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تغٌر المناخ هو اي تغٌر مإثر وطوٌل المدى فً معدل حالة
الطقس ٌحدث لمنطقة معٌنة .معدل حالة الطقس ٌمكن ان
تشمل معدل درجات الحرارة ,معدل التساقط ,وحالة الرٌاح.
بعدما كانت األرض تعج بخٌراتها و مواردها الطبٌعٌة
كمرتع لئلنسان القدٌم محدود الطلبات الحٌاتٌة ,ومع تزاٌد
عدد السكان وتزاٌد متطلباته الحٌاتٌة ,أخذ ٌستنزف تلك
الموارد بشكل عشوائً وغٌر منظم وغٌر علمً مما تسبب
بحدوث تغٌرات مناخٌة لم ٌدركها آنذاك بسبب كثرة الموارد
الطبٌعٌة حٌث بدأ ٌستشعر بكوارث طبٌعٌة كاألعاصٌر و
الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والمجاعات ببعض البقع
على البسٌطة,

فاستفاق العالم الٌوم على مشكلة اآلثار السلبٌة للتغٌرات
المناخٌة و التً باتت تشكل تهدٌداً حقٌقٌا ً لوجود اإلنسان,
مما جعل العالم بحكوماته ٌتداعى لعقد المإتمرات الدولٌة
لوضع استراتٌجٌات تحد من الخطر المحدق لتلك التغٌرات
المناخٌة على سطح األرض فقد قدر العلماء أن ما ٌحدث
هذه األٌام هو أكبر تغٌر فً الغبلف الجوي منذ  65ألف
سنة ,فهو تحد عالمً ٌجب مواجهته بشكل جماعً ألن أي
خلل فً أي مكان وزمان ٌعود بشكل سلبً على كل فردعلى
هذه األرض أٌنما كان ,حٌث قدر أن ارتفاع الحرارة درجة
واحدة سٌخفف النمو االقتصادي العالمً بٌن . % 3-2

من خبلل الدراسات العدٌدة تبٌن أن الدول الصناعٌة الكبرى هً
المسإولة عن هذا التدهور فً المناخ (مثل أمرٌكا مسإولة عن
 %22من انبعاثات الغازات ) ولكننا بنهاٌة المطاف و كنتٌجة
حتمٌة وكوننا نعٌش على هذا الكوكب فسوف نتؤثر حتما بهذه
التغٌرات وبشكل أكبر كوننا ال نملك البرامج الخاصة للتصدي
لمثل هذه الظواهر وخاصة فً مجال القطاع الزراعً مصدر
األمن الغذائً وحماٌة االنسان ومن المتوقع أن تإثر التغٌرات
المناخٌة على إنتاجٌة األرض الزراعٌة من خبلل التؤثٌر على
خواص التربة الطبٌعٌة الكٌمٌائٌة والحٌوٌة وما ٌنتج عنها من
انتشار ألمراض و حشرات جدٌدة مسببة لؤلمراض الغٌر
معروفة بهذه البقعة من األرض و كذلك نقص فً إنتاجٌة
األرض الزراعٌة الذي ٌنعكس سلبا على حٌاة االنسان وقد
تتسبب فً هجرته.

مفعول الدفٌئة هو ظاهرة ٌحبس فٌها الغبلف الجوي بعضا من
طاقة الشمس لتدفئة الكرة األرضٌة والحفاظ على اعتدال
مناخنا .وٌشكل ثانً أوكسٌد الكربون أحد أهم الغازات التً
تساهم فً مضاعفة هذه الظاهرة إلنتاجه أثناء حرق الفحم
والنفط والغاز الطبٌعً فً مصانع الطاقة والسٌارات
والمصانع وغٌرها ,إضافة إلى ازالة الغابات بشكل واسع.
غاز الدفٌئة المإثر االخر هو المٌثان المنبعث من مزارع
الرز وتربٌة البقر ومطامر النفاٌات وإشغال المناجم
وأنابٌب الغاز .اما الـ )-Chlorofluorocarbons
 )CFCsالمسئولة عن تآكل طبقة األوزون واألكسٌد
النٌتري (من االسمدة وغٌرها من الكٌمٌائٌات) تساهم أٌضا
فً هذه المشكلة بسبب احتباسها للحرارة.

باعتبار أن التغٌر المناخً هو اعتبلل فً الظروف المناخٌة
المعتادة (حرارة –أمطار – رٌاح ).......حسب كل منطقة,
ٌحصل بسبب رفع النشاط البشري لنسب غازات الدفٌئة فً
الغبلف الجوي الذي بات ٌحبس المزٌد من الحرارة .فكلما
اتبعت المجتمعات البشرٌة انماط حٌاة أكثر تعقٌدا واعتمادا
على اآلالت احتاجت إلى مزٌد من الطاقة .وارتفاع الطلب
على الطاقة ٌعنً حرق المزٌد من الوقود االحفوري (النفط-
الغاز-الفحم) وبالتالً رفع نسب الغازات الحابسة للحرارة
فً الغبلف الجوي .بذلك ساهم البشر فً تضخٌم قدرة
مفعول الدفٌئة الطبٌعً على حبس الحرارة .مفعول الدفٌئة
المضخم هذا هو ما ٌدعو إلى القلق,

فهو كفٌل بان ٌرفع حرارة الكوكب بسرعة ال سابقة لها فً
تارٌخ البشرٌة .كما أن تغٌر المناخ لٌس فارقا طفٌفا فً
االنماط المناخٌة .فدرجات الحرارة المتفاقمة ستإدي إلى
تغٌر فً أنواع الطقس كؤنماط الرٌاح وكمٌة المتساقطات
وأنواعها إضافة إلى أنواع وتواتر عدة أحداث مناخٌة
قصوى محتملة .فتغٌر المناخ بهذه الطرٌقة ٌمكن ان ٌإدي
إلى عواقب بٌئٌة واجتماعٌة واقتصادٌة واسعة التؤثٌر وال
ٌمكن التنبإ بها.
ٌمكن تقسٌم األسباب الى فئتٌن :

أوالً -طبٌعٌة:
أ -ثوران البراكٌن التً تنبعث منها غازات الدفٌئة والتً تسبب
فً زٌادة ثقب االوزون الذي بدوره ٌتسبب فً السماح ألشعة
الشمس الفوق بنفسجٌه والتً تإدي الرتفاع حرارة سطح
األرض .
ب -العواصف الترابٌة خاصة فً األقالٌم الجافة و شبه الجافة
(كما فً سورٌا ) التً تعانً من ندرة فً الغطاء النباتً وقلة
األمطار وضعف الزراعات ( رٌاح الخماسٌن )
ج -ظاهرة البقع الشمسٌة  :التً تتكون بسبب اضطراب المجال
المغناطٌسً للشمس مما ٌزٌد من الطاقة الحرارٌة لبلشعاع
الصادر عنها  ,حٌث تتكرر هذه الحالة كل  11سنة
د -األشعة الكونٌة الناجمة عن انفجار بعض النجوم و الكواكب
التً تضرب الغبلف الجوي العلوي لؤلرض مإدٌة لتكوٌن
الكربون المشع .

ثانٌا ً -اصطناعٌة  :ناتجة عن التدخل السلبً لئلنسان :
أ -الغازات المنبعثة من الصناعات الثقٌلة و المعامل ( تكرٌر
النفط – انتاج الطاقة الكهربائٌة – معامل االسمنت –
مصانع البطارٌات ) .....
ب -غازات عوادم السٌارات والمولدات الكهربائٌة.
ج-الممارسات الخاطئة لؤلنشطة الزراعٌة :مثل اضافة كمٌات
زائدة من األسمدة و المبٌدات واألعبلف وكذلك عملٌات
ازالة الغابات (غابات األرز اللبنانً مهددة بسبب ارتفاع
الحرارة) وفبلحة البادٌة .........
د -الغازات الناتجة عن مٌاه الصرف الصحً (.)CH4

فهً تإثر على مختلف جوانب الحٌاة لئلنسان من سٌاسٌة
,أمنٌة,اقتصادٌة ,ثقافٌة ,صحٌة و سٌاحٌة و غٌرها
فان تغٌر المناخ السلبً ٌإثر على األمن الغذائً بشكل
سلبً فإذا ما علمنا أن ارتفاع درجة الحرارة درجة واحدة
بحلول عام  2030ودرجتٌن مئوٌتٌن فً نهاٌة القرن
الحالً سٌكون لها تؤثٌر اكبر فً المناطق االستوائٌة من
المناطق المعتدلة بٌنما ستستفٌد البلدان المتقدمة بزٌادة
إنتاجها و خاصة القمح فً كندا و شمال أوروبا و بعض
أنحاء روسٌا ,وستتؤثر ٌشكل سلبً البلدان النامٌة خبلل الـ
 100-15سنة القادمة ,

فالتغٌر المناخً هو السبب الرئٌسً لتقلبات اإلنتاج الزراعً
(مثال :انتاجٌه أكبر فً األعوام المطٌرة فً سورٌا) فان
كمٌة األمطار و توزعها خبلل الموسم الزراعً تزٌد
اإلنتاجٌة  ,وارتفاع الحرارة لٌبل ٌنقص اإلنتاجٌة .

وهنا سنركز على بعض تلك الجوانب منها وخاصة الزراعٌة
 -1التؤثٌر على التربة :فهً تتؤثر باالنجراف المائً و الرٌحً
وتغٌر فً صفاتها الفٌزٌائٌة و الكٌمٌائٌة و تملحها و
انخفاض مستوى الرطوبة و بالتالً خفض إنتاجٌتها
وتعرضها للتصحر .فتراجع خصوبة التربة وتفاقم التعرٌة
ٌإدي لتغٌر مواطن النباتات وازدٌاد الجفاف وتغٌر انماط
المتساقطات الذي سٌإدي إلى تفاقم التصحر .وتلقائٌا
سٌزداد بشكل غٌر مباشر استخدام االسمدة الكٌمٌائٌة
وبالتالً سٌتفاقم التلوث السام.

 -2التؤثٌر على المٌاه  :فقلة األمطار تإدي لنضوب المصادر
المائٌة و تملحها و زٌادة استهبلكها  ,وزٌادتها تإدي
لجرف التربة و غمر األرض الزراعٌة و خروجها من
اإلنتاجٌة ,كما سٌتم تناقص مٌاه البحٌرات المغلقة بسبب
التبخر و ارتفاع منسوب مٌاه البحار و المحٌطات إلى
59سم بحلول عام 2100م بسبب ارتفاع الحرارة وذوبان
الجلٌد فً القطبٌن .أما فً سورٌا فقد جف نهر الخابور و
منابعه وانخفاض منسوب المٌاه الجوفٌة لآلبار الذي انعكس
سلبا على المساحات المزروعة و انخفاض الثروة الحٌوانٌة
واإلنتاجٌة الزراعٌة.

االرتفاع المحتمل لمنسوب مٌاه البحار والمحٌطات سٌشكل
تهدٌدا للتجمعات السكنٌة الساحلٌة وزراعاتها إضافة إلى
موارد المٌاه العذبة على السواحل ووجود بعض الجزر التً
ستغمرها المٌاه .ان خسارة مخزون مٌاه الشفة فً غضون
 50عاما سٌرفع عدد االشخاص الذٌن ٌعانون من نقص فً
مٌاه الشرب من  5ملٌارات إلى  8ملٌارات شخص

 -3التؤثٌر على التنوع الحٌوي الزراعً و السبلالت البذرٌة :
فتغٌر المناخ سلبٌا ٌإدي النقراض األصناف المحلٌة
المتؤقلمة أصبل ودخول أنواع جدٌدة غازٌة وغرٌبة على
المنطقة من آفات ونباتات و غٌرها ,فمثبل ان زٌادة نسبة
ٌCO2إثر على الوظائف الفٌزٌولوجٌة لآلفات و الحشرات
مما ٌإدي لقصر دورة حٌاتها وتزاٌد أعدادها بسرعة كبٌرة
( مثل صانعة انفاق البندورة – توتا ابسلوتا ) .كما ٌتوقع
الباحثون أن  %30-20من األنواع فً العالم العربً سوف
تنقرض اذا ارتفعت الحرارة درجة مئوٌة واحدة فقط و
بالتالً خسارة فً الزراعات و المراعً و الغابات و
القضاء على األحٌاء المستوطنة الصدٌقة .

 -4زٌادة تكالٌف اإلنتاج  :بسبب الحاجة لزٌادة كمٌات
وفترات الري بشكل أطول و زٌادة فً مواد المكافحة و
التسمٌد وزٌادة فً العملٌات الزراعٌة و كذلك تغذٌة
الحٌوان أكثر.
 -5التؤثٌر المباشر على النبات :من حٌث انخفاض اإلنتاجٌة و
الموت وإصابات مختلفة باألمراض والحشرات.
 -6القضاء على أنماط زراعٌة :مثل ترك زراعة الحبوب
واألعبلف المعتادة.
-7الهجرة من الرٌف إلى المدٌنة :وتحوٌل األراضً الزراعٌة
إلى سلعه للبٌع.

 -8انهٌار وتغٌر فً ثقافات و معارف و تقالٌد المجتمع
المحلً بالمنطقة .
 -9توسع ثقب األوزون نتٌجة االنبعاثات الغازٌة وتسخٌن
سطح األرض وبالتالً الجفاف والتصحر كنتٌجة نهائٌة.
حٌث ٌفقد العالم  %4من األوزون فً العقد الواحد.
 -10تشكل األمطار الحامضٌة وما لها من مخاطر على
الزراعة.

إذا ما علمنا إن الزراعة نفسها مسإولة عن حوالً ثلث
انبعاثات الدفٌئة ( البٌوت الببلستٌكٌة ) فان انحبلل المواد
العضوٌة فً حقول األرز ٌتسبب بؤكثر من  %40من غاز
المٌتان  ,و أن حوالً  %25من انبعاثات المٌتان فً العالم
تؤتً من الماشٌة ,باإلضافة الى أن الزراعة مسئولة عن
 %80من انبعاثات أكسٌد النترون من خبلل تحلل األسمدة .

و اذا ما استشعرنا مخاطر التغٌرات المناخٌة المتمثلة
باألعاصٌر و ارتفاع بالحرارة والسٌول والزالزل.......
فبات من المإكد علٌنا التحسب لتلك المتغٌرات و أي تغٌٌر
طارئ جدٌد غٌرها( كون المخفً أعظم ) وخاصة تلك
المإثرة على قطاع الزراعة و إنتاجٌته .و علٌه فان تطوٌر
قطاع الزراعة هو أحد أهم عوامل مواجهة هذا التحدي عن
طرٌق األقلمة والتوافقٌة مع الحالة السورٌة خاصة
بالمناطق الزراعٌة الهامشٌة و ذلك عن طرٌق:

 -1تهٌئة التربة الزراعٌة :وٌتم ذلك من خبلل:
أ -التسمٌد المناسب :بإضافة السماد المناسب بالكمٌة و
الوقت المناسبٌن مع محسنات التربة للوصول الى الحاجة
الفعلٌة المبلئمة لئلنبات السلٌم و اإلنتاجٌة االقتصادٌة.
ب -استصبلح أراضً جدٌدة ذات قدرة أعلى على مواجهة
تلك التغٌرات وإدخالها فً دورة اإلنتاج الزراعً.

 -2استخدام الهندسة الوراثٌة  :عن طرٌق استنباط سبلالت
زراعٌة متؤقلمة مع التغٌرات بحٌث تكون أكثر قدرة على
تحمل ارتفاع الحرارة و أقل استهبلكا للماء و ذات دورة
قصٌرة  ,و علٌه فبل بد من انشاء بنك وراثً لحفظ و
تحسٌن مواصفات األصول الوراثٌة النباتٌة و الحٌوانٌة,
باجراء البحوث الزراعٌة الخاصة بؤقلمة األصناف و األنواع
كونها أهم عوامل التصدي لهذه الظاهرة.
 -3اعادة األقلمة المكانٌة و الزمانٌة للمحاصٌل :حسب المٌزة
النسبٌة لكل منطقة  ,وتحدٌد موعد الزراعة األنسب

 -4تطوٌر أسالٌب الري:
أ  -استقطاب الفواقد المائٌة :عن طرٌق مشروع حصاد مٌاه
األمطار و صٌانة أقنٌة الري لتخفٌف الفاقد.
ب  -التحمٌل و التكثٌف :أي تحمٌل محصول على محصول للتقلٌل
من مٌاه الري.مثل تكثٌف أصناف التفاح (رد دٌلٌشٌز-غولدن
دٌلٌشٌز-روم بٌوتً-جوناثام)على األصلٌن (MM106-
 ,) MM109وتحمٌل نبات الفاصولٌاء على محصول الذرة
الصفراء للعروة الرئٌسٌة زادت المادة الجافة بحدود .%7
ج  -التوسع فً تجارب الري المثالً :أي تحدٌد المقنن المائً
لكل محصول.
د  -معالجة مٌاه الصرف الصحً الستخدامها بالري الزراعً
هـ -التقلٌل من انتاج و استخدام المحاصٌل الشرهة للمٌاه و
استبدالها بما ٌحقق الهدف االكتفائً.

 -5تحدٌث طرق الوقاٌة من تغٌرات العوامل المناخٌة عن
طرٌق:
أ -التغطٌة بالشرائح الببلستٌكٌة لسطح التربة :لرفع حرارة
التربة ومنع نمو االعشاب الضارة و زراعة البذور
والشتول ضمن ثقوب.
ب -تغطٌة المزروعات ضمن انفاق ببلستٌكٌة شتاء لحماٌتها
من الحرارة المنخفضة و الرٌاح.
ج -تغطٌة الشتول الصغٌرة بالقش او بالخٌش لمعالجة ارتفاع
الحرارة.
د -التدقٌق بنوعٌة و كمٌة ووقت اضافة األسمدة المستخدمة
كون زٌادة السماد األزوتً تإدي لترقق بجدار الخبلٌا
النباتٌة وبالتالً زٌادة تؤثٌرها بالصقٌع و جعلها عرضة
للحشرات.

 -6الزراعات النظٌفة( الزراعة العضوٌة) :فهً تحد من
ظاهرة الصوبة التً تساهم فً تحوٌل األسمدة و المبٌدات
إلى غازات أوكسٌد الكربون و أكاسٌد النتروجٌن كما أنها
تحد من تلوث المٌاه السطحٌة و الجوفٌة و بالتالً التخفٌف
من التكلفة البٌئٌة و االقتصادٌة للزراعة التقلٌدٌة.
 -7التدوٌر اآلمن للمخلفات الزراعٌة :للحد من تلوث الهواء
و الماء والتربة,وذلك بعدم حرق تلك المخلفات
واستخدامها بطرق مفٌدة كتخمٌرها و انتاج الغاز الحٌوي
والسماد الحٌوي صدٌقً البٌئة.

 -8تحسٌن أسالٌب التخزٌن :بداٌة من تحسٌن أسالٌب
الزراعة إلنتاج محصول سلٌم وتحسٌن أسالٌب جنً
المحاصٌل و كذلك شروط النقل و التوضٌب للوصول إلى
شروط تخزٌن مناسبة بما فٌها العبوات المستخدمة لذلك و
مكان التخزٌن.
 -9االهتمام بالرعاٌة البٌطرٌة :عن طرٌق تحسٌن ظروف
الحظائر و األعبلف والخدمات البٌطرٌة ......وتركٌب
محطات خاصة برصٌد انبعاثات الغازات.

ٌ -10مكن للزراعة أن تلعب دورا فً تقلٌص احتراق الوقود
االحفوري و استبدال  %20من استهبلكه فً األجل القصٌر
باستخدام وقود الكتلة الحٌة.
 -11من كل ما سبق ٌبقى حبر على ورق إذا لم تتخذ بعض
االجراءات المرافقة مثل :
أ -التدرٌب واإلعداد العلمً:عن طرٌق الدورات و الندوات
االرشادٌة و األٌام الحقلٌة و استعادة التعلٌم الزراعً
بمختلف مستوٌاته والتدرٌب على كٌفٌة األقلمة,بهدف رفع
الوعً البٌئً لدى الرأي العام عن طرٌق نشر ودعم
المشارٌع البٌئٌة ذات النهج التشاركً مع المواطنٌن.

ب -الدعم االقتصادي للفبلح :عن طرٌق منح القروض و
تؤمٌن مستلزماته إلنتاج وإنشاء نظام تؤمٌن جٌد .
ج  -تطوٌر التعاونٌات الزراعٌة :كونها ذات دور كبٌر و
مإثر على افكار و سلوك الفبلح مباشرة.
د  -تنقٌة الملوثات قبل انتشارها بالجو.
هـ-ابتكار آالت ومصانع صدٌقة للبٌئة,وتشجٌع التكنولوجٌا
الجدٌدة مثل تجمٌع الكربون وتخزٌنه.

 -1غٌاب األرقام و المإشرات اإلحصائٌة آلثار التغٌرات المناخٌة
الخاصة بقطاع الزراعة
 -2االفتقار لبلختصاصٌٌن.
 -3عدم وجود رإٌة وطنٌة شاملة للتعاطً مع التغٌرات المناخٌة
المستقبلٌة.
 -4االفتقار للوعً الحقٌقً لخطورة االثار السلبٌة التً ستنجم
عن تلك التغٌرات المناخٌة.
بناء على ما تقدم فبل بد من انشاء برنامج وطنً لبحوث التغٌرات
المناخٌة و الحد من اثارها على الزراعة عن طرٌق:
أ -زٌادة قدرة القطاع الزراعً على التكٌف لمواجهة التغٌرات
المناخٌة مع التركٌز على المناطق الزراعٌة الهامشٌة األكثر
هشاشة.

ب -تقدٌر التؤثٌر الكمً للتغٌرات المناخٌة المتوقعة على
انتاجٌة المحاصٌل و الثروة الحٌوانٌة و االحتٌاجات المائٌة
الزراعٌة و االفات و األمراض النباتٌة و الحٌوانٌة
ت -العمل على الحد من االنبعاثات الغازٌة التً تإدي
لبلحتباس الحراري الناتجة عن زراعة المحاصٌل المختلفة
و ذلك عن طرٌق تحسٌن الممارسات الزراعٌة و االدارة
المزرعٌة السلٌمة لمختلف المحاصٌل الباعثة للغازات
وتشٌر الدراسات إلى أن مساهمة األراضً المحصولٌة
بامتصاص الكربون خبلل العشرٌن إلى الثبلثٌن عام القادمة
تتراوح بٌن  610 – 450ملٌون طن من الكربون بالعام

وتطبٌق أسالٌب أفضل فً إدارة األراضً و مكافحة التعرٌة
وتحوٌل األراضً الزراعٌة إلى غابات دائمة أو مراعً فً
البلدان الصناعٌة و إلنتاج محاصٌل الكتلة الحٌة( المنتجة
للطاقة الحٌوٌة).
ث -اجراء حصر للخرٌطة الزراعٌة لتحدٌد مستوى و مسببات
هشاشة النظم الزراعٌة المختلفة أمام التغٌرات المناخٌة و
تحدٌد أكثر المناطق هشاشة إلعطائها األولوٌة فً التؤقلم.



وكمثال عن أهم المشكبلت البٌئٌة وكٌفٌة الحد من أضرارها فً
سورٌا,هناك مشاكل بٌئٌة كبٌرة مثل معمل إسمنت طرطوس الذي
أثر بشكل واضح على المزروعات وأشجار الزٌتون والحمضٌات
المجاورة له والبعٌدة ,وهذا مرهون باتجاه الرٌاح وما تحمله من
غبار ٌتراكم ٌوما ً بعد ٌوم على هذه الحقول وٌشكل لها عقم و ٌحد
من إنتاجٌتها ,كذلك مصفاة بانٌاس والمحطة الحرارٌة ودورهما فً
تلوث البٌئة فً المدٌنة الساحلٌة الجمٌلة ,وأثر ذلك الواضح على
األشجار والمزروعات بشكل مباشر ,فطبقة هباب الفحم الواضحة
هً الداللة على هذه التؤثٌرات وما لها من أثر سلبً على حٌاة
اإلنسان واألمراض التً ترافقه.

 -1تطبٌق اتفاقٌة كٌوتو من المنزل األوروبً.
 -2برنامج لمراقبة الهواء فً تونس.
 -3بناء أول مدٌنة بدون كربون ونفاٌات وتعتمد على الطاقة
المتجددة فً االمارات.

ان ارتفاع درجة الحرارة فً خطوط العرض الشمالٌة العلٌا و
فً وسط بعض القارات ٌتسبب فً اجهاد المحاصٌل و
الماشٌة(حٌث ارتفاع الحرارة لٌبل ٌإثر سلبا على تكوٌن
الحبوب) .مع انخفاض منسوب األمطار و زٌادة معدالت
التبخر و هبوط مستوٌات رطوبة التربة و تمركز هطول
األمطار فً عدد ضئٌل من الفترات المطٌرة و زٌادة عدد
أٌام األمطار الغزٌرة التً تإدي لبلنجراف و السٌول
(ارتفاع منسوب مٌاه البحار الذي ٌإدي لغرق األراضً
الزراعٌة) مع نقص الهطول فً فصل نمو المحاصٌل
الرئٌسٌة.

ان التغٌرات المناخٌة ستتسبب بخفض انتاجٌة معظم
المحاصٌل الرئٌسٌة الى  %50بحلول سنة 2050م.
باإلضافة لزٌادة االستهبلك المائً ,فدراسات االقلمة هً
الحل االمثل للتخفٌف من النتائج السلبٌة آلثار التغٌرات
المناخٌة ,فقد أثبتت دراسات االقلمة على بعض المحاصٌل
التً تم دراسة حساسٌتها تحت ظروف التغٌرات المناخٌة
والتً ٌمكن عن طرٌقها تخفٌف حدة النقص فً انتاجٌة
المحصول أو صافً عائد المزرعة من وحدة مٌاه الري.

لكننا نبقى متفائلٌن كونه ٌمكن أن تعاد و تنخفض الحرارة
بسبب استبدال الوقود األحفوري بالوقود الحٌوي  ,فالطبٌعة
كجسم االنسان ٌمكن أن ٌصلح نفسه بنفسه.
إن نماذج مناخ العالم هً عبارة عن عروض حسابٌة
تتناول مناخ العالم الفعلً .بعض هذه النماذج لٌس إال
محاوال ٍ
ت قام بها العلماء الختصار سلوك المناخ المعقد فً
صٌغ بسٌطة(نسبٌا ً) فً محاول ٍة لفهم القوى المحركة .على
كل ,عندما ٌتكلم الناس عن توقعات محددة لسلوك المناخ
ٍ
على المدى البعٌد ,فإنهم ٌتكلمون عادة عن النماذج
المتداولة بشكل عام .فً هذه النماذج ُتعدل(ضمن المعقول)
بعض المعادالت حتى ٌصبح النموذج قادراً على استرجاع
الظروف الماضٌة وتوقع الظروف الحالٌة والمستقبلٌة بما
أمكن من الدقة وذلك لدى مقابلته بالمبلحظات الفعلٌة
المتعلقة بالظروف الماضٌة والحالٌة.

وبما أنه ٌستحٌل معرفة كل التغٌرات ,وعلما ً أن النموذج لن
ٌتطابق مع العالم الحقٌقً بالكاملٌ ,حاول العلماء التعوٌض
عن ذلك من خبلل دراسة كل نموذج مراراً وتكراراً محدثٌن
تغٌٌرات بسٌطة فً الشروط التً ٌنطلقون منها (كؤن
ٌزٌدوا سرعة الرٌح فً دٌتروٌت بنسبة  %1مثبلً) وفً
ٌكونوا فكرة عن
عوامل أخرى .بهذه الطرٌقة ٌمكنهم أن ّ
مختلف النتائج المحتملة .وعندما ٌحصلون على النتٌجة
نفسها عدة مرات ٌعتبرون أنها األكثر ترجٌحا ً.

شكراً إلصغائكم

