمع المٌاه على السطح
لؤلؼراض المنزلٌة أو لري الحدابق المنزلٌة )2( ،وجمع المٌاه فً مستجمعات صؽٌرة نسبٌا (<1 222
متر مربع) ومنطقة زراعٌة (أقل من  122متر مربع) بنسبة تتراوح بٌن  1:1و .12:1حٌث ٌكون
للمزارع حق التحكم بمستجمعات المٌاه وبالهدؾ منها .وتستخدم هذه األنظمة لري شجرة واحدة ،أو
مجموعة من الشجٌرات أو المحاصٌل السنوٌة .تشٌّد هذه النظم ٌدوٌا ً ومن األمثلة علٌها :الحفر ،والسدود
نصؾ الدابرٌة ،ومستجمعات المٌاه الصؽٌرة )3( ،جمع المٌاه فً المستجمعات التً تتدفق إلٌها المٌاه عبر
األرض ،واألقنٌة والممرات األخرى .كما تتمٌز هذه األنظمة بنقطة استجماع واسعة (مستجمعات خارجٌة
تتراوح مساحتها بٌن  1222متر مربع و 022هكتار) وتقع خارج األرض المزروعة بنسبة تتراوح بٌن
 12:1إلى  .122:1وتنشؤ هذه األنظمة لٌستخدم مخزونها فً زراعة المحاصٌل السنوٌة .وتشٌّد إما ٌدوٌا ً
أو مٌكانٌكٌا ً .ومن األمثلة على ذلك :السدود شبه المنحرفة ،والسدود نصؾ الدابرٌة ،والسدود الحجرٌة،
الخ.

جمع مٌاه األمطار

Database category: environment and health
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Conservation
Agriculture

4454

Rainwater harvesting

4306
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][4445] = 100 * [4400] / [4311

Area salinized by
irrigation

4400

Salinized area as % of
area equipped for full
control irrigation

4445

Area waterlogged by
irrigation

4401

4402

المساحة المروٌة المعرضة للملوحة ،وتضم األراضً المروٌة المتروكة بسبب تراجع إنتاجٌتها على أثر
التملّح ،وال تض ّم األراضً المملحة طبٌعٌا ً .وٌختلؾ تعرٌؾ المساحة المملحة ،عموماً ،بٌن بلد وآخر.

المساحة المملحة بفعل الري

نسبة المساحة المملحة من مجموع األراضً المجهزة للري بسبب تراكم المعادن نتٌجة لعدم كفاءة نظام
الصرؾ.

نسبة المساحة المملّحة من
األراضً المجهزة للري بنظام
التحكم الكامل

المساحة المشبعة بالمٌاه بفعل الري .واإلشباع بالمٌاه هو حالة تجمّع منسوب المٌاه عند سطح التربة أو
قربه ،مسببا ً تراجعا ً فً ؼلة المحاصٌل .والري هو من العوامل التً تسهم فً ارتفاع منسوب المٌاه
الجوفٌة .ونتٌجة لعملٌة اإلشباعٌ ،مكن أن تصؽر مساحة التربة ؼٌر المشبعة .وإذا تجاوز معدّل إعادة
تؽذٌة المٌاه الجوفٌة معدّل الصرؾ الطبٌعً ،فسٌكون من الضروري سحب كمٌات إضافٌة لتج ّنب
اإلشباع.

المساحة المشبعة بالمٌاه بفعل الري

المساحة المزروعة وؼٌر المروٌة المشبعة بالمٌاه .واإلشباع بالمٌاه هو حالة تجمّع منسوب المٌاه عند
سطح التربة أو قربه ،مسببا ً تراجعا ً فً ؼلة المحاصٌل.

المساحة ؼٌر المروٌة المشبعة
بالمٌاه

Area waterlogged not
irrigated

النسبة المبوٌة من مجموع السكان الذٌن ٌحصلون على المٌاه الصالحة للشرب من مصادر محسّنة.
وٌُقصد بالمصدر المحسّن إمدادات الشبكة إلى المنازل أو اآلبار المحفورة مثبلً .وال تسمح المعلومات
الحالٌة بقٌاس الرابط بٌن الحصول على المٌاه الصالحة للشرب والحصول علٌها من مصدر محسّن .ولكن
منظمة الصحة العالمٌة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة تركزان على هذا الرابط.

مجموع عدد الس ّكان الذٌن
ٌحصلون على المٌاه الصالحة
للشرب

Total population with
access to safe drinkingwater

4114

النسبة المبوٌة من مجموع سكان الرٌؾ الذٌن ٌحصلون على المٌاه الصالحة للشرب من مصادر محسّنة.
وٌُقصد بالمصدر "المحسن" إمدادات الشبكة إلى المنازل أو اآلبار المحفورة مثبلً .وال تسمح المعلومات
الحالٌة بقٌاس الرابط بٌن الحصول على المٌاه الصالحة للشرب والحصول علٌها من مصدر محسّن .ولكن
منظمة الصحة العالمٌة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة تركزان على هذا الرابط.

عدد سكان الرٌؾ الذٌن ٌحصلون
على المٌاه الصالحة للشرب

Rural population with
access to safe drinkingwater

4115

النسبة المبوٌة من مجموع سكان المدن الذٌن ٌحصلون على المٌاه الصالحة للشرب من مصادر محسّنة.
وٌُقصد بالمصدر "المحسّن" إمدادات الشبكة إلى المنازل أو اآلبار المحفورة مثبلً .وال تسمح المعلومات
الحالٌة بقٌاس الرابط بٌن الحصول على المٌاه الصالحة للشرب والحصول علٌها من مصدر محسّن .ولكن
منظمة الصحة العالمٌة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة تركزان على هذا الرابط.

عدد سكان المدن الذٌن ٌحصلون
على المٌاه الصالحة للشرب

Urban population with
access to safe drinkingwater

4116

األمراض ذات الصلة بالمٌاه هً على ثبلثة أنواع )1( :األمراض المنقولة بالمٌاه ،أي األمراض التً تنقل
بواسطة المٌاه الملوثة عند استهبلكها للشرب أو الطهو (الكولٌرا ،وحمى التٌفوبٌد) )2( ،واألمراض
الناشبة من المٌاه التً تكون موببلً للكابنات والطفٌلٌات (كالبلهارسٌا) )3( ،واألمراض المنقولة عبر
الحشرات المابٌة حٌث تنتقل اإلصابة عبر الحشرات ،ولٌس عبر االتصال المباشر بالمٌاه (كالمبلرٌا ،وداء
العمى النهري ،وداء الفٌل).

السكان المصابون باألمراض ذات
الصلة بالمٌاه

Population affected by
water related diseases

4403
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ARABIC
TERM

DEFINITION

ENGLISH
TERM

ID

Agro-ecological zones

7504

Agroforestry

7489

Aquifer

7113

Aquifer, confined

7114

Aquifer, leaky

7115

Aquifer, unconfined

7116

Aquitard

7117

Base flow

7461

Basin

7477

Basin irrigation

7145

Bench

7146
7147

تحدد منظمة األؼذٌة والزراعة هذه المناطق باالستناد إلى متوسط طول فترة نمو المحاصٌل فً السنة ،الذي ٌتوقؾ على عامل ربٌسً هو معدّل المتساقطات
ودرجة الحرارة وهذه المناطق تقع فً ثبلث فبات :رطبة (أكثر من ٌ 275وما ً) ،أو شبه رطبة (ٌ 269–185وما ً) ،أو شبه رطبة جافة (ٌ 179 125وما ً) ،أو
شبه قاحلة (ٌ 119–65وما) أو قاحلة (ٌ 59–5وم).

المناطق الزراعٌة – اإلٌكولوجٌة

المصطلح الذي ٌعبر عن نظم وتكنولوجٌات استخدام األراضً حٌث تستخدم الؽابات الخشبٌة المعمرة (األشجار والشجٌرات والنخٌل والخٌزران وؼٌرها) على
أساس وحدة اإلدارة المعتمدة فً حساب المحاصٌل الزراعٌة والحٌوانٌة ،إما فً ترتٌبات مكانٌة أو زمنٌة.

الزراعة الحراجة

هو طبقة جٌولوجٌة تحتوي على صدوع مؤلى أو (مشبعة) بالمٌاه .وتكون هذه الطبقة على قدر من النفاذٌة ٌسمح بإنتاج كمٌات وفٌرة من المٌاه.

خزان المٌاه الجوفٌة

خزان تحدّه طبقة من األعلى ومن األدنى .وٌكون ضؽط المٌاه الجوفٌة عادة أعلى من الضؽط الجوي .وإذا حفر ببر فً خزان المٌاه الجوفٌةٌ ،مكن أن ٌتجاوز
منسوب المٌاه الحدود العلوٌة للخزان.

خزان المٌاه الجوفٌة المحصور

الخزان الذي تسمح حدوده العلوٌة والسفلٌة بتسرب كمٌات قلٌلة من المٌاه الجوفٌة ولكن تسمح بخروج كمٌة هامة من المٌاه من الخزان.

خزان المٌاه الجوفٌة شبه المحصور

الخزان ؼٌر المحصور الذي تحده طبقة من األسفل وتتدفق المٌاه منه وإلٌه فً األعلى من ؼٌر أن تصطدم بؤي حدود مادٌة .وٌعادل ضؽط المٌاه فً خزان
المٌاه الجوفٌة ؼٌر المحصور الضؽط الجوي .وال ٌتجاوز منسوب المٌاه فٌه تخوم الخزان العلٌا.

خزان المٌاه الجوفٌة ؼٌر
المحصور

وحدة جٌولوجٌة ؼٌر قابلة لنفاذ المٌاه فً فترة زمنٌة قصٌرة .وقد تكون نافذة بما ٌكفً لنقل المٌاه بكمٌات كبٌرة عند حسابها على مساحات كبٌرة أو فترات طوٌلة
من الزمن .لكن النفاذ المابً لخزان المٌاه الجوفٌة منخفض بما فٌه الكفاٌة لٌكوّ ن أرضٌة لمنسوب لمٌاه الجوفٌة.

‘طبقة خزان المٌاه الجوفٌة

الكمٌة النظرٌة التً ٌتوقع أن تتدفق إلى األنهار والبحٌرات نتٌجة لمتوسط المتساقطات محسوبا ً فً األجل الطوٌل.

المستوى األساسً لتدفق المٌاه

جزء من أرض معٌنة ممٌزة بوحدة هٌدرولوجٌة ،من المٌاه السطحٌة أو المٌاه الجوفٌة .مثبل :حوض نهر النٌل.

الحوض

الري بإحاطة المحاصٌل بحدود تتخذ شكل حوض مستدٌر أو مربع أو أي شكل آخر ،وإٌصال المٌاه مباشرة من قناة اإلمداد أو من أي أحواض أخرى.

الري باألحواض

أرض مسطحة تحفر عبر السفوح لتكوٌن قطعة أرض أفقٌة قابلة للزراعة.

الجل

وسٌلة للصرؾ ُتستخدم فٌها قدرة النتح التبخري للنبات ،وخصوصا ً األشجار حتى ٌبقى مستوى المٌاه الجوفٌة عمٌقا ً.

الصرؾ األحٌابً

Bio-drainage

تنوّ ع الكابنات العضوٌة الحٌة ال مستمدة من كافة المصادر بما فٌها النظم اإلٌكولوجٌة المابٌة البرٌة والبحرٌة وؼٌرها من المجمعات اإلٌكولوجٌة التً هً من
نظام إٌكولوجً متكامل :وٌشمل ذلك التنوع داخل األجناس وفٌما بٌنها وضمن النظم اإلٌكولوجٌة.

التنوع البٌولوجً

Biodiversity

7490

المٌاه فً األنهر والبحٌرات والمٌاه الجوفٌة .وتكون المٌاه الزرقاء على شكلٌن مختلفٌن :الجرٌان السطحً فً كتل المٌاه السطحٌة ،وتدفق المٌاه الجوفٌة المتجددة
فً خزانات المٌاه الجوفٌة.

المٌاه الزرقاء

Blue water

7148

هو من أنظمة الري بإفاضة المٌاه بحٌث تقسم األرض إلى خطوط تفصل فٌما بٌنها حدود ترابٌة .وتنتقل المٌاه على التوالً إلى كل ثلم عبر حفرة أو قناة عند
رأسه األعلى .وعند منبع المٌاه على رأس كل ثلم ،توجد مساحة مسطحةّ ،
توزع عبرها المٌاه بالتساوي على طول الثلم.

الري باألثبلم

Borderstrip irrigation

7149

سد منخفض عرضه أوسع من الحافة الترابٌةٌ ،تراوح بٌن  25سم وأقل من متر واحدٌ ،ستخدم لضبط الجرٌان السطحً فً األراضً المروٌة .وتتمٌز السدود
الترابٌة بالمواد المستخدمة (السد الترابً ،والسد الحجري ،والسد المختلط) ،وشكلها (السد المثلث ،والسد المنحرؾ ،والسد نصؾ الدابري) ،وحجمها (السد الكبٌر

السد الصؽٌر

Bund

7150
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ونصؾ الدابري) ،وموقعها عند المنحدر (السد الحدودي ،وسد التحوٌل) ووجود ترابطات بٌنها (السد الموصول).
Canal evaporation
losses

7151

Capital cost

7152

Catchment area

7153

Cistern, Venetian
Cistern (or sand-filled
)reservoir

7154

Climate

7156

Command area for
irrigation

7157

Consumptive water use

7478

Contamination

7479

Contingent valuation

7158

Contour line

7159
7160

كمٌة المٌاه المهدورة بفعل التبخر فً قنوات المٌاه .وتحسب ضمن مجموع كمٌة المٌاه المهدورة فً نظام الري.

المٌاه المهدورة بفعل التبخر

مجموع النفقات على عمل اعتباراً من المباشرة به .وتستثنى من هذا المجموع كلفة التشؽٌل والصٌانة والتصلٌح ،و ُتحسب ضمنها كلفة الدراسات والتمدٌدات
والتحسٌنات.

كلفة رأس المال

مساحة من األرض تجري منها المٌاه لتؽذٌة حقل أو نهر أو بحٌرة أو خزان المٌاه الجوفٌة.

مستجمع المٌاه

خزان جوفً ٌستخدم لجمع المٌاه التً تجري من مستجمع صخري أو من أي مستجمع آخر مكوّ ن من مواد ؼٌر مسامٌة .وٌستخدم هذا النوع من الخزانات
لتخزٌن مٌاه األمطار الجارٌة من أسطح المنازل.

الصهرٌج أو خزان الرمل

تقلّب الظروؾ الجوٌة بفعل حالة الطقس وتؽٌّراته فً منطقة ما.

المناخ

المساحة المناسبة إلقامة مشارٌع للري وتحسب ضمنها المناطق التً تضبط فٌها المٌاه بواسطة السدود .وتشمل هذه المساحة األراضً المروٌة حالٌا ً .وٌختلؾ
تعرٌؾ المساحة المناسبة للري بٌن بلد وآخر (أنظر إمكانات الري).

المساحة المناسبة للري

راجع المٌاه المسحوبة المستهلكة.

المٌاه المستهلكة

دخول مادة ؼرٌبة سامة فٌزٌابٌة ،أو كٌمٌابٌة أو بٌولوجٌة فً النظام االٌكولوجً .وال ٌشمل هذا المفهوم األثر (راجع مصطلح التلوّ ث) .وتكون العدوى عادة من
صنع اإلنسان بالرؼم من أنّ بعض الظروؾ الطبٌعٌة تولّد عدوى (كالزرنٌخ ،والفلورٌد).

العدوى

أسلوب فً التقٌٌم ٌرتكز على تقنٌات المسح وٌجري بتوجٌه استبٌان مباشر إلى األفراد لتقدٌر رؼبتهم فً الدفع.

التقٌٌم المشروط

خط على الخرٌطة ٌجمع بٌن نقاط مختلفة على سطح األرض ،بقٌمة متناسقة وفقا ً للموضوع الذي تعرضه الخرٌطة (االرتفاع ،ودرجة الحرارة ،وسقوط
األمطار ،الخ) .وٌشار إلى خطوط التحدٌد فً خرابط الحرارة بـ "األٌسوثرم".

خطوط التحدٌد

قناة أساسٌة فً نظام الري تصل المصدر المابً (الرافد األساسً) بشبكة التوزٌع.

قناة اإلمداد بالمٌاه

Conveyance canal

كمٌة المٌاه المهدورة خبلل نقل المٌاه من مصدر اإلمداد إلى نقطة االستهبلك سواء فً األقنٌة الطبٌعٌة أم االصطناعٌة مثل األقنٌة ،وشبكات التوزٌع ،واألخادٌد،
والمجاري المابٌة .وتحسب المٌاه المهدورة بفعل تبخر سطح المٌاه ،والنتح التبخري للنبات النامً فً المٌاه أو على ضفاؾ األقنٌة الطبٌعٌة ،أو المجاري المابٌة
ضمن كمٌة المٌاه المهدورة أثناء النقل.

المٌاه المهدورة أثناء اإلمداد

Conveyance losses

7161

من أنظمة الري بالؽمر .حٌث ّ
تؽذى التجعّدات بٌن صفوؾ المحاصٌل بواسطة التدفقات من الثلم لترطٌب النتوء الواقعة بٌن التعرّجات .وفً التربة ذات االنحدار
الطبٌعً ،تكون التعرّجات الطوٌلة موازٌة لخطوط التحدٌد.

الري بالتعرّجات

Corrugation irrigation

7162

تقٌٌم جمٌع التكالٌؾ االجتماعٌة واالقتصادٌة المترتبة على قرار أو مشروع معٌّن واألرباح الناتجة منه.

تحلٌل الكلفة والربح

Cost-benefit analysis

7172

نبتة مزروعة تنمو لتحصد فٌما بعد إما لٌستعملها المزارع او لٌبٌعها.

محصول

Crop

7491

مجموع الكمٌة البلزمة من المٌاه للنتح التبخري وتكوّ ن خبلٌا المحصول خبلل الفترة الممتدة من زراعة محصول معٌّن حتى حصاده فً ظل نظام بٌبً محدد.

الكمٌة التً تستهلكها المحاصٌل من
المٌاه المستخدمة

Crop consumptive
water use

7453

كمٌة المٌاه المستهلكة ناقص كمٌة المتساقطات.

حاجة المحاصٌل من مٌاه الري

Crop irrigation water

7173
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requirement
تؽٌٌر المحاصٌل سنوٌا ً بهدؾ الحفاظ على جودة التربة .ونجاح تناوب المحاصٌل ٌعتمد على الظروؾ المحلٌة .وفً حال عدم توفر معلومات سابقةٌ ،شمل
التناوب الفعال ثبلثة محاصٌل من أنواع مختلفة .وٌجب أن تإخذ فً الحسبان احتٌاجات المحصول من الؽذاء ،وعمق الجذور ،والصلة بٌن المحاصٌل.

تناوب المحاصٌل

كمٌة إنتاج المحاصٌل لكل وحدة من المٌاه .و ُتقاس بالكٌلوؼرام فً المتر المكعب الواحد.

إنتاجٌة المحاصٌل نسبة إلى المٌاه

Crop water
productivity

كمٌة المٌاه البلزمة للنتح التبخري ولتكوٌن الخبلٌا بدءاً من زراعة المحصول إلى حصاده فً ظل نظام مناخً معٌّن ،بحٌث تحافظ التربة على ما تحتاج إلٌه من
مٌاه بفعل األمطار و/أو الري من ؼٌر الحد من نمو النبات وؼلة المحصول.

حاجة المحاصٌل من المٌاه

Crop water
requirement

7175

بٌانات تشٌر إلى اإلنتاج المحصود (بالوزن) لكل وحدة من المساحة المحصودة من المحاصٌل المزروعة .وفً معظم الحاالت ،ال تسجّل بٌانات الؽلّة ،بل تؤتً
حصٌلة قسمة البٌانات المخزنة فً باب اإلنتاج على البٌانات المسجلة فً باب المساحة المحصودة .وتسجل بٌانات الؽلة عادة بالهكتوؼرام ( 155ؼرام للهكتار
الواحد).

ؼلة المحاصٌل

Crop yield

7176

خطة أو جدول ٌحدد نوع المحاصٌل التً ٌصار إلى زراعتها ،وكثافة الزراعة ،وموسم الزرع من السنة.

نمط الزراعة

Cropping pattern

7177

النمط المستخدم فً مزرعة وتفاعله مع الموارد والمشارٌع الزراعٌة والتكنولوجٌات المتاحة التً تحدّد طبٌعة المزروعات .ونظام الزراعة هو فرع من نظام
االستؽبلل الزراعً.

نظام زراعة

Cropping system

7179

نبتة تكمل دورة حٌاتها فً سنة واحدة .راجع النباتات الدابمة لسنتٌن والنبات المعمّر.

المحاصٌل السنوٌة

Crops, annual

7475

نبتة تزهر باستمرار لسنوات عدٌدة.

المحاصٌل الدابمة/المعمّرة

Crops, perennial

7476

نظام للصرؾ ٌستخدم لتصرٌؾ المٌاه من األراضً المنحدرة ،حٌث توضع قطع من القرمٌد وظٌفتها قطع مجرى المٌاه المتسربة ،ومنعها من الوصول إلى
األرض المنخفضة ،أو حفر قناة مفتوحة على طول المنحدر لتحقٌق المفعول نفسه.

مردات الصرؾ

Cut-off drain

7182

حاجز ٌشٌّد عبر الوادي لحجز المٌاه أو تكوٌن خزان .تختلؾ السدود حسب أؼراضها والمواد التً ُتستخدم فً إنشابها.

الس ّد

Dam

7184

ٌشٌر إلى تراكم الترسبات داخل السد إلى حد ٌقلّل من سعته وقدرته.

ترسب السدود

Dam silting

7183

جمٌع الشبكات (األقنٌة واألنابٌب وتوابعها ،كوسابل التوزٌع والتفرٌػ ،والمستوعبات ،وؼٌرها من المنشآت) التً تستخدم لتوصٌل المٌاه من القناة الربٌسٌة إلى
األراضً المروٌة.

شبكات التوزٌع

Delivery structures

7185

قطعة مثلثة من األرض عند مصب النهر ،تتراكم فٌها عادة كمٌات كبٌرة من الرواسب (عندما ٌتفرّع النهر الربٌسً إلى شعب ضٌقة تتباطؤ حركة المٌاه ،وتساعد
بالتالً على تراكم الرواسب).

الدلتا

Delta

7186

البرامج المعتمدة إلدارة استخدام الموارد المابٌة بفعالٌة تحقق أهداؾ الكفاءة االقتصادٌة ،والحفاظ على البٌبة ،وإرضاء المستهلك والمجتمع.

إدارة الطلب على الموارد المابٌة

Demand management
of water resources

7188

عملٌة إزالة األمبلح وؼٌرها من األوساخ من مٌاه المحٌطات أو المٌاه المتوسطة الملوحة .وٌمكن استعمال التقطٌر للحصول على كمٌات صؽٌرة جدا من المٌاه.
ؼٌر أن إنتاج كمٌات كبٌرة من المٌاه المحبلة ٌتطلب تقنٌات ٌحتاج تطبٌقها إلى موارد ضخمة ،ومنها التناضح العكسً ،والدٌلزة الكهربابٌة ،وؼٌرها من تقنٌات
األؼشٌة.

التحلٌة

Desalination

7454

القٌمة الناتجة من االستعمال المباشر أو االستفادة من وظابؾ األرض الرطبة ومواردها كقٌمة مصابد األسماك.

قٌمة االستعمال المباشر

Direct use value

7192
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Diversion channel

7193

Domestic water
withdrawal

7457

Drain, sub-surface

7194

Drain, surface

7195

Drainage

7196

7197

قناة تشٌّد عبر المنحدر لقطع الجرٌان السطحً للمٌاه وتحوٌله إلى منفذ آمن.

قناة التحوٌل

ٌستخدم أحٌانا مصطلح المٌاه البلدٌة فً هذا السٌاق .والمٌاه المنزلٌة تستهلك فً تلبٌة احتٌاجات اإلنسان (الشرب ،والطهو ،والتنظٌؾ ،والنظافة الصحٌة) ،فً
حٌن ُتعنى السلطات البلدٌة بتوزٌع المٌاه.

المٌاه المسحوبة لؤلؼراض
المنزلٌة

نظام اصطناعً ٌُستعمل لتنحٌة الفابض من المٌاه عن المزروعات (المٌاه التً تتسرب وال تمتصها الجذور) واألمبلح ،ثم تحوٌلها إلى نوع من اآلبار،
والمصارؾ ،والحفر المفتوحة.

الصرؾ الجوفً

أنظمة للصرؾ عبر القنوات وتكوّ نات األرضٌ ،ساعد فً تحوٌل مجرى الفابض من المٌاه السطحٌة بعٌداً عن المساحة المزروعة بهدؾ الحد من اإلشباع
والتملح ،الخ.

الصرؾ السطحً

نظام طبٌعً أو اصطناعً إلزالة الفابض من المٌاه السطحٌة والجوفٌة والملح المذاب من األراضً بهدؾ تحسٌن اإلنتاج الزراعً .وفً حالة الصرؾ الطبٌعً،
ٌتدفق فابض المٌاه من الحقول إلى البحٌرات ،والمستنقعات ،والمجاري واألنهر .أما فً حالة الصرؾ االصطناعً ،فٌُزال الفابض من المٌاه السطحٌة والجوفٌة
بواسطة أقنٌة جوفٌة أو سطحٌة.

الصرؾ

قطعة األرض التً ُتصرؾ منها المٌاه الفابضة إلى نهر وروافده (مصطلح مرادؾ لحوض النهر) .وتشمل األجزاء القابلة للقٌاس فً نظام أحواض الصرؾ:
مساحة الحوض ،ومنحدرات الودٌان ،والسهول الفٌضٌة ،وطول األقنٌة .وتتضح حالة التوازن فً النظام عن طرٌق العبلقة اإلحصابٌة بٌن مختلؾ هذه العناصر.
فمساحة حوض الصرؾ مثبلً قد ترتبط مباشرة بطول القناة اإلجمالً.

حوض الصرؾ

Drainage Basin

نظام فً الصرؾ للتحكم بمستوى المٌاه الجوفٌة بواسطة األنابٌب األفقٌة الممدودة تحت األرض (نظام مؽلق) أو المصارؾ المفتوحة.

الصرؾ األفقً

Drainage, horizontal

7198

نظام فً الصرؾ للتحكم بمستوى المٌاه الجوفٌة باستعمال أنابٌب ومضخات عمودٌة للصرؾ.

الصرؾ العمودي

Drainage, vertical

7199

طرٌقة فً الري تستخدم فٌها معدّات التنقٌط إلفراغ كمٌة قلٌلة من المٌاه عند كل نبتة أو فً جوارها.

الري بالتنقٌط

Drip irrigation

7203

الفترة التً تكون فٌها األمطار الفعلٌة أقل بكثٌر من المعدل .وٌتسم الجفاؾ بانخفاض منسوب مٌاه األنهر وحجمها ،و/أو مستوٌات المٌاه الجوفٌة .وتنخفض
الموارد المابٌة بسبب اإلفراط فً السحب ولٌس الجفاؾ.

الجفاؾ

Drought

7494

فترة زمنٌة قصٌرة ٌتخلّلها شح فً المٌاه خبلل المراحل الهامة لنمو المحاصٌل وتحدث هذه الظاهرة بتواتر مرتفع ،ولكن بآثار طفٌفة مقارنة بظاهرة الجفاؾ.

موجة الجفاؾ

Dry spell

7519

الرؼبة فً شراء سلعة أو خدمة وامتبلك القدرة على الشراء.

الطلب (االقتصاد)

Economy: Demand

7187

كمٌة السلع والخدمات المتوفرة للشراء.

العرض (االقتصاد)

Economy: Supply

7359

قٌمة اإلنتاج من محصول معٌّن لكل وحدة من مٌاه الري فً حال استمرار الري طوال دورة نمو المحصول.

القٌمة االقتصادٌة لوحدة مٌاه الري

Economic value of unit
of irrigation water

7204

 )1بوجه عام ،األمطار التً تنتج الجرٌان السطحً؛  )2فً الري ،الجزء الذي تحتفظ به التربة من مجموع المتساقطات بحٌث تكون جاهزة إلنتاج المحاصٌل؛
 )3فً الهٌدرولوجٌا الجؽرافٌة ،الجزء الذي ٌصل إلى المٌاه الجوفٌة من مجموع المتساقطات .وال تحسب الكمٌة المسجلة كلّها أمطاراً فعلٌة ألن جزءاً منها ٌُهدر
بفعل الجرٌان السطحً أو الترشح أو التبخر.

كمٌة األمطار الفعلٌة

Effective rainfall

7206

كفاءة النقل هً نسبة كمٌة المٌاه الواردة إلى مدخل مجمّع الحقول إلى كمٌة المٌاه المنقولة إلى رأس الحقل.

كفاءة النقل

Efficiency, conveyance

7207

ُتجمع كفاءة النقل وكفاءة أقنٌة ري الحقل فً بعض األحٌان لحساب كفاءة نظام التوزٌع.

كفاءة نظام التوزٌع

Efficiency, distribution
system

7208
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Efficiency, economic

7209
7210

الكفاءة االقتصادٌة هً تخصٌص الموارد فً االقتصاد التً تنتج مكاسب صافٌة للمجتمع تقاس بتقٌٌم فوابد االستخدام بعد طرح الكلفة.

الكفاءة االقتصادٌة

ُتجمع فً بعض األحٌان كفاءة أقنٌة الري فً الحقل وكفاءة تطبٌق الري فً الحقل لحساب كفاءة نظام الري فً المزرعة.

كفاءة نظام الري فً المزرعة

Efficiency, farm

تحسب كفاءة تطبٌق الري فً الحقل بنسبة المٌاه المتاحة مباشرة للمزروعات إلى كمٌة المٌاه الواردة إلى مدخل الحقل.

كفاءة تطبٌق الري فً الحقل

Efficiency, field
application

7212

كفاءة أقنٌة الري فً الحقل هً نسبة المٌاه الواردة إلى مدخل الحقل إلى كمٌة المٌاه الواردة إلى مج ّمع الحقول.

كفاءة أقنٌة الري فً الحقل

Efficiency, field canal

7213

النسبة المبوٌة من مٌاه الري التً تستهلكها المحاصٌل فً مزرعة مروٌة ،أو حقل ،أو مشروع من مجموع كمٌة المٌاه الواردة من مصدر اإلمداد .وتعرؾ كفاءة
الري أٌضا ً بكفاءة نظام الري فً المزرعة أو كفاءة النقل ،و ُتقاس عند رأس المزرعة .وكفاءة الري فً الحقل تقاس على مستوى الحقل أو قطعة األرض؛
وكفاءة اإلمداد بالمٌاه ونقلها ،أو الكفاءة العامة تقاس عند مصدر اإلمداد.

كفاءة الري

Efficiency, irrigation

7214

كفاءة الري العامة تعرؾ أٌضا ً بكفاءة مشروع الري وتشمل كفاءة النقل ،وكفاءة األقنٌة فً الحقل ،وكفاءة تطبٌق الري فً الحقل.

كفاءة الري العامّة

Efficiency, overall
irrigation

7215

كفاءة مشروع الري هً نسبة المٌاه المتاحة مباشرة للمزروعات إلى كمٌة المٌاه النابعة من المصدر األساسً للمشروع.

كفاءة مشروع الري

Efficiency, project

7216

المٌاه العادمة (نفاٌات مٌاه المجارٌر أو النفاٌات السابلة األخرى وبخاصة النفاٌات السامة) التً تتدفق إلى كتلة مابٌة كالنهر أو البحٌرة.

النفاٌات السابلة

Effluent

7217

هو أداة للتخطٌط تستخدم لتقٌٌم األثر المحتمل لمشروع معٌّن على النظام اإلٌكولوجً للمنطقة .وهذه األداة تزود المسإولٌن عن التخطٌط واتخاذ القرار بمعلومات
هامة عن اآلثار التً ٌُحتمل أن تحدثها المشارٌع المخططة.

تقٌٌم األثر البٌبً

Environmental impact
assessment

7218

عملٌة تحوّ ل المٌاه من الحالة السابلة إلى بخار الماء (التبخر) وتصاعدها من سطح التبخر (تصاعد البخار) .وتتبخر المٌاه من أسطح مختلفة مثل البحٌرات
واألنهر والتربة واألرصفة والؽطاء النباتً الرطب.

التبخر

Evaporation

7220

ٌعبر هذا المصطلح عن مزٌج المٌاه المتبخرة من سطح التربة والراشحة من سطح النبات .وٌتزامن التبخر والنتح بحٌث ال ٌسهل التمٌٌز بٌنهما.

النتح التبخري

Evapotranspiration

7222

األراضً الزراعٌة التً تترك من ؼٌر زراعة ،ألؼراض انتعاشها فً فترة من الموسم الزراعً أو فً الموسم بؤكمله.

األراضً البور

Fallow

7496

المزارع الذي ٌنتج السلع الزراعٌة للسوق ،حٌث تخ ّزن فً المراكز التجارٌة أو تو ّزع من خبللها أو ُتباع مباشرة إلى المستهلك (المراعً ،ومزارع الدواجن
ومصانع األلبان ،وما إلى ذلك)  ،وصؽار المزارعٌن والمصدرٌن .وٌستخدم هذا المزارع عموما ً مستوٌات عالٌة من عناصر اإلنتاج.

المزارع التجاري

Farmer, Commercial

7518

مزارعون من ذوي الحٌازات الصؽٌرة حاصلون على مستوى عال من المعرفة التقنٌة ،وقادرون على استٌعاب التكنولوجٌا الحدٌثة وتطبٌقهاٌ .تخصص هإالء
فً زراعة محاصٌل معٌنة ،وٌعتمدون على الري وؼٌره من أنواع استعمال المٌاه لؤلؼراض الزراعٌة  ،وٌسوقون فابض إنتاجهم.

المزارعون أصحاب الحٌازات
الصؽٌرة

Farmer, emerging
smallholder

7520

ٌختلؾ تعرٌؾ أصحاب الحٌازات الصؽٌرة بٌن البلدان وبٌن المناطق الزراعٌة اإلٌكولوجٌة .ففً المناطق ذات الكثافة السكانٌة المرتفعة ،كما فً أفرٌقٌا ،تكون
المساحة التً ٌزرعها أصحاب الحٌازات الصؽٌرة فً الكثٌر من األحٌان أقل من هكتار من األراضً ،فً حٌن أنه قد ٌتصرفون بمساحة قدرها  12هكتار أو
أكثر فً المناطق شبه القاحلة ،أو ٌربون  12رإوس من الماشٌة .والفرق فً كثٌر من األحٌان ؼٌر واضح بٌن أصحاب الحٌازات الصؽٌرة وؼٌرهم من كبار
المزارعٌن .وضمن فبات أصحاب الحٌازات ا لصؽٌرةٌ ،قسم المزارعون إلى مجموعتٌن ،المزارعون الناشبون والمزارعون التقلٌدٌون.

المزارعون أصحاب الحٌازات
الصؽٌرة

Farmer Smallholder

7528

نسبة الرطوبة المتبقٌة فً التربة بعد صرؾ المٌاه الفابضة .وتختلؾ سعة الحقل حسب نوع التربة.

سعة الحقل

Field capacity

7532

Flood

7495

فترة تتجاوز فٌها األمطار الفعلٌة المتوسط .وتتسم فترة الفٌضان بارتفاع منسوب مٌاه األنهر (ٌتجاوز أحٌانا ً ضفاؾ األنهر) .وتعرؾ
المساحة التً تؽطٌها مٌاه الفٌضان فً وقت معٌّن بالسهل الفٌضً.
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اإلنشاءات الهندسٌة التً ُتبنى لحماٌة األراضً والممتلكات من الضرر الناجم عن الفٌضانات ومنها السدود والحواجز وؼٌرها من المنشآت على طول المجرى؛
ّ
مخططة لها؛ أو خزان التح ّكم بالفٌضانات.
وتصمّم لحصر مٌاه الفٌضانات فً قناة معٌنة أو تحوٌلها إلى مسارات

إنشاءات التح ّكم بالفٌضانات

جمٌع أنواع الري التً تستفٌد من ارتفاع منسوب المٌاه من الفٌضان لؽمر األراضً الزراعٌة بدون اللجوء إلى إنشاءات كبٌرة :الري بحصر المٌاه ،والري
السٌلً ،والري بالؽمر القوي.

الري بالؽمر

Flood irrigation

مساحة من األرض تقع على ضفاؾ األنهر ،وتزرع على أثر انحسار الفٌضانات (الفاداماس فً شمال شرق نٌجٌرٌا) .وإذا كانت هذه المساحة مجهزة للري
تعتبر من المساحات المروٌة .وٌشمل هذا النمط من الزراعة حالة ؼمر حقول األرز بالمٌاه.

المساحة المزروعة على أثر
انحسار الفٌضانات

Flood recession
cropping area

7230

جمع مٌاه الفٌضانات الذي ٌُعرؾ أٌضا ً بالري السٌلً ،هو أسلوب فً الري ٌستخدم مٌاه الفٌضانات فً دورات المٌاه واألنهر الجافة عادة .وتتطلب هذه النظم
مستجمعات للمٌاه كبٌرة جداً عند منبع النهر ( 5555–255هكتار) حٌث تتراوح نسبة التجمٌع إلى المساحة المزروعة  .15555:1 – 155:1ومن أنواع الري
السٌلً )1 :جمع مٌاه الفٌضانات فً مجاري المٌاه حٌث تنطلق عبر قناة وتنتشر عبر الوادي حٌث تزرع المحاصٌل .وتشٌّد عبر الوادي سدود من الحجر
والطٌن أو من االثنٌن؛  )2تحوٌل مٌاه الفٌضانات من األنهر الموسمٌة إلى حقول مجاورة مطوّ قة بالحواجز حٌث تفرغ وترفع منشآت الخرسانة مستوى المٌاه فً
الوادي لتحوٌلها إلى المناطق المجاورة.

جمع مٌاه الفٌضانات

Flood water harvesting

7232

مساحة األراضً المحمٌة بمنشآت التحكم بالفٌضانات.

األراضً المحمٌة من الفٌضانات

Flood-protected area

7233

عملٌة التدفق ،ومعدّله ونمطه ،وكمٌة السابل المتدفق فً فترة زمنٌة معٌنة.

التدفق

Flow

7234

ٌتحقق األمن الؽذابً عندما ٌملك الجمٌع القدرة المادٌة واالقتصادٌة البلزمة للحصول فً كل وقت على ما ٌحتاجون إلٌه من أؼذٌة سلٌمة كً ٌعٌشوا حٌاة مفعمة
بالنشاط والصحة (مإتمر القمة العالمً للؽذاء .)1996 ،تنشؤ حالة األمن الؽذابً عندما ٌتمتع جمٌع البشر فً كل وقت بالقدرة المادٌة واالقتصادٌة البلزمة
للحصول على ما ٌحتاجون إلٌه من أؼذٌة سلٌمة كً ٌعٌشوا حٌاة مفعمة بالنشاط والصحة (سوفً.)2551 ،

األمن الؽذابً

Food security

7235

متدن (أقل من  1فً المابة سنوٌا ً) والتً تعتبر ؼٌر متجدّدة أو أحفورٌة .تقاس بالحجم أو بالمخزون.
طبقات المٌاه الجوفٌة العمٌقة ،المتجددة بمعدّل
ٍ

المٌاه الجوفٌة األحفورٌة

Fossil Groundwater

7236

ّ
المخططة .وال توجد معاٌٌر لتصمٌم هذا النوع من األنظمة ،وهً ال تإدّي إلى توزٌع متوازن للمٌاه فً
خنادق فً الحقول تطلق فٌها المٌاه على طول الحدود
الحقل.

الفٌضانات الطلٌقة

Free flooding

7456

المٌاه السطحٌة والمٌاه الجوفٌة .وتستخدم قطاعات متعددة المٌاه المحبلّة ،والمٌاه العادمة المعالجة ،والمٌاه المالحة .وال تعتبر هذه األنواع من مصادر المٌاه
العذبة.

المٌاه العذبة

Freshwater

7497

نظام للري أو شبكة فً مزرعة تلبً احتٌاجات النباتات من المٌاه بطرٌقة آلٌة .و ُتستخدم فً هذا النظام األجهزة التً تقٌس رطوبة التربة (مقٌاس التوتر السطحً
لمٌاه التربة) أو مإشرات أخرى للحاجة إلى الري (الوقت الذي فات على سقوط المطر على سبٌل المثال) .وٌنفذ هذا النظام سلسلة عملٌات لنقل المٌاه البلزمة
عبر الشبكة فً الوقت المناسب.

نظام الري اآللً

Fully automatic
irrigation system

7237

ٌستعمل إلبادة الفطرٌات.

مبٌد الفطرٌات

Fungicide

7515

ممر ضٌق ٌشق بواسطة اآلالت الزراعٌة بٌن صفوؾ المزروعات.

الثلم

Furrow

7238

طرٌقة مشابهة للري بالتعرّجات ،تستخدم فً التربة ذات النفاذٌة العالٌة .وبهذه الطرٌقة ،تروى األثبلم الضٌقة القرٌبة من بعضها البعض ،بتفرٌػ كمٌات قلٌلة من
المٌاه لتسهٌل ترطٌب التربة الواقعة بٌن صفٌن من المزروعات (البساتٌن) .وٌمكن حراثة األثبلم الموازٌة لصفوؾ المزروعات آلٌا ً.

الري باألثبلم

Furrow irrigation

7239

قفة تحتوي على التراب أو الحجارة توضع فً صفوؾ لتكوٌن حواجز وجدران كبٌرة للحماٌة.

قفة التراب أو الحجارة

Gabion

7240

ٌمثل الجنس فً حالة اإلنسان البناء االجتماعً المإلؾ من اإلناث والذكور ،أي النساء والرجال فً المجتمع الثقافً .أما عند النبات ،فالمصطلح ٌشٌر إلى

الجنس

Gender

7241
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العناصر األنثوٌة والذكورٌة.
Gender analysis

7242

Gender mainstreaming

7243

Geographic Information
)System (GIS

7481

Glacier

7471

Global positioning
)system (GPS

7512

Global Warming

7244

Groundwater table

7245
7246

أداة للمساعدة فً تعزٌز خطط التنمٌة وتنفٌذها ورصدها وتقٌٌمها ،وجعل البرامج والمشارٌع أكثر كفاءة وفعالٌة .وقد تسبب تجاهل قضاٌا المساواة بٌن الجنسٌن
فً استراتٌجٌات التنمٌة فً إخفاق العدٌد من البرامج والمشارٌع اإلنمابٌة فً تحقٌق أهدافها الربٌسٌة فضبلً عن الفوابد المرجوّ ة منها ،وفً إحداث آثار سلبٌة ؼٌر
مقصودة.

تحلٌل قضاٌا الجنسٌن

تحقٌق الوعً بضرورة مراعاة الفوارق بٌن الجنسٌن فً عملٌة صنع القرار.

تعمٌم مراعاة قضاٌا الجنسٌن

 )1نظام إلكترونً اللتقاط البٌانات وتخزٌنها والتحقق منها ،ودمجها ومعالجتها وتحلٌلها وعرضها .وهذه البٌانات تتعلّق بسطح األرض .استخدام نظام
المعلومات الجؽرافٌة (أو نظام المعلومات المكانٌة) لمعالجة مختلؾ أنواع الخرابط .وتدرج البٌانات فً هذا النظام فً طبقات مختلفة ،حٌث تحتوي كل طبقة على
بٌانات حول خاصة أو معلم معٌّن .وكل معلم ٌرتبط بوصلة تإدي إلى الصورة البٌانٌة على الخرٌطة )0 .نظام إكلتونً لتحلٌل المعلومات وتخزٌنها
واسترجاعها .وتستند البٌانات المدرجة فٌه إلى مراجع مكانٌة عن طرٌق إحداثٌات جؽرافٌة (شمال ،شرق) .وباإلضافة إلى البٌانات األولٌة  ،مثل الخصابص
المناخٌة والتربةٌ ،مكن استخدام نظام المعلومات الجؽرافٌة لحساب قٌم معٌّنة ،مثل خطر التآكل ،وؼبلل الؽابات ،وصبلحٌة األراضً الستخدامات معٌّنة،
وتستخرج البٌانات عادة من الخرابط التً ٌمكن طباعتها.

نظام المعلومات الجؽرافٌة

كتلة من الجلٌد األرضً تتدفق بفعل الجاذبٌة (عبر صدوع أو انزالقات داخلٌة) ،وتخضع للضؽط الداخلً ولبلحتكاك فً القاعدة والجوانب .وتتكوّ ن األنهر
الجلٌدٌة بفعل تراكم الثلوج على علو مرتفع ،وتحافظ على التوازن عند ذوبان كتل الجٌد على علو منخفض أو االنسكاب فً البحر.

األنهر الجلٌدٌة

ٌسمح نظام المبلحة الساتلٌة بتحدٌد أي نقطة على سطح األرض بدرجة عالٌة من الدقة بواسطة جهاز االستقبال فً النظام العالمً لتحدٌد المواقع .وتعود ملكٌة
شبكة األقمار الصناعٌة إلى وزارة الدفاع األمرٌكٌة .واألخطاء التً تدخل فً اإلشعار تعرؾ بالتوفر االنتقابً .أما األخطاء التً تشوب الدقة فً تحدٌد المواقع
فٌمكن أن تكون أٌضا ً نتٌجة للظروؾ الطبٌعٌة المحلٌة ،كتعدّد المسارات .وٌمكن تقلٌل هذه األخطاء إلى حد كبٌر باستخدام تقنٌة تعرؾ باسم نظام تحدٌد المواقع
التقرٌبً.

النظام العالمً لتحدٌد المواقع

ارتفاع درجة حرارة الؽبلؾ الجوي لؤلرض نتٌجة لبلحتباس الحراري الناجم عن األنشطة البشرٌة (التً ٌسببها اإلنسان).

اإلحترار العالمً

المنطقة حٌث تمؤل المٌاه الجوفٌة جمٌع المساحات الفارؼة وتشبع مسام التربة.

مستوى المٌاه الجوفٌة

طرٌقة لتشؽٌل نظام أو قسم منه على الجاذبٌة ،وذلك عندما تتوفر المٌاه بكمٌات كافٌة (أو بمعدّل ضؽط كا ٍ
ؾ) لجرها وإٌصالها وتوزٌعها فً الحقول.

الري بالجاذبٌة

Gravity irrigation

جزء من األمطار ٌُخ ّزن فً التربة وٌستخدم لسقً النباتات.

المٌاه الخضراء

Green water

7247

ارتفاع حرارة الؽبلؾ الجوي لؤلرض بفعل أشعة الشمس المتفاعلة مع الؽازات المسببة لبلحتباس الحراري.

االحتباس الحراري

Greenhouse effect

7248

الؽازات الجوٌة التً تسبّب ظاهرة االحترار العالمً وتؽٌر المناخ .ومن هذه الؽازات :ثانً أكسٌد الكربون ،والمٌثان ،وأكسٌد النتروز .أمّا الؽازات القلٌلة
االنتشار بمفعول قوي فهً :الهٌدروفلوروكربون المشبعة بالفلور وسادس فلورٌد الكبرٌت.

ؼازات االحتباس الحراري

Greenhouse gases
)(GHGs

7249

استعراض منهجً للتدفق الوارد والخارج من المٌاه الجوفٌة والتخزٌن ،لحساب تؽٌّرات المٌاه الجوفٌة .وٌرتكز على مفهوم أنّ الكمٌات الواردة من المٌاه فً وقت
ومكان معٌن تساوي الكمٌات الخارجة ،والتؽٌرات فً تخزٌن المٌاه فً الوقت نفسه والمكان نفسه.

توازن المٌاه الجوفٌة

Groundwater balance

7251

تجدّد إمدادات المٌاه الجوفٌة فً منطقة التشبع أو زٌادة مخزون المٌاه الجوفٌة بفعل العوامل الطبٌعٌة أو بطرق اصطناعٌة لسحبها فً وقت الحق واستخدامها أو
لفحص تسرب المٌاه المالحة إلٌها فً المناطق الساحلٌة.

إعادة تؽذٌة المٌاه الجوفٌة

Groundwater recharge

7252

قناة تنشؤ بفعل الحث السٌلً حٌث تتدفق المٌاه أثناء هطول األمطار أو بعده مباشرة .واألخادٌد على نوعٌن .األخادٌد العمٌقة ،وهً نتٌجة لمرحلة متقدمة من
الحث السٌلً .وهً أخادٌد دابمة تشوه المناظر الطبٌعٌة وتجعل األراضً ؼٌر صالحة لزراعة المحاصٌل .أما األخادٌد السطحٌة فٌمكن حرثها تبعا ً لعمقها
وعرضها .وهً مإقتة عكس األخادٌد العمٌقة.

األخدود

Gully

7259
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Harvest index

7505

Herbicide

7516

Household

7521

Impoundment

7264

In – situ water
conservation (or 'in-situ
)'moisture conservation

7265

Indirect opportunity
cost

7266

Indirect use value

7267

Individual irrigation
systems

7268
7269

نسبة وزن الحبوب الجافة إلى مجموع المادة الجافة المحصودة.

دلٌل الحصاد

مادة مخ صصة لمكافحة أي نوع من النباتات أو الحٌوانات ؼٌر المرؼوب فٌها ،أو إبادته ،أو استهدافه ،أو محاصرته ،خبلل عملٌة إنتاج وتخزٌن وتوزٌع ونقل
وتجهٌز المواد الؽذابٌة والسلع الزراعٌة أو األعبلؾ الحٌوانٌة أو التً ٌمكن أن تقدّم للحٌوانات لمكافحة الطفٌلٌات الخارجٌة .وال ٌشمل هذا المصطلح األسمدة
والمواد المؽذٌة النباتٌة والحٌوانٌة ،والمواد المضافة إلى األؼذٌة ،واألدوٌة البٌطرٌة.

مبٌد األعشاب الضارة

أشخاص ،أقرباء وؼٌر أقرباء ٌعٌشون فً المسكن نفسه وٌتشاركون الدخل والمصارٌؾ ،والمهام الٌومٌة.

األسرة المعٌشٌة

احتجاز كتلة من المٌاه فً سد أو سكر أو أي حاجز آخر.

احتجاز المٌاه

عملٌة منع الجرٌان السطحً للمٌاه وتقلٌل التبخر إلى أقصى حد ممكن ،وبالتالً الحفاظ على المٌاه ألطول وقت ممكن من أجل زٌادة التسرب إلى األراضً
الزراعٌة.

حفظ المٌاه فً موقعها (أو حفظ
الرطوبة فً الموقع)

الوقت المستؽرق فً نشاط ما كالحصاد ،وٌقٌّم من حٌث األجور المدفوعة سابقا ً فً األرٌاؾ.

كلفة الفرصة البدٌلة ؼٌر المباشرة

الدعم ؼٌر المباشر والحماٌة التً تقدّم للنشاط االقتصادي والممتلكات ،بفعل الوظابؾ الطبٌعٌة التً تإدٌها األراضً الرطبة االستوابٌة أو الخدمات البٌبٌة
المنتظمة مثل التخفٌؾ من حدة الفٌضانات.

قٌمة االستعمال ؼٌر المباشر

نظم تقع فً مصب المنافذ المابٌة وٌؽذٌها نظام الري الجماعً ،والهدؾ منها توصٌل المٌاه إلى المزارع أو الحقول الفردٌة.

نظم الري الفردٌة

مخططات ٌدٌرها السكان المحلٌون لتلبٌة حاجاتهم .وقد حاول المزارعون فً مناطق كثٌرة تحسٌن اإلنتاج الؽذابً من خبلل بعض أنظمة الري ،كالسدود الترابٌة
الصؽٌرة ،وشبكات التحوٌل البسٌطة ،وأقنٌة التوزٌع المحلٌة الصنع ،وجمع المٌاه ،وسحب المٌاه الجوفٌة الضحلة .وؼالبا ً ما تكون هذه المخططات خاصة وال
تدرج فً حساب المساحات المروٌة .وهً تسمى أٌضا ً بمخططات أصحاب الحٌازات الصؽٌرة.

الري ؼٌر النظامً

Informal Irrigation

الودٌان الداخلٌة هً األجزاء المنبسطة العلٌا من نظم األنهر حٌث تكون عملٌات الترسٌب الؽرٌنٌة شبه معدومة .وتشمل الودٌان الداخلٌة قاع الودٌان التً ٌمكن
أن تكون مؽمورة لفترة من السنة ،وتتكوّ ن حفا ٍ
ؾ من التربة على أثر اإلشباع المابً ،الناجم عن تعرضها لمٌاه السفوح والمرتفعات والقمم المجاورة التً تمتد
على طول المنطقة والمساهمة فً الجرٌان السطحً والتسرب إلى أسفل الوادي.

قاع الودٌان الداخلٌة

Inland Valley Bottom

7270

الرسم المفروض مقابل اقتراض المال وٌحسب عادة بالنسبة مبوٌة.

الفابدة (االقتصاد)

)Interest (economy

7271

قٌمة شًء بحد ذاته بؽض النظر عما إذا كان ٌفٌد لتلبٌة حاجات األفراد وأولوٌاتهم.

القٌمة الذاتٌة

Intrinsic value

7272

استخدام المٌاه بطرق اصطناعٌة للمساعدة فً نمو المحاصٌل (والمراعً) .وٌمكن أن ٌتم ذلك عن طرٌق تسهٌل تدفق المٌاه إلى األراضً المزروعة ("الري
السطحً") ،أو رش المٌاه بقوة الضؽط على األراضً الزراعٌة ("الري بالرش") أو جلب المٌاه مباشرة إلى النبتة ("الري الموضعً").

الري

Irrigation

7275

تؽذٌة محصول معٌن بالمٌاه فً مرحلة معٌنة من النمو ،وٌحسب باألٌام .وال تحسب جمٌع األمطار المسجلة ضمن الكمٌة الفعلٌة من األمطار ،إذ ٌمكن أن ٌُهدر
جزء منها بفعل الجرٌان السطحً أو التسرب أو التبخر .والكمٌة التً تستهلكها المحاصٌل فعلٌا ً تتوقؾ على عمق الجذور وقدرة التربة على التخزٌن .وهذه
الكمٌة ٌشار إلٌها باألمطار الفعلٌة.

تواتر الري

Irrigation frequency

7276

المرافق والشبكات والمعدات والخدمات التً تسهل تدفق السلع والخدمات بٌن األفراد والشركات والهٌبات الحكومٌة .وتشمل المرافق العامة (الكهرباء،
واالتصاالت ،وإمدادات المٌاه والصرؾ الصحً ،والتخلص من النفاٌات)؛ واألشؽال العامة (شبكات الري  ،والمدارس والمساكن والمستشفٌات)؛ وخدمات النقل
(الطرق ،والسكك الحدٌدٌة ،والموانا والممرات المابٌة ،والمطارات)؛ ومرافق البحث والتطوٌر.

البنٌة التحتٌة للري

Irrigation infrastructure

7522
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Irrigation land levelling

7277

Irrigation Management
Transfer

7278

Irrigation scheduling

7281

Irrigation scheme

7282

Irrigation water
requirement

7280

Irrigation water
requirement, gross

7284

Irrigation water
requirement, net

7285

Kareze or Qanat or
Kanat

7286

Land cover

7287

Land evaluation and
classification

7288

7289

تحضٌر األراضً لتحقٌق الكفاءة والفعالٌة فً استخدام مٌاه الري .وٌنبؽً التقلٌل من التآكل من خبلل استخدام إنشاءات التحكم.

تجهٌز األراضً للري

تحوٌل السلطة والمسإولٌة من الهٌبات الحكومٌة التً تعنى بإدارة نظم الري إلى شركات القطاع الخاص (ؼالبا ما تكون جمعٌات مستخدمً األراضً) التً تنشؤ
لهذا الؽرض.

نقل إدارة الري

ٌوضح الجدول الزمنً للري استناداً إلى ثبلثة معاٌٌر )1 :الحاجات الٌومٌة للمحاصٌل من المٌاه؛  )2التربة ،وال سٌما رطوبتها اإلجمالٌة ،وقدرتها على االحتفاظ
بالمٌاه؛  )3العمق الفعلً للجذور.

الجدول الزمنً للري

ٌشمل المساحة التً تخضع فٌها المٌاه ألنظمة التحكم الكلً أو الجزبً من أجل تحسٌن األداء الزراعً .وٌمكن أن ٌكون المخطط تحت إشراؾ فردي (خاص) أو
جماعً (عام) .وتص ّنؾ المخططات عادة بالمخططات الكبٌرة (كثٌراً ما تكون مخططات عامة) ،أو المتوسطة أو الصؽٌرة.

مخطط الري

الكمٌة البلزمة من المٌاه ما عدا المتساقطات ،إلنتاج المحاصٌل العادٌة .وٌحسب فٌها تبخر التربة وبعض الفواقد التً ال مفر منها فً ظل ظروؾ معٌنة.
وتحسب هذه الكمٌة عادة بوحدات عمق المٌاه (ملم) ألشهر ،أو فصول أو سنوات أو طٌلة فترة نمو المحاصٌل.

االحتٌاجات من مٌاه الري

كمٌة المٌاه التً ٌجب تؤمٌنها عن طرٌق الري لضمان إمداد المزروعات بالكمٌة الكاملة التً تحتاج إلٌها من المٌاه .وتحسب ضمن احتٌاجات الري اإلجمالٌة من
المٌاه كمٌات المٌاه المهدورة التً تحسب ضمن احتٌاجات الري الصافٌة من المٌاه.

االحتٌاجات اإلجمالٌة من مٌاه الري

كمٌة المٌاه التً ٌجب تؤمٌنها عن طرٌق الري لضمان إمداد المزروعات بالكمٌة الكاملة التً تحتاج إلٌها من المٌاه .وال تحسب ضمن احتٌاجات الري الصافٌة
من المٌاه الكمٌات التً ُتهدر أثناء عملٌة اإلمداد بالمٌاه.

االحتٌاجات الصافٌة من مٌاه الري

نفق ٌقع على سفوح التبلل ٌنقل المٌاه الجوفٌة بقوّ ة الجاذبٌة من الخزانات الجوفٌة إلى السطح.

القناة

الؽطاء البٌوفٌزٌابً لسطح األرض.

ؼطاء األرض

عملٌة تقٌٌم صبلحٌة األراضً ألؼراض محددة كالزراعة المروٌة (منظمة األؼذٌة والزراعة1985 ،أ) .ومن عناصر هذا التقٌٌم اختٌار األرض المناسبة
للزراعة ،ونظام الزراعة المناسب ،والبدابل التً ٌمكن تطبٌقها من الناحٌتٌن المادٌّة والمالٌة والتً ٌمكن االستمرار بها من الناحٌة االقتصادٌة .ونتٌجة لتقٌٌم
األراضًٌ ،مكن تصنٌفها فً أنواع مختلفة ،وتحدٌد االستخدامات المناسبة لها ،واإلشارة إلى هذا التصنٌؾ على خرابط مرفقة بتقارٌر.

تقٌٌم األراضً وتصنٌفها

تسوٌة األراضً هً عملٌة قٌاس الفرق فً االرتفاع بٌن نقطتٌن أو أكثر.

تسوٌة األراضً

Land levelling

جمٌع خصابص الؽبلؾ الحٌوي الموجودة على قطعة من األرض فوق السطح أو تحته ،وخصابص المناخ قرب السطح ،والتربة ،وأشكال التضارٌس ،والسطح
الهٌدرولوجً (بما فً ذلك البحٌرات الضحلة ،واألنهر ،واألهوار والمستنقعات) ،والطبقات الرسوبٌة القرٌبة من السطح ،والمٌاه الجوفٌة واالحتٌاطً
الجٌولوجً ،ومجموعات النبات والحٌوان ،وأنماط االستٌطان البشري ،والنتابج المادٌة لنشاط اإلنسان فً الماضً حتى الحاضر مثل المدرجات وتخزٌن المٌاه
وشبكات الصرؾ ،والطرق والمبانً ،إلخ.

موارد األراضً

Land resources

7290

ٌُعنى مسح األراضً بمقاٌٌس األرض ومعالمها الخارجٌة المسجلة على الخرٌطة .وٌشمل ثبلثة أنشطة ربٌسٌة :قٌاس الطول والتسوٌة ومقاٌٌس الزاوٌة .وٌشمل
مسح األراضً المسح الجٌودٌسً ،والمسح الطوبوؼرافً ،والمسح التصوٌري ،والهٌدروؼرافً وهندسة المساحة.

مسح األراضً

Land surveying

7291

مجموعة من األنشطة والترتٌبات والعملٌات التً ٌقوم بها السكان إلنتاج ؼطاء األراضً أو تؽٌٌره أو الحفاظ علٌه .وٌنشا استخدام األراضً صلة مباشرة بٌن
ؼطاء األراضً وتصرفات الناس فً بٌبتهم.

استخدام األراضً

Land use

7292

سٌاسة تساعد على تحقٌق الحد األقصى من الكفاءة فً االستعمال المبلبم لؤلراضً.

تخطٌط استعمال األراضً

Land use planning

7459

أي شكل طبٌعً أو معلم بارز تكوّ ن على سطح األرض بفعل عوامل طبٌعٌة ومن األمثلة على المعالم البارزة الهضبة ،أو السهل ،أو الجبل .أما المعالم الصؽٌرة

شكل األراضً

Landform

7293
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فمنها الودٌان ،والمنحدرات ،والكثبان الرملٌة .وهذه المعالم هً التضارٌس التً تكوّ ن سطح األرض.
هو معلم ممٌز من معالم األرضٌ ،تكوّ ن نتٌجة لعملٌات جٌولوجٌة (من فعل اإلنسان والطبٌعة) ،وٌشكل منظراً طبٌعٌا ً متناسقا ً.

المنظر الطبٌعً

الكمٌة الفابضة من المٌاه التً ّ
توزع أثناء الري عند الضرورة ،بهدؾ سحب كمٌة األمبلح الزابدة من منطقة الجذور.

احتٌاجات التذوٌب

الفترة من السنة الصالحة لزراعة المحاصٌل ونموها ،من حٌث الظروؾ المناخٌة والجدوى االقتصادٌة.

طول فترة النمو

نظم للري باستخدام مضخات لئلمداد بالمٌاه .وٌعمل النظام كله أو جزء منه على الضؽط االصطناعً لنقل المٌاه وتوزٌعها فً الحقول .وٌشمل هذا النظام
األراضً المروٌة بالطاقة الكهربابٌة (مضخات مٌكانٌكٌة) واألراضً التً ُتضخ إلٌها المٌاه بؤجهزة للضخ ٌشؽلها اإلنسان أو الحٌوان.

الري بضخ المٌاه

قدرات الناس ووسابل معٌشتهم ،بما فً ذلك الؽذاء والدخل والممتلكات .واألصول الملموسة هً الموارد والمخزونات ،واألصول ؼٌر الملموسة هً المطالبات
وإمكانات الوصول إلى الموارد .وتكون سبل العٌش مستدامة من الناحٌة البٌبٌة ،عندما تسهم فً حفظ وتعزٌز األصول المحلٌة والعالمٌة التً ٌعتمد علٌها الناس
فً سبل عٌشهم ،والتً ٌكون لها فابدة على سبل عٌش اآلخرٌن .وتكون سبل العٌش مستدامة من الناحٌة االجتماعٌة ،عندما تصمد فً الصدمات واألزمات،
وتوفر الفرص لؤلجٌال المقبلة.

سبل العٌش

الري الموضعً هو نظام للري ٌجري فٌه توزٌع المٌاه بضؽط منخفض عبر شبكة األنابٌب ،فً مسار محدد مسبقا ً ،لتفرٌػ كمٌة صؽٌرة من المٌاه عند كل نبتة.
ولهذا النظام ثبلثة أنماط ربٌسٌة :الري بالتنقٌط ( حٌث تستخدم أجهزة التنقٌط إلٌصال المٌاه ببطء إلى سطح التربة)؛ والري بالرذاذ أو بالرش (حٌث ٌجري رش
التربة بالمٌاه قرب النباتات أو األشجار)؛ والري الفوار (حٌث ٌجري توصٌل تٌار صؽٌر من المٌاه إلى أحواض صؽٌرة أو إلى التربة قرب النباتات واألشجار).
وتستعمل مصطلحات أخرى أٌضا ً لئلشارة إلى الري الموضعً ،والري الصؽٌر ،والري بالتسرب ،والري الٌومً ،والري بالرشؾ.

الري الموضعً

Localized irrigation

أدنى مستوى ٌصل إلٌه تدفق المٌاه فً نهر أو بحٌرة.

التدفق المنخفض

Low flow

7300

قطعة واسعة من األرض تقع على ارتفاع منخفض .وهذا المصطلح ٌستخدم لئلشارة إلى امتداد من الٌابسة فً انبساط قاري ،أو إلى منخفض ٌقع فً منطقة
جبلٌة ،أو إلى سهل داخلً ،أو أي أرض ال تدخل فً تصنٌؾ المناطق المرتفعة.

األراضً المنخفضة

Lowland

7301

عدم التمكن من سد الحاجات الؽذابٌة ،مما ٌإثر سلبا ً على الصحة البدنٌة و/أو الذهنٌة .وسوء التؽذٌة هو نتٌجة لعدم استهبلك الكمٌة الكافٌة من المواد الؽذابٌة أو
للنقص أو لعدم التوازن فً المواد الؽذابٌة األساسٌة (مثل النقص فً المؽذٌات الدقٌقة ،أو اإلفراط فً استهبلك السكر المكرر والدهون).

سوء التؽذٌة

Malnutrition

7524

األشجار والشجٌرات التً تنمو فً الموابل الساحلٌة المالحة فً المناطق المدارٌة وشبه المدارٌة.

شجر المانؽروؾ

Mangrove

7303

مجموعة من المعامبلت حٌث ٌتصل البابعون المحتملون لسلعة أو خدمة مع المشترٌن ومع توفر وسابل الصرؾ.

السوق

Market

7304

مساحة رطبة ومابعة ٌنبت فٌها العشب ،وكثٌراً ما تشكل الممر االنتقالً بٌن المٌاه واألراضً.

المستنقع

Marsh

7305

هو حوض صؽٌر من التراب ذو قاع شبه مسطح تحٌط به السدود المنخفضة .وتنشؤ هذه السدود لمنع تدفق المٌاه األفقً إلى الحقول المجاورة .وٌشٌع استخدام
األحواض الصؽٌرة لري األرز فً األراضً المسطحة أو فً المدرجات أو على سفوح التبلل .وٌمكن أن ُتزرع شجرة واحدة وسط كل حوض من هذه
األحواض.

الحوض الصؽٌر

Micro-basin

7306

لهذا المصطلح تعرٌفان )1( :الري الموضعً :نظام ٌجري فٌه توزٌع المٌاه على ضؽط منخفض عبر شبكة من األنابٌب فً نمط محدد سابقا ،وتفرغ بكمٌات
قلٌلة عند كل نبتة أو فً جوارها .ولهذا النظام من الري ثبلثة أنواع ربٌسٌة :الري بالتنقٌط (حٌث تستخدم مع ّدات التنقٌط لتفرٌػ المٌاه ببطء على سطح التربة)،
والري بالرش (حٌث ٌجري رش المٌاه على التربة قرب النباتات أو األشجار)؛ والري الفوار (حٌث ٌوجه تٌار صؽٌر من المٌاه إلى األحواض الصؽٌرة أو
التربة المجاورة لؤلشجار) .وتستخدم المصطلحات التالٌة لئلشارة إلى الري الموضعً :الري الصؽٌر ،والري بالتسرب ،والري بالتدفق الٌومً ،والري بالتنقٌط،
وؼٌرها )2( .أي شكل من أشكال الري على نطاق ضٌق.

الري الجزبً

Micro-irrigation

7307
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Landscape

7294

Leaching requirement

7295

Length of Growing
)period (LGP

7499

Lift irrigation

7296

Livelihood

7523

7460
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Mixed cropping

7506

Model

7482
7308

نظام زراعة ٌستعمل أكثر من نوع من المحاصٌل ،تنمو فً الوقت نفسه وعلى قطعة األرض نفسها.

الزراعة المختلطة

أساس للمحاكاة المادٌة والمفاهمٌة أو الرٌاضٌة للعالم الواقعً .وٌتم ذلك عن طرٌق نمذجة االنحدار الخطً باستخدام البٌانات القطرٌة الحدٌثة.

نموذج

قناة للصرؾ تقع تحت األرض ،وتحفر بإدخال جسم صلبٌ ،كون عادة على شكل اسطوانة صلبة ٌنتهً رأسها بشكل وتد فً التربة ،على االنحدار والعمق
البلزم .هذا النظام هو أقل كلفة من حفر الخنادق.

مجرى الصرؾ

Mole drain

عملٌة تفحص شًء ما ،ومشاهدته ومتابعته لفترة زمنٌة محددة ،وبفواصل زمنٌة محددة.

الرصد

Monitoring

7483

زراعة محصول واحد فً سنة معٌنة نتٌجة لشح المٌاه وقصر دورة نمو المحصول بسبب الثلج.

زراعة المحصول الواحد

Monocrop

7510

زراعة محصول واحد فً مزرعة أو قطعة أرض.

الزراعة األحادٌة

Monoculture

7509

استعمال المٌاه ألؼراض االستهبلك المنزلً والزراعً ،ولؤلؼراض األخرى المتعدّدة فً الحٌاة الٌومٌة لسكان الرٌؾ.

تعدد استعمال المٌاه

Multiple use of water

7525

كمٌة المٌاه التً تتدفق إلى البلد فً ظل الظروؾ الطبٌعٌة أي من دون تؤثٌر عوامل اصطناعٌة .وتشمل هذه الكمٌة المٌاه السطحٌة المتدفقة من الخارج والمٌاه
الجوفٌة.

التدفق الطبٌعً الوارد

Natural inflow

7309

القٌمة المحسومة من المبلػ المالً فً مرحلة معٌنة فً المستقبل على أثر التدفقات المالٌة على مدى سنوات كالفابدة على سبٌل المثال.

القٌمة الحالٌة الصافٌة

Net present value

7310

المٌاه المتوفرة لبلستخدام من ؼٌر زٌادة الضؽط على موارد المٌاه العذبة المتجدّدة .وٌمكن الحصول على هذه المٌاه من )1 :تحلٌة مٌاه البحر والمٌاه المتوسطة
الملوحة؛  )2ومعالجة المٌاه العادمة المنزلٌة والصناعٌة؛  )3ومٌاه الصرؾ الزراعً .وتختلؾ متطلّبات المعالجة بٌن بلد وآخر.

المصادر المابٌة ؼٌر التقلٌدٌة

Non-conventional
sources of water

7311

المٌاه التً تستخرج من كتل مابٌة خاصة لبلستخدام النهابً والتً ال تصل عبر اإلمدادات العامة.

إالمدادات من المٌاه ؼٌر العامة

Non-public water
supply

7313

الكتل المابٌة الجوفٌة (الخزانات الجوفٌة العمٌقة) ذات القدرة الضبٌلة على التؽذٌة المتجددة عبر الزمن ،وبالتالً تكون موارد ؼٌر متجدّدة .وفً حٌن تقاس موارد
المٌاه المتجددة بحجم التدفقات ،تقاس موارد المٌاه ؼٌر المتجددة بالكمٌة (المخزون) .وعندما ٌكون الجرٌان السطحً لؤلنهر الجلٌدٌة سالبا ً تعتبر الموارد ؼٌر
متجددة.

موارد المٌاه ؼٌر المتجددة

Non-renewable water
resources

7314

القٌمة ؼٌر المستمدة من االستعمال الحالً المباشر أو ؼٌر المباشر ،مثل التراث الثقافً.

قٌمة عدم االستعمال

Non-use value

7315

قٌمة الفرصة المتاحة لتحقٌق هدؾ أو مكسب معٌّن.

كلفة الفرصة البدٌلة

Opportunity cost

7316

إدارة اإلنتاج على نحو ٌعزز النظام الزراعً اإلٌكولوجً وٌسهم فً حماٌته ،بما فً ذلك التنوع البٌولوجً ،والدورات األحٌابٌة والنشاط األحٌابً للتربة .وٌإكد
هذا النمط فً الزراعة على اللجوء إلى ممارسات اإلدارة السلٌمة فً استخدام العناصر الخارجة عن االستؽبلل الزراعً ،مع مراعاة الظروؾ اإلقلٌمٌة التً
تتطلب أنظمة تكٌّؾ محلٌا ً .وٌتحقق ذلك باستخدام الطرق الثقافٌة والبٌولوجٌة والمٌكانٌكٌة المتاحة ،بدالً من استخدام المواد الصناعٌة ،ألداء أي وظٌفة معٌنة
داخل النظام بؤسره.

الزراعة العضوٌة

Organic agriculture

7317

نظام زراعً ٌنشؤ حول المدن لبلستفادة من األسواق المحلٌة حٌث ٌمكن تصرٌؾ المحاصٌل بقٌمة مرتفعة (الفواكه ،والخضار ،ومنتجات األلبان واألجبان ،الخ).

شبه حضري ،تخوم المدن

Peri-Urban

7526

مادة مخصصة لمكافحة أي نوع من النباتات أو الحٌوانات ؼٌر المرؼوب فٌها ،أو إبادته ،أو استهدافه ،أو محاصرته ،خبلل عملٌة إنتاج وتخزٌن وتوزٌع ونقل
وتجهٌز المواد الؽذابٌة والسلع الزراعٌة أو األعبلؾ الحٌوانٌة أو التً ٌمكن أن تقدّم للحٌوانات لمكافحة الطفٌلٌات الخارجٌة .وال ٌشمل هذا المصطلح األسمدة
والمواد المؽذٌة النباتٌة والحٌوانٌة والمضافات الؽذابٌة ،واألدوٌة البٌطرٌة.

مبٌد اآلفات

Pesticide

7513

مسار العمل المعتمد لتنفٌذ تعهد قطعته حكومة أو شخص أو جهة معٌّنة؛ ومجموعة الصكوك الموجودة لدعم السٌاسة واألدوات المستخدمة لتحقٌق أهداؾ السٌاسة

السٌاسة

Policy

7484

27
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العامة وتشمل جمٌع العناصر التالٌة أو البعض منها :الصكوك االجتماعٌة واالقتصادٌة؛ وأدوات القٌادة والمراقبة؛ ومختلؾ اإلجراءات الحكومٌة ،والترتٌبات
المإسسٌة والتنظٌمٌة.
تفرٌػ عناصر من مصدر معٌن فً الطبٌعة بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر مباشرة بكمٌة تسبب خطراً على صحة اإلنسان ،والموارد الطبٌعٌة ،واألنظمة اإلٌكولوجٌة
المابٌة ،أو تخترق الموارد المابٌة المتوفرة لبلستهبلك.

التلوث

الكمٌة القصوى من المٌاه التً ٌمكن أن تهدر نتٌجة التحوّ ل إلى بخار فً ظل مناخ معٌّن ،وعلى امتداد الؽطاء النباتً المستمر الذي ٌؽطً األرض ،وتوفر
إمدادات المٌاه .وتشمل هذه الكمٌة التبخر من التربة والنتح من النباتات من منطقة محددة وعلى مدى فترة زمنٌة معٌنة.

النتح التبخري المحتمل

الؽلة المحتملة فً الزراعة هً الحد األقصى من الؽلة الذي ٌمكن جنٌه من نوع معٌّن من المحاصٌل فً ظل عدم وجود قٌود على اإلنتاج .أما فً الهٌدرولوجٌا،
فٌُقصد بالؽلة المحتملة الكمٌة القصوى التً ٌمكن استخراجها من المٌاه من الببر فً ظل ظروؾ معٌّنة.

الؽلة المحتملة

Potential yield

نظام للري ٌجري فٌه استخدام المضخات إلٌصال المٌاه من المصدر إلى المشروع .وٌشمل هذا النظام المساحات التً تصرؾ منها المٌاه بواسطة أجهزة تعمل
بجهد بشري أو حٌوانً .وال ٌشمل عملٌة الضخ التً ٌتطلّبها أسلوب الري المطبق فً الحقل (كالري بالرش أو الري الموضعً اللذٌن ٌتطلبان الضؽط والضخ).
وٌعرؾ هذا النظام أٌضا ً بالري بالضخ.

الري بالطاقة

Power irrigation

7462

المٌاه التً تتساقط من الؽٌوم فً الحالة السابلة أو الجامدة.

المتساقطات ،الهطول

Precipitation

7507

سلعة أو خدمة ٌستفٌد منها فرد من ؼٌر المساس بالفوابد التً تعود لآلخرٌن .وتندرج السلع والخدمات البٌبٌة ضمن هذا التعرٌؾ.

المنفعة العامة

Public good

7326

توزٌع المٌاه إلى المستهلكٌن والكمٌة الصافٌة المسحوبة لبلستعمال النهابً للمٌاه (اإلمداد الذاتً).

إمدادات المٌاه العامة

Public water supply

7436

نظام للري تستخدم فٌه المضخات إلٌصال المٌاه من المصدر إلى المشروع .وٌشمل هذا النظام المساحات التً تصرؾ منها المٌاه بواسطة أجهزة تعمل بجهد
بشري أو حٌوانً .وال ٌشمل عملٌة الضخ التً ٌتطلّبها أسلوب الري المطبق فً الحقل (كالري بالرش أو الري الموضعً اللذٌن ٌتطلّبان الضؽط والضخ).
وٌعرؾ هذا النظام أٌضا ً بالري بالطاقة.

الري بالضخ

Pump irrigation

7463

مساحات تجمع فٌها مٌاه األمطار ،وإمّا تفرغ مباشرة على المساحة المزروعة ،وإما تخزن فً نسٌج التربة حتى تمتصها المزروعات مباشرة( ،الري بالجرٌان
السطحً) ،وإما تحفظ فً خزان للمٌاه لتستخدم فً اإلنتاج فً المستقبل (على سبٌل المثال تستخدم فً الري التكمٌلً) .و ُتجمع مٌاه األمطار لؤلؼراض التالٌة:
( )1جمع المٌاه المنسابة من سطوح المنازل ألؼراض االستخدام المنزلً وأحٌانا للحدابق المنزلٌة؛ ( )0جمع المٌاه فً أحواض صؽٌرة ال تتجاوز مساحتها
 1222متر مربع .وٌعود إلى المزارع اإلشراؾ على مساحة هذه المستجمعات ومساحة األراضً المزروعة .وتستخدم هذه النظم لري شجرة واحدة ،أو
الشجٌرات العلفٌة ،أو المحاصٌل السنوٌة .وتشٌّد هذه المستجمعات ٌدوٌا ً .ومن األمثلة علٌها الحفر ،والسدود نصؾ الدابرٌة ،واألحواض الصؽٌرة ،وؼٌرها؛
( )3جمع المٌاه التً تتدفق على األرض فً مستجمعات عبر ممرات الجرٌان السطحً واألقنٌة .وهذه مستجمعات ذات مساحة واسعة .وتستخدم عامة إلنتاج
المحاصٌل السنوٌة .وتشٌّد هذه المستجمعات إما ٌدوٌا ً أو مٌكانٌكٌا ً .ومن األ مثلة على هذه المستجمات السدود شبه المنحرفة ،والسدود الكبٌرة نصؾ الدابرٌة،
والسدود الحجرٌة ،الخ.

الزراعة البعلٌة

Rainfed farming

7327

النتح التبخري لكل محصول فً ظل ظروؾ عادٌة .أي عندما تكون المحاصٌل سلٌمة من األمراض ،وحاصلة على األسمدة البلزمة ،ومزروعة فً حقول
كبٌرة ،حٌث تحصل على ما تحتاج إلٌه من مؽذٌات التربة والمٌاه ،وتنتج فً ظروؾ مناخٌة معٌّنة.

مستوى النتح التبخري لكل
محصول

Reference crop
evapotranspiration

7329

جمع معلومات وتحلٌلها من دراسة حول مساحة أو كابن باستخدام معدات االستشعار عن بعد كؤدوات كشؾ المٌاه شبه السطحٌة ،والطابرات ،أو األقمار
الصناعٌة.

االستشعار عن بعد

Remote Sensing

7511

الموارد الطبٌعٌة التً تستعٌد مستوى المخزون الذي كانت علٌه قبل استؽبللها بفعل عملٌات نمو أو تجدٌد طبٌعٌة.

الموارد المتجدّدة

Renewable resources

7330

بركة أو حوض أو بحٌرة إما طبٌعٌة أو اصطناعٌة لتخزٌن المٌاه وتنظٌمها وضبطها .وتتعدّد تسمٌة هذا النوع من الخزانات حسب حجمها بٌن بلد وآخر.

الخ ّزان

Reservoir

7331
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Pollution

7480

Potential
evapotranspiration
)(PET

7324
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القدرة التً ٌملكها نظام (شخص أو نظام إٌكولوجً) على التعافً بسرعة من الصدمة.

المناعة

قناة صؽٌرة جداً تتكوّ ن على سطح التربة بفعل التآكل حٌث ٌتركز فٌها تدفق المٌاه .وهذه القناة صؽٌرة الحجم ،بحٌث ٌمكن أن تمحى على أثر الحراثة أو أن
تتحوّ ل وتكثر بٌن الموسمٌن الزراعٌٌن.

الؽدٌر

 )1كتلة من المٌاه تتدفق عموما ً فً قناة سطحٌة طبٌعٌة؛  )2مٌاه تتدفق فً مجرى مفتوح أو مقفل ،وتٌار من المٌاه ٌنبع من فوهة أو كتلة من المٌاه الجوفٌة.
والنهر عادة أكبر من الجدول.

النهر

مساحة من األرض تصرؾ منها المٌاه إلى النهر أو روافده (مصطلح مرادؾ لحوض الصرؾ) .ومن األجزاء القابلة للقٌاس فً نظام أحواض الصرؾ :مساحة
الحوض ،والمنحدرات ،والسهول الفٌضٌة ،وطول أقنٌة المجرى .وتتضح عوامل التوازن فً النظام عن طرٌق العبلقات اإلحصابٌة بٌن مختلؾ المعاٌٌر ،على
سبٌل المثال ،قد ترتبط مساحة الحوض بطول القناة اإلجمالً.

حوض النهر

تجمع مٌاه األمطار المنسابة من سطوح األبنٌة فً أنظمة للتجمٌع .وتستعمل لؤلؼراض المنزلٌة وأحٌانا ً لري الحدابق المنزلٌة.

جمع المٌاه المنسابة من السطوح

جزء من األمطار والثلوج الذاببة أو من مٌاه الريٌ ،تدفق عبر سطح األرض وٌعود إلى الجداول .وٌمكن أن ٌلتقط السٌل الملوثات من الهواء أو األرض وٌحملها
إلى المٌاه التً ٌصبّ فٌها.

السٌل

نمط فً الزراعة ٌعتمد على جمع مٌاه األمطار ،وإطبلقها مباشرة فً األراضً المزروعة.

الزراعة بالجرٌان السطحً

معلم جٌولوجً واقع فً شمال أفرٌقٌا ،وٌحتوي على كمٌة كبٌرة من الملح .وهذا المعلم ٌتكون بعد هطول األمطار ،إذ تتحوّ ل األرض المنبسطة إلى مستنقع أو
بحٌرة ضحلة بعد هطول األمطار حتى تتبخر المٌاه.

سبخة

كمٌة المٌاه (متوسط الكمٌة على المدى الطوٌل) التً ٌمكن سحبها من حوض المٌاه الجوفٌة أو نظام المٌاه السطحٌة بدون التسبب بؤضرار .وٌُطبّق هذا المفهوم
على المٌاه الجوفٌة (الكمٌة التً ٌمكن استخراجها بدون الوصول إلى اإلفراط فً االستؽبلل) .أما فً األنهر ،فٌقصد بهذا التعبٌر االستؽبلل فً حدود تسمح
بالحفاظ على البٌبة.

االستؽبلل اآلمن لنظم المٌاه

تراكم األمبلح الذاببة على سطح التربة أو تحتها بكمٌات تحدث آثاراً سلبٌة على نمو النبات أو على التربة .وٌحدث ذلك نتٌجة لعملٌة تبخر المٌاه ،إذ تخلّؾ
األمبلح الذاببة فً المٌاه .وٌمكن أن ٌكون التملح ناتجا ً من ارتفاع معدّل ملوحة المٌاه الجوفٌة أو من الري بالمٌاه المالحة.

التملّح

تحسٌن الظروؾ البٌبٌة التً تإثر على صحة اإلنسان عن طرٌق صرؾ مٌاه المجارٌر والنفاٌات السابلة والتخلّص منها.

الصرؾ الصحً

مٌاه الصرؾ الزراعً التً تسحب وال تستهلك كلّها ،وتستعاد وٌُعاد استعمالها ،وتعتبر مصدراً ثانوٌا ً للمٌاه.

المٌاه الثانوٌة

الترسب أو تراكم جزبٌات المعادن واألتربة التً تتجمّع على أثر التدفق السرٌع للمٌاه (التعرٌة والتآكل) وتستقر فً المساحات التً ٌتباطؤ فٌها تدفق المٌاه من
األنهر والبحٌرات.

تراكم الترسبات

راجع المٌاه العادمة.

مٌاه المجارٌر

السعر االعتباري هو السعر المعدّل للقضاء على التشوهات الناجمة عن الثؽرات التً تشوب السٌاسات العامة أو األسواق ،بحٌث ٌعبّر عن القدرة الحقٌقٌة على
الدفع.

السعر االعتباري،السعر المحاسبً

مجموع كلفة نشاط اقتصادي مع ٌّن على المجتمع.

الكلفة االجتماعٌة

التربة هً كتلة ثبلثٌة األبعاد ،تشؽل الجزء العلوي من قشرة األرض وتتمٌز بخصابص مختلفة عن المواد الصخرٌة القابعة تحتها نتٌجة للتفاعبلت بٌن المناخ
والكابنات الحٌة (بما فً ذلك البشر) ،والمادة األصلٌة ،وتضارٌس األرض على مدى فترات زمنٌة .واالختبلؾ بٌن األتربة هو اختبلؾ من حٌث الخصابص
الداخلٌة ،أو التدرج ،أو طبٌعة المنحدرات ،أو التضارٌس الدقٌقة ،والجمود والصبلبة السطحٌةٌ .ختلؾ مفهوم التربة عن مفهوم األرض ،فهً إحدى خصابص

التربة
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Resilience

7527

Rill

7332

River

7464

River basin

7333

Roof water harvesting

7334

Runoff

7501

Runoff farming

7335

Sabkha

7339

Safe yield of water
systems

7340

Salinization

7341

Sanitation

7344

Secondary water

7283

Sediment accumulation

7345

Sewage

7485

Shadow price

7346

Social cost

7348

Soil

7349
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األرض .تحتوي التربة على مادة حٌة ،وٌخترقها الهواء والمٌاه وتدعم الؽطاء النباتً.
نوع من التربة تتمٌز تركٌبته بإمكانٌة تؽٌّر إلى حد ٌإدي بعده أي تؽٌّر إلى تشقق فً كتلة التربة.

التربة الطٌنٌة الكلسٌة

Soil, clay loam

7155

نوع من التربة ٌتمٌز بإمكانٌة التحوّ ل الشكلً من ؼٌر تكسر.

التربة الطٌنٌة الثقٌلة

Soil, heavy clay

7262

نوع من التربة الناعمة ،التً تكوّ ن كتبلً صلبة عندما تكون فً حالة جافة ،وتبدو لزجة ولٌنة عندما تصبح فً حالة رطبة .وعندما تك ّتل هذه التربة فً شكل دوابر
تظهر فٌها تشقّقات.

التربة الطٌنٌة الخفٌفة

Soil, light clay

7297

نوع من التربة ٌحتوي على مزٌج متساو من الطمً والرمل والطٌن .وهذه التربة سهلة التفتٌت وناعمة ولزجة .وٌمكن أن تتحوّ ل إلى كتل أسطوانٌة الشكل بطول
 15سم تظهر فٌها تشققات عند الجبل.

التربة الكلسٌة

Soil, loam

7298

نوع من التربة ٌحتوي على نسبة عالٌة من الرمل ،كما ٌحتوي على كمٌة كافٌة من الؽرٌن والطٌن لجعلها متماسكة .وٌمكن رإٌة حبٌبات هذه التربة ولمسها.

التربة الكلسٌة الرملٌة

Soil, loamy sand

7299

تربة تحتوي على المواد العضوٌة بنسبة تتراوح بٌن  25و  95فً المابة ،وتصّنؾ وفقا ً لتركٌبة المواد العضوٌة فٌها .وٌشٌع استخدام مصطلحٌن هما الحث
والوحل فً هذا السٌاق ،الحث هو مادة عضوٌة مف ّككة ،والوحل هو مادة عضوٌة خام ؼٌر مف ّككة ؼنٌة باأللٌاؾ.

األتربة العضوٌة

Soil, organic

7318

نوع من التربة ٌحتوي على حبٌبات كبٌرة ومنفصلةٌ ،مكن رإٌتها ولمسها بسهولة ،والقبض علٌها بالٌد عندما تكون فً حالة جافة .وتتبعثر الرمال حٌن ٌخؾ
الضؽط .أما عندما تكون التربة الرملٌة رطبة ،فتعصر وتكوّ ن شكبلً معٌنا ً ث ّم تنفرط عند لمسها .وتبقى التربة لٌنة وٌمكن أن تتكوّ م لتشكل هرما ً.

التربة الرملٌة

Soil, sand

7343

نوع من التربة شبٌه بالرمل الطٌنً وٌمكن أن تتخذ شكبلً على أثر التراكم فتكوّ ن ما ٌشبه االسطوانة القصٌرة السمٌكة.

التربة الكلسٌة والطمً

Soil, silt loam

7347

مجموعة من التدابٌر لحفظ المٌاه فً الموقع ولحفظ التربة .ومن تدابٌر حفظ التربة حماٌة التربة أو منع تآكلها أو الحفاظ على خصوبتها .ومن تدابٌر حفظ المٌاه
استخدام السواتر أو السدود إلبطاء أو وقؾ هدر المٌاه السطحٌة.

حفظ المٌاه والتربة

Soil and water
conservation

7350

عملٌة انجراؾ التربة أو فسادها نتٌجة لعوامل طبٌعٌة تإدي إلى فقدان خصوبة التربة وقدراتها اإلنتاجٌة الزراعٌة أو الحٌوانٌة .وٌحدث ذلك بفعل المٌاه أو
الرٌاح ،وٌسهم فٌه الرعً المفرط أو الممارسة الزراعٌة ؼٌر السلٌمة.

تآكل التربة

Soil erosion

7219

نسبة توفر المٌاه فً التربة (بالوزن) .وهً عادة كمٌة المٌاه الموجودة فً التربة بٌن نقطة الذبول وقدرة الحقل (المنظمة العالمٌة لؤلرصاد الجوٌة.)1995 ،

رطوبة التربة

Soil moisture

7351

حجم الجسٌمات أو الكمٌات النسبٌة من الطمً والرمال والطٌن.

نسٌج التربة

Soil texture

7352

قٌاس قدرة المٌاه على التحرك داخل التربة وذلك فً محاولة لقٌاس محتوى التربة من المٌاه.

طاقة المٌاه داخل التربة

Soil-water potential

7353

ٌعرؾ أٌضا ً بجمع مٌاه الفٌضانات .وهو طرٌقة من طرق الري العشوابً باستخدام مٌاه الفٌضانات فً المجاري الجافة عادة .تطبّق هذه الطرٌقة ببناء حواجز
ترابٌة لتحوٌل المٌاه عبر المجاري المابٌة الجافة .وٌجري تحوٌل مٌاه الفٌضانات أو السٌول إلى الحقول المحاطة بالسدود حٌث تطلق المٌاه حتى تصل إلى كامل
الحقل .وتتطلب هذه الطرٌقة تدفق كمٌات كبٌرة من المٌاه عند المصب وارتفاعا ً فً نسبة مساحة تجمٌع المٌاه إلى األراضً المزروعة.

الري السٌلً

Spate irrigation

7354

ٌتكوّ ن نظام الري بالرش من شبكة األنابٌب التً تتحرك عبرها المٌاه تحت الضؽط قبل أن ٌتم توزٌعها على المزروعات عبر فوهات الرش .وٌحاكً هذا النظام
هطول رذاذ األمطار ،إذ ٌرش رذاذ المٌاه على المحاصٌل .ومن المعروؾ أٌضا ً أن هذه النظم تعرؾ بنظم الري بالرذاذ.

الري بالرش

Sprinkler irrigation

7355

مجموعة كبٌرة من األفراد والجماعات من األفراد (بما فً ذلك المإسسات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمجتمعات التقلٌدٌة ،والجامعات ،ومإسسات البحوث،
ووكاالت التنمٌة والمصارؾ والجهات المانحة ،وؼٌرها) التً لها مصلحة (صرٌحة أو ضمنٌة) والتً ٌحتمل أن ٌكون لها تؤثٌر فً مشروع معٌن وأهدافه ،أو أن
تتؤثر به .وٌمكن للمجموعات التً لها مصلحة مباشرة أو ؼٌر مباشرة أن تكون فً األسرة ،والمجتمع المحلً  ،أو الوطنً أو اإلقلٌمً أو الدولً.

أصحاب المصلحة

Stakeholder

7486

 )1كتلة من المٌاه ،تجري فً قناة سطحٌة طبٌعٌة )2 ،مٌاه تتدفق فً ممر مابً مفتوح أو مؽلق ،أو تٌار من المٌاه ٌنبع من فوهة أو كتلة تتدفق من المٌاه

الجدول

Stream

7356
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الجوفٌة .وٌكون الجدول عادة أصؽر من النهر.
Stream flow

7357
7502

حجم المٌاه (ٌقاس بوحدات من الحجم مع مرور الوقت) التً تجري عبر نهر معٌن فً وقت معٌّن .ومصطلح عام ٌعبّر عن المٌاه المتدفقة فً مجرى نهر أو
جدول أو قناة.

تدفق الجدول

الزراعة ألؼراض تؤمٌن الطعام لعابلة المزارع بدالً من بٌع المنتجات.

زراعة الكفاؾ

Subsistence farming

توفٌر مٌاه إضافٌة لتحقٌق استقرار الؽلة أو زٌادتها حسب الظروؾ القابمة فً الموقع حٌث ٌمكن أن ٌنبت محصول على مٌاه األمطار ،باعتبار أن المٌاه
اإلضافٌة ؼٌر كافٌة إلنتاج المحاصٌلٌ .تطلب هذا المفهوم جمع ما ٌنقص من مٌاه األمطار خبلل المراحل الهامة لنمو المحاصٌل بهدؾ زٌادة الؽلة.

الري التكمٌلً

Supplementary
irrigation

7358

البرامج المعتمدة لتحقٌق الفعالٌة فً إدارة الموارد المابٌة .وٌشمل هذا المفهوم وضع خطط شاملة للمٌاه السطحٌة ،والمٌاه الجوفٌة ،ومصادر المٌاه ؼٌر التقلٌدٌة،
وتحقٌق الكفاءة فً استعمال المٌاه.

ادارة اإلمداد بالموارد المابٌة

Supply management of
water resources

7465

ترتكز نظم الري السطحً على مبدأ نقل المٌاه إلى األرض بفعل الجاذبٌة لترطٌب التربة .وٌمكن أن تنقسم إلى الري باألثبلم ،والري بالحواجز ،والري
باألحواض (بما فً ذلك ري األرز بالؽمر).

الري السطحً

Surface irrigation

7360

استخدام سعر السوق الفعلً لسلعة أو خدمة لتقٌٌم استخدام األراضً الرطبة التً هً ؼٌر قابلة للتسوٌق.

أسلوب السوق البدٌلة

Surrogate market price

7383

راجع التنمٌة المستدامة.

االستدامة

Sustainability

7488

إدارة قاعدة الموارد الطبٌعٌة وحفظها ،وتوجٌه التؽٌر التكنولوجً والمإسسً ،بطرٌقة تضمن االستمرار فً تلبٌة احتٌاجات البشر فً أجٌال الحاضر والمستقبل.
والتنمٌة المستدامة هً التنمٌة التً تحافظ على (األراضً) المٌاه والنباتات ،و(الحٌوانات) الموارد الجٌنٌة؛ وتحافظ على البٌبة ،وترتكز على التكنولوجٌا
المناسبة ،وتحقق الجدوى االقتصادٌة ،وتحظى بالقبول االجتماعً.

التنمٌة المستدامة

Sustainable
development

7487

أرض ُتؽمر موسمٌا ً بالمٌاه وتنمو فٌها نباتات خشبٌة أكثر من المستنقع ،وتملك قدرة على الصرؾ .تكثر األراضً السبخة فً الظروؾ المناخٌة الرطبة وعموما ً
فً أماكن منخفضة مثل السهول الساحلٌة ،وأحواض البحٌرات القدٌمة أو فً مناطق تعطلت فٌها إمكانات الصرؾ العادٌة عن طرٌق التراكمات فً األنهر
الجلٌدٌة.

أرض سبخة (أرض استنقعت فٌها
المٌاه ولها أسماء مختلفة)

Swamp

7384

قطعة من األرض تزرع فٌها المحاصٌل ؼٌر الدابمة .والمساحات التً تزرع عدة مرات فً السنة ال تحسب إال مرة واحدة .وٌستثنى من حساب هذه المساحات:
 )1األراضً البور المإقتة أو  )2األراضً المزروعة بالمحاصٌل الدابمة (األراضً الزراعٌة).

مساحة المحاصٌل المإقتة

Temporary crop area

7385

أداة تستخدم لقٌاس طاقة المٌاه (تسمى أٌضا منحنى االحتفاظ بالرطوبة فً التربة و/أو منحنى اإلمتزاز) .وتعمل مقاٌٌس التوتر السطحً عن طرٌق توازن
محلول التربة بمإشر الضؽط عبر كوب سٌرامٌك قابل لبلختراق ٌبلمس التربة.

مقٌاس التوتر السطحً

Tensiometer

7386

الحركة األفقٌة الساحلٌة للبحر التً تتسبب فً المد والجزر .واألنهر المرتبطة من حٌث تركٌبتها المابٌة بالمحٌطات قد تصبح مالحة ،وربما تتدفق مٌاهها فً
االتجاه المعاكس نسبة إلى حركة المد والجزر.

تٌار مدي جزري

Tidal Current

7514

ٌُعنى بالتضارٌس والمعالم الموجودة على سطح األرض.

علم الطوبوؼرافٌا

Topography

7387

مجموع األسر التً تعٌش على عابدات مشارٌع الري بنظم التحكم الكامل و/أو الجزبً.

العدد اإلجمالً لؤلسر المستفٌدة من
الري

Total number of
households in irrigation

7396

تقٌٌم مجموع المساهمات االقتصادٌة ،والفوابد الصافٌة التً ٌحققها المجتمع من نظام األراضً الرطبة (لحساب الدخل القومً ،أو لتحدٌد قٌمتها كمنطقة
محمٌة).

التقٌٌم اإلجمالً لؤلراضً الرطبة

Total valuation of a
wetland

7399

مدى تؤثٌر العنصر السام على جسم معٌّن.

السمٌّة

Toxicity

7503
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Transpiration

7402

Treaty

7470

Turbidity

7517

Unaccounted for water

7403

Urban and peri-urban
agriculture

7404

7407

النتح من تبخر المٌاه السابلة التً تحتوي علٌها األنسجة النباتٌة وانتقال البخار إلى الجو .وٌستهلك النتح معظم كمٌة المٌاه التً ٌتلقاها النبات وال ٌمتص سو جزء
منها.

النتح

اتفاق ذو طابع رسمً محدّد ،وذو أسس قانونٌة ٌُبرم بٌن بلدٌن أو بٌن مجموعة من البلدان .تحدد المعاهدة التً تعنى بالموارد المابٌة الحد األدنى من كمٌات
المٌاه التً ٌتوجب على بلدان المنبع تؤمٌنها لبلدان المصب.

المعاهدة

تع ّكر المٌاه واضطراب فً حركتها بسبب احتوابها على جسٌمات الصقة ،أو عالقة ،أو مذابة.

التعكر

الفارق بٌن كمٌة المٌاه المتدفقة من المنشآت والكمٌة الفعلٌة التً ٌتلقاها المستهلكون .ومع أن التسرب هو العامل األساسً فً هذا الفارقٌ ،بقى من أسبابه
األساسٌة أخطاء كبٌرة فً تعٌٌر المٌاه والتحوٌبلت إلى وجهات ؼٌر معروفة .وٌشٌع هذا المفهوم فً قطاع مٌاه الشرب.

المٌاه المهدورة (ؼٌر المحسوبة)

الممارسات الزراعٌة داخل المدن وحولها ،التً تستؤثر بموارد (األراضً والمٌاه والطاقة والٌد العاملة) وٌمكن أن تستخدم ألؼراض أخرى لتلبٌة احتٌاجات
السكان فً المناطق الحضرٌة .ومن قطاعات الزراعة الحضرٌة وشبه الحضرٌة البساتٌن ،واألعبلؾ ،وإنتاج الحلٌب وتربٌة األحٌاء المابٌة والؽابات بما فً ذلك
منتجات الؽابات ؼٌر الخشبٌة ،فضبلً عن الخدمات اإلٌكولوجٌة التً توفرها الزراعة ومصابد األسماك والؽابات .وهً كثٌراً ما تكون على مساحات مروٌة.

الزراعة الحضرٌة وشبه الحضرٌة

قٌاس الكمٌة من سلعة أو خدمة معٌّنة.

التقٌٌم

Valuation

قٌمة سلعة أو خدمة تقاس عادة حسب االستعداد لدفع ثمنها بؤقل من كلفتها.

القٌمة

Value

7408

عملٌة مكافحة المرض (المنقول عبر المٌاه) والطفٌلٌات والعدوى عن طرٌق مكافحة الناقل.

مكافحة النواقل

Vector control

7409

النباتات التً تنمو على سطح التربة بالمقارنة مع التربة العارٌة .وٌقصد بها مجموعة النباتات الموجودة ،أو مجموعة النباتات التً تكوّ ن لمنع تآكل التربة،
والنتح التبخري ،أو تنحٌة ثانً أكسٌد الكربون.

الؽطاء النباتً

Vegetative cover

7493

المٌاه االعتبارٌة هً المٌاه المستهلكة فً المنتجات الزراعٌة أو الصناعٌة ،وتقاس بمقاٌٌس اعتبارٌة ولٌس بمقاٌٌس فعلٌة .وهً المٌاه البلزمة إلنتاج سلعة معٌّنة.
وإذا صدّر بلد ما هذه السلعة ،فسٌصدّر المٌاه بالمعنى االعتباري.

المٌاه االعتبارٌة

Virtual water

7410

الخصابص التً ٌملكها شخص ،أو مجموعة أو نظام إٌكولوجً ،وتإثر على القدرة على استباق خطر ومواجهته والتكٌّؾ معه واالنتعاش من أثره.

التعرض للخطر

Vulnerability

7529

واد ٌتوقع أن ٌكون جافا ً خبلل موسم الجفاؾ .وفً بعض األحٌان ٌُقصد بالوادي جدول المٌاه الذي ٌجري فً داخله.

الوادي

Wadi or Ouedd

7411

المٌاه التً لم ٌعد لها أي قٌمة حالٌا ً إذ لم ٌعد باإلمكان استخدامها للؽرض نفسه بسبب نوعٌتها أو كمٌتها أو توفرها  .ومع ذلكٌ ،مكن أن تكون المٌاه العادمة
الناجمة عن استخدام معٌّن فً وقت ما مصدراً محتمبلً لئلمداد بالمٌاه فً مكان آخر .ال تعتبر المٌاه الجارٌة مٌا ًه عادمة.

المٌاه العادمة

Wastewater

7412

توازن حجم التدفق الوارد والخارج من المٌاه لكل وحدة مساحة أو حجم أو وحدة زمنٌة مع حساب التؽٌّرات الصافٌة فً التخزٌن.

المٌزان المابً

Water balance

7415

مٌاه ذات درجة ملوحة متقلبة ،تتراوح درجتها بٌن ملوحة مٌاه البحر والمٌاه العذبة.

المٌاه المتوسطة الملوحة

Water, brackish

7533

(رسم المٌاه ورسم الري) ٌفرض رسم على المستفٌدٌن إلمدادهم بمٌاه الري .وٌمكن أن ٌُستند فً فرض الرسوم على عامل أو أكثر من العوامل التالٌة)1( :
نفقات الصٌانة والتشؽٌل )2( ،رسوم االستهبلك على المشروع بكامله أو على جزء منه ونفقات الصٌانة والتشؽٌل )3( ،عوامل أخرى كمدى تؽطٌة نفقات العمل
والفابدة على االستثمار.

رسم المٌاه

Water charge

7416

تدابٌر مادٌّة لضبط المٌاه مثل ممارسات حفظ المٌاه فً األراضً الزراعٌة ،وتحسٌن األقنٌة ،وتركٌب المنشآت للسٌطرة على حركة المٌاه والتقاط الرواسب.

ضبط المٌاه

Water control

7417

تعدٌبلت اصطناعٌة أو ضوابط موضعٌة من أجل السٌطرة على حركة المٌاه

منشآت ضبط المٌاه

Water control
structures

7418
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الحركة الطبٌعٌة للمٌاه ضمن نظام اٌكولوجً .وتشمل تساقط األمطار من الؽٌوم ،وذوبان الثلج ،والتبخر من األنهر ،والبحٌرات والمحٌطات.

دورة المٌاه

Water cycle

7500

جمٌع المساهمات المالٌة التً ٌتحمّلها المستخدمون (أو المزارعون فً حال تؤجٌرها) .وتدفع الرسوم لقاء اإلمداد بالمٌاه والخدمات المبلزمة له.

رسوم المٌاه

Water fees

7419

تجمع مٌاه األمطار أما الستخدامها مباشرة فً ري المساحة المزروعة ،أو لتخزٌنها فً التربة لتمتصها المحاصٌل مباشرة (ري الجرٌان السطحً) ،أو لحفظها
فً خزانات الستخدامها فً اإلنتاج فً المستقبل (تستخدم فً الري التكمٌلً على سبٌل المثال) .ومن طرق جمع مٌاه األمطار )1( :جمع المٌاه المنسابة عبر
السطوح ألؼراض االستعمال المنزلً أو لري الحدابق المنزلٌة؛ ( )2وجمع المٌاه فً مستجمعات صؽٌرة نسبٌا (<  1 222متر مربع) ومنطقة زراعٌة (أقل من
 122متر مربع) بنسبة تتراوح بٌن  1:1و .12:1حٌث ٌكون للمزارع حق التحكم بمستجمعات المٌاه وبالهدؾ مها .وتستخدم هذه األنظمة لري شجرة واحدة ،أو
مجموعة من الشجٌرات أو المحاصٌل السنوٌة .تشٌّد هذه النظم ٌدوٌا ومن األمثلة علٌها :الحفر ،والسدود نصؾ الدابرٌة ،ومستجمعات المٌاه الصؽٌرة؛ ()3
وجمع المٌاه فً المستجمعات التً تتدفق إلٌها المٌاه عبر األرض ،واألقنٌة والممرات األخرى .وتتمٌز هذه األنظمة بنقطة استجماع واسعة (مستجمعات خارجٌة
تتراوح مساحتها بٌن  1222متر مربع  022هكتار) وتقع خارج األرض المزروعة بنسبة تتراوح بٌن  12:1إلى  .122:1وتنشؤ هذه األنظمة لٌستخدم
مخزونها فً زراعة المحاصٌل السنوٌة .وتشٌّد إما ٌدوٌا ً أو مٌكانٌكٌا ً .ومن األمثلة على ذلك :السدود شبه المنحرفة ،والسدود نصؾ الدابرٌة ،والسدود
الحجرٌة ،الخ.

جمع المٌاه

Water harvesting

7467

 )1تخطٌط التنمٌة وتوزٌع الموارد المابٌة واستخدامها وفقا ألهداؾ محددة سلفا وبما ٌتناسب مع كمٌة الموارد المابٌة ونوعٌتها؛  )2ضبط تدخل بشري من شؤنه
أن ٌإثر على المٌاه السطحٌة والجوفٌة .وٌمكن النظر فً كل نشاط فً التخطٌط من حٌث مساهمته فً إدارة المٌاه؛  )3أحد فروع االقتصاد الوطنً الذي ٌُعنى
بتكامل جمٌع األنشطة التً تهدؾ إلى التحكم بعبلقة الترابط بٌن المٌاه والمجتمع بهدؾ تقلٌل األضرار التً تسببها المٌاه وتنظٌم استؽبلل موارد المٌاه بالطرٌقة
االقتصادٌة والفنٌة المثلى.

إدارة المٌاه

Water management

7420

المال المطلوب لتؤمٌن المٌاه من المصدر إلى شبكة التوزٌع .وال ٌجوز الخلط بٌن سعر المٌاه وتعرٌفة المٌاه.

سعر المٌاه

Water Price

7421

إنتاجٌة المٌاه هً مفهوم من مفاهٌم الكفاءة ،تقاس بنسبة الناتج (من السلع والخدمات) إلى عنصر اإلنتاج الذي هو المٌاه .وٌمكن أن ٌكون الناتج من السلع أو
المنتجات البٌولوجٌة ،مثل المحاصٌل (الحبوب العلفٌة) أو الحٌوانٌة (كاللحم والبٌض والسمك) .وٌمكن قٌاس هذا الناتج بكمٌة الؽبلل ،أو القٌمة الؽذابٌة ،أو العابد
االقتصادي .كما ٌمكن أن ٌكون الناتج خدمة أو وظٌفة بٌبٌة .وتختلؾ مقاٌٌس إنتاجٌة المٌاه باختبلؾ السلع والخدمات.

إنتاجٌة المٌاه

Water productivity

7422

الخصابص الكٌمٌابٌة ،والفٌزٌابٌة والبٌولوجٌة للمٌاه المطلوبة لؽرض معٌّن.

نوعٌة المٌاه

Water quality

7423

المستوٌات المحددة لنوعٌة المٌاه المطلوبة الستخدامات معٌنة كمٌاه الشرب ،والترفٌه ،وتربٌة األسماك ،واألحٌاء المابٌة ،والعملٌات الزراعٌة والصناعٌة.

معاٌٌر نوعٌة المٌاه

Water quality criteria

7424

القٌمة النظرٌة الموارد المابٌة المتوقعة فً ظل ظروؾ طبٌعٌة أي بدون تدخل اصطناعً .مبلحظة :ال تشمل بالضرورة آثار تؽٌر المناخ.

موارد المٌاه الطبٌعٌة

Water resources,
natural

7473

موارد المٌاه الفعلٌة هً الكمٌة الموجودة فً الواقع ،هو حساب آثار التدخبلت االصطناعٌة .مبلحظة :ال تشمل بالضرورة آثار تؽٌر المناخ.

موارد المٌاه الفعلٌة

Water resources, actual

7474

استخدام البٌانات المرصودة ،أو إجراءات حسابٌة أخرى إلعطاء صورة واضحة عن حجم اإلمدادات من المٌاه (السطحٌة والجوفٌة) وإمكانٌة االعتماد علٌها،
وحركة المٌاه فً حوض نهر أو منطقة أو بلد لتقٌٌم الفرص المتاحة لضبط المٌاه واستؽبللها.

تقٌٌم الموارد المابٌة

Water resources
assessment

7425

التخزٌن الطبٌعً للمٌاه فً شكل بحٌرات ،أو مٌاه جوفٌة ،أو انهر جلٌدٌة ،وهذه المخزونات ٌصعب حسابها ألنها ؼٌر مرتبطة بالموارد المابٌة المتجددة.

المخزون المابً

Water stock

7472

التعوٌض النقدي الذي ٌُدفع لقاء كمٌة المٌاه التً توفرها المصالح العامة المختصة .وٌتؽٌر سعر وحدة المٌاه عموما ً وفقا ً للكمٌة المستهلكة فً الشهر ،حسب نظام
تسعٌر المٌاه .وال ٌجوز الخلط بٌن تعرٌفة المٌاه وسعر المٌاه ألن التعرٌفة قد تستفٌد أحٌانا ً من الدعم.

تعرٌفة المٌاه

Water tariff

7437

كفاءة استعمال المٌاه تقاس بنسبة الكمٌة المستعملة فعلٌا ً من المٌاه إلى الكمٌة المسحوبة فعلٌا ً .وكفاءة استعمال المٌاه فً الري تحسب بنسبة احتٌاجات المحصول
من المٌاه (من النتح التبخري) إلى الكمٌة المسحوبة فعلٌا ً من المٌاه.

كفاءة استعمال المٌاه

Water use efficiency

7466
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تتولّى جمعٌة مستخدمً المٌاه وظابؾ تتعلّق بتنظٌم المٌاه وإدارتها (وهذا وهذه الجمعٌة ال تعود لها ملكٌة البنٌة التحتٌة).

رابطة مستخدمي المياه

األمراض المنقولة بالمٌاه هً األمراض التً تنقل بواسطة المٌاه الملوّ ثة عند استهبلكها للشرب أو الطهو (الكولٌرا ،وحمى التٌفوبٌد)ٌ .جدر التمٌٌز بٌن األمراض
المنقولة بالمٌاه واألمراض ذات الصلة بالمٌاه واألمراض الناشبة من المٌاه .فاألمراض الناشبة من المٌاه التً تكون موببلً للكابنات والطفٌلٌات (كالبلهارسٌا) .أما
األمراض ذات الصلة بالمٌاه فتنتقل عبر الحشرات ولٌس باالتصال المباشر بالمٌاه (كالمبلرٌا وداء العمى النهري).

األمراض المنقولة بالمٌاه

األمراض الناجمة عن تلوّ ث المٌاه هً على ثبلثة أنواع )1( :األمراض المنقولة بالمٌاه ،أي األمراض التً تنقل بواسطة المٌاه الملوثة عند استهبلكها للشرب أو
الطهو (الكولٌرا ،وحمى التٌفوبٌد) )2( ،واألمراض الناشبة من المٌاه التً تكون موببلً للكابنات والطفٌلٌات (كالبلهارسٌا) )3( ،واألمراض المنقولة عبر
الحشرات المابٌة حٌث تنتقل اإلصابة عبر الحشرات ،ولٌس عبر االتصال المباشر بالمٌاه (كالمبلرٌا ،وداء العمى النهري ،وداء الفٌل).

األمراض ذات الصلة بالمٌاه

حال األرض التً ٌكون فٌها منسوب المٌاه مرتفعا ً عند سطح التربة أو بالقرب منه ،مما ٌإدي إلى تراجع الؽبلل من المحاصٌل .وإن لم تكن األرض مزروعة،
فبل ٌمكن استخدامها فً الزراعة العادٌة بسبب ارتفاع نسبة المٌاه فً التربة .وٌمكن اللجوء إلى الصرؾ لحل مشكلة اإلشباع.

اإلشباع بالمٌاه

Waterlogging

فاصل فً أرض مرتفعة ٌقسم مساحتٌن تصرؾ مٌاهما إلى حوضٌن مختلفٌن ،أو الخط الفاصل بٌن نهرٌن.

مستجمع المٌاه

Watershed

7441

(إدارة حوض النهر) استخدام المٌاه وفقا ً لخطة (أحواض األنهر) تخدم أهدافا ً محددة مسبقا ً.

ادارة مستجمعات المٌاه

Watershed
management

7442

معدل إنتاج الببر من المٌاه باللٌتر/الثانٌة أو المتر المكعّب/الثانٌة.

سعة الببر

Well capacity

7443

بحسب اتفاقٌة رامسار ،األراضً الرطبة هً مستنقعات وأراض سبخة ،طبٌعٌة أو اصطناعٌة ،دابمة أو مإقتة ،مٌاهها ساكنة أو متدفقة ،مالحة أو خفٌفة
الملوحة ،تض ّم مناطق المٌاه البحرٌة التً ال ٌتجاوز عمق مدها وجزرها الستة أمتار .وتستخدم لؤلؼراض الزراعٌة وتعرؾ أٌضا باألراضً الرطبة التً تملك
كمٌة كبٌرة من المٌاه على سطحها وعلى األقل القسم األكبر منها فً موسم النمو .وهً ضحلة بما ٌكفً لنمو المحاصٌل فٌها أو الؽطاء النباتً فً التربة.

األراضً الرطبة

Wetland

7446

العملٌات التً تجري بٌن المكونات الفٌزٌابٌة ،والكٌمٌابٌة والبٌولوجٌة فً األرض الرطبة كتدوٌر المؽذٌات ،واإلنتاجٌة البٌولوجٌة ،وتؽذٌة المٌاه الجوفٌة.

وظٌفة األراضً الرطبة

Wetland function

7444

تقٌٌم األضرار التً تصٌب األراضً الرطبة جراء عامل بٌبً خارجً محدد (على سبٌل المثال ،انسكاب النفط على أرض رطبة ساحلٌة).

تحلٌل اآلثار على األراضً الرطبة

Wetland impact
analysis

7445

خنادق فً الحقول تطلق فٌها المٌاه على طول الحدود المخططة .وال توجد معاٌٌر لتصمٌم هذا النوع من األنظمة وهً ال تإدي إلى توزٌع متوازن للمٌاه فً
الحقل.

الفٌضان القوي

Wild flooding

7447

المبلػ الذي ٌكون الشخص مستعداً لدفعه لشراء سلعة أو خدمة بؽض النظر عن وضع السعر فً السوق أو عن توفر السلعة أو الخدمة من ؼٌر مقابل.

االستعداد للدفع

Willingness to pay

7448

الحد األدنى لرطوبة التربة التً تطلبها النبتة لتبقى فً وضع منتعش .وإذا انخفض معدّل الرطوبة فً التربة إلى ما دون نقطة الذبول ،فتذبل النبتة ،ولكن ٌمكن
أن تنتعش من جدٌد.

نقطة الذبول

Wilting point

7530

الحالة التً ال تستطٌع فٌها جذور النبتة التؽلّب على قوة الضؽط الجوي فتبقى المٌاه مجمّعة حول جزٌبات التربة .بتعبٌر آخر ،هو الحد األدنى من الرطوبة البلزم
للتربة للحفاظ على النبات من الذبول الدابم.

نقطة الذبول الدابم

Wilting point,
permanent

7531

المٌاه المسحوبة من مجاري المٌاه لبلستخدام الزراعً أو الصناعً أو المنزلً ،وقد ُفقدت فً التبخر أو النتح ،واستخدمت فً المنتجات والمحاصٌل ،واستهلكها
البشر أو الماشٌة ،وانسكبت مباشرة إلى البحر أو إلى مناطق التبخر (مستجمعات المٌاه) أو انتزعت من موارد المٌاه العذبة .وتستثنى كمٌة المٌاه المهدورة أثناء
نقل المٌاه بٌن نقطة السحب ونقطة االستخدام .مبلحظةٌ :ختلؾ استخدام المٌاه عن استهبلك المٌاه.

المٌاه المسحوبة ،المستهلكة

Withdrawn water,
consumed

7449

المٌاه المسحوبة لبلستخدام وؼٌر المستهلكة (فً التبخر أو النتح ،وفً المنتجات والمحاصٌل ،وفً االستهبلك البشري أو الحٌوانً ،واالنسكاب المباشر فً

المٌاه المسحوبة ،ؼٌر المستهلكة

Withdrawn water, not

7450
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Water user association

7438

Waterborne diseases

7439

Water-related diseases

7455

7440

Global Information System on Water and Agriculture – Arabic Glossary
http://www.fao.org/nr/aquastat
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/glossary/search.html
البحر ،أو التبخر (مجاري المٌاه) أو السحب من موارد المٌاه العذبة) .وتعود معظم كمٌات المٌاه المسحوبة إلى المٌاه السطحٌة أو الجوفٌة بعد استخدامها.
مبلحظةٌ :ختلؾ مفهوم استخدام المٌاه عن استهبلك المٌاه.
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