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  11 (نمذجت ريبضيت)تقزيز تقييم آثبر التغيزاث المنبخيت على القطبع الشراعي في سوريت 
 

 وزارة اإلدارة المحمية والبيئة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 
 

 وسارة اإلدارة المحليت والبيئت ببلتعبون مع بزنبمج األمم المتحدة اإلنمبئي

  ومزفق البيئت العبلمي

 

 البالغ الىطني األول للجمهىريت العربيت السىريت

 ت بشأن التغيراث المناخيتالخاص باتفاقيت األمم المتحدة اإلطاري

"Enabling activities for Preparation of Syria's initial National Communication  

to UNFCCC", (Project Nr.00045323). 
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  22 (نمذجت ريبضيت)تقزيز تقييم آثبر التغيزاث المنبخيت على القطبع الشراعي في سوريت 
 

 

 : فريق الدراســـة

 المدير الوطني لممشروع  الدكتور يوسف مسـمماني
 عضو فريق تدابير التكيف إيياب جنادالدكتور 

  

  
 

 : ية لممشروعالمجنة التوجيي
 : برئاسة الميندس ىالل األطرش وزير اإلدارة المحمية و البيئة، وعضوية كل من

 الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في سورية السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد 
 رئيس تخطيط الدولة الدكتور تيسير رداوي 
 الوطنية لمرفق البيئة العالمينقطة االتصال / معاون الوزير الميندس عماد حسون
 رئيس فريق الطاقة والبيئة في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الميندسة عبير زينو

 وزارة الدولة لشؤون البيئة/ المنسق الوطني لممشروع  الميندس ىيثم نشواتي
 المدير الوطني لممشروع الدكتور يوسف مسمماني

 
 
 
 

  :المجنة الفنية لممشروع
من المدير العام لمييئة العامة لشؤون البيئة، ورئيس فريق الطاقة والبيئة في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والمدير الوطني  تتألف

وزارة الدولة لشؤون البيئة، و ىيئة تخطيط الدولة، و وزارة الزراعة : لممشروع، والمنسق الوطني لممشروع، وممثمين عن كل من
مركز بحوث الطاقة، و وزارة اإلسكان والتعمير، و وزارة /زارة الري، و وزارة الصناعة، و وزارة الكيرباءواإلصالح الزراعي، و و 

 . الجمعيات األىميةو النقل، و وزارة النفط والثروة المعدنية، و المديرية العامة لألرصاد الجوية، والجامعات ومراكز البحث العممي، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ر باإلجماع من قبل المجنة الفنية، خالل ورشة العمل الفنية التي جرت بتاريختم المصادقة عمى ىذا التقري
 .تدمر -، في فندق ديديمان 4002/ 00/ 42 
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  33 (نمذجت ريبضيت)تقزيز تقييم آثبر التغيزاث المنبخيت على القطبع الشراعي في سوريت 
 

 

 الفهـــرس

 

 3 .................................................................................................................................... ممخــــصال

 4 ...................................................................................................................................... مـقـدمـــــو

 6 .............................................................................................................................. :الدراسة مواقع

 01 .................................................................................................................... :الدراســــة وطرق مواد

 01 ................................................................................................................. :المناخي التغير ناتبيا

 01 .............................................................................................................. :المائية االحتياجات تقدير

 CROPWAT: .............................................................................................. 01 الرياضي النموذج

 03 ........................................................................................................................ :والمناقشة النتائج

 03 .................................................. الحسكة محافظة في المروي لمقمح المائية االحتياجات تقدير 

 05 .............................................................. :المروي القمح عمى المناخية التغيرات تأثير تقدير 

 06 .................................................... الحسكة محافظة في البعل لمقمح المائية االحتياجات تقدير 

 11 ........................................... : الحسكة محافظة في القطن لمحصول المائية االحتياجات تقدير 

 11 ................................................. :حمب محافظة في الزيتون ألشجار المائية االحتياجات تقدير 

 14 .............................................................. :الزراعي القطاع في المناخية التغيرات مع التكُيف 

 15 ...................................................................................................................... :والنتيجة الخالصة

 16 ................................................................................................................................... :المراجع
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  44 (نمذجت ريبضيت)تقزيز تقييم آثبر التغيزاث المنبخيت على القطبع الشراعي في سوريت 
 

 
 

 ممخــــصال

لمحاصيل  حتياجات المائية واإلنتاجيةتقييم تأثير التغيرات المناخية عمى االتم في ىذه الدراسة 
القمح والقطن وأشجار الزيتون وقد اختيرت ىذه المزروعات ألنيا تعتبر من المحاصيل الرئيسية في 

تأتي محافظة الحسكة في المرتبة األولى من حيث المساحات المزروعة بالقمح والقطن لذلك . سورية
ياجات المائية واإلنتاجية ليذين المحصولين في ىذه تأثير التغيرات المناخية عمى االحت دراسة تمت

أما بالنسبة ألشجار الزيتون فقد تم اختيار محافظة حمب باعتبارىا المنتج األول ليذا . المحافظة
 1188-1171خالل الفترة  MMD-A1Bاستخدمت نتائج النماذج الرياضية المناخية . المحصول

رة وكميات األمطار، حيث من المتوقع ان يرتفع المعدل لتحديد التغيرات المتوقعة في درجات الحرا
درجة مئوية وينخفض المعدل السنوي لميطوالت المطرية بمقدار  2.4السنوي لدرجات الحرارة بمقدار

01  .% 
وجد بنتيجة ىذه الدراسة أن التغيرات المتوقع حصوليا في درجات الحرارة وكميات اليطول المطري 

ذا لم تتم  503ممم الى  452جات المائية لمحصول القمح المروي من ستؤدي إلى زيادة االحتيا ممم، وا 
زيادة كميات مياه الري لتعويض ىذه الزيادة في االحتياجات المائية فإن إنتاجية القمح المروي 

أما بالنسبة لمقمح البعل فإن التغيرات المتوقعة في الحرارة واألمطار ستؤدي %.  01ستنخفض بمقدار 
 %.03ممم واإلنتاجية ستنخفض بمقدار  358إلى  317ة االحتياجات المائية من إلى زياد

وباعتبار أن محصول القطن مروي بكاممو فإن تأثره بالتغيرات المناخية سيكون أقل، فقد وجد أن 
ممم إلى  0058التغيرات المتوقعة في الحرارة واألمطار ستؤدي الى زيادة االحتياجات المائية من  

وفي حال لم تتم زيادة كميات مياه الري لتعويض ىذه الزيادة في االحتياجات المائية  ممم، 0154
 .فقط% 4ستنخفض إنتاجية ىذا المحصول  بمقدار 

أما بالنسبة ألشجار الزيتون المروية فإن التغيرات المتوقعة في الحرارة واألمطار ستؤدي إلى زيادة 
إذا لم تتم زيادة % 4واإلنتاجية ستنخفض بمقدار  ممم 831ممم إلى  747االحتياجات المائية من 

بينما ستؤدي التغيرات المناخية إلى . كميات مياه الري لتعويض ىذه الزيادة في االحتياجات المائية
 %. 4.2خفض إنتاجية الزيتون البعل بمقدار 

رارة، تغيير إن إجراءات التكَيف مع التغيرات المناخية يمكن أن تتضمن استخدام أصناف مقاومة لمح
 .الممارسات الزراعيو مثل تغيير موعد الزراعة وكثافة البذار، وتحسين إدارة مياه الري
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 وـــــدمـقـم
من مجمل % 14يعتمد االقتصاد السوري بشكل كبير عمى الزراعة حيث أن ىذا القطاع يساىم بـ 

تبمغ (. 1113جموعة اإلحصائية، الم)الدخل القومي ويبمغ عدد العاممين فيو ثمث اليد العاممة السورية 
( من المساحة الكمية لسورية %  21) مميون ىكتاراً   4821758مساحة األراضي القابمة لمزراعة 

(.  1114المجموعة اإلحصائية، )ىكتارًا  4412245، ولكن األراضي المستثمرة فعميا تبمغ (0شكل )
 . ، العدس، الحمص، الشوندر السكريالقطن، القمح، الزيتون، الشعير: أىم الزراعات  في سورية

المناخية المتوقعة في منطقة الشرق األوسط ستشمل زيادة درجات الحرارة وانخفاض  تإن التغيرا
كميات اليطول المطري مما سيساىم في زيادة االستيالك المائي لمنباتات وتخفيض فترة نمو 

 .المحاصيل وانخفاض كمية المياه المتوفرة
 

32%

20%

45%

3%

أراضي زراعية مستثنرة أراضي  زراعية غير مستثنرة بادية و مراعي غابات
 

 استخدامات األراضي في سورية :(1)رقم شكل 
 

القمح والقطن وأشجار الزيتون لتقييم تأثير التغيرات المناخية عمى تم في ىذه الدراسة اختيار محاصيل 
االحتياجات المائية واإلنتاجية  لممزروعات ألنيا من المحاصيل الرئيسية في سورية، فيعتبر القمح من 

من %  23تبمغ المساحة المزروعة بيذا المحصول حيث  (NAPC, 2002)المحاصيل االستراتيجيو 
من ىذه المساحة  يتم % 44ولكن فقط (. 1114المجموعة اإلحصائية، )مجمل األراضي المزروعة 

لذلك فإنو من المتوقع أن يكون لمتغيرات المناخية . ريو والمساحة المتبقية تعتمد عمى مياه األمطار فقط
واإلنتاجية ليذا المحصول وبالتالي سيكون ليا تأثير مباشر عمى عمى االستيالك المائي  انعكاس كبير
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  66 (نمذجت ريبضيت)تقزيز تقييم آثبر التغيزاث المنبخيت على القطبع الشراعي في سوريت 
 

لمقطن فيأتي في المرتبة األولى عمى قائمة الصادرات أما بالنسبة  .القطاع االقتصادي في سورية
 من مجمل الصادرات الزراعية  18.4السورية الزراعية حيث يشكل 

تتركز زراعة ىذا المحصول في . (NAPC, 2002)من حجم التبادل الزراعي بشكل عام %  02.7 و
وبحسب الجمعية العالمية لزيت الزيتون . المنطقة الشمالية الشرقية من سورية وىو في غالبيتو مروي

(IOOC ) حيث  1113فإن سورية احتمت المرتبة الخامسة عالميا في إنتاج زيت الزيتون في عام
 1115في عام (. IOOC,2006) 1114ألف طنًا بينما احتمت المرتبة السادسة عام  064أنتجت 

طنًا  0.111111ىكتارًا وبمغ انتاج الزيتون  453827بمغت المساحة المزروعة بأشجار الزيتون 
دلب وحماه والالذقية إتنتشر زراعة الزيتون في محافظات حمب و (. 1115المجموعة االحصائية،)

 .وطرطوس ودرعا
 

من مجمل مساحة األراضي المزروعة % 18سوى  إن مساحة األراضي المروية في سورية ال تشكل
، لذلك فإن اإلنتاج الزراعي يتأثر بشكل كبير باليطوالت المطرية سواء (1114المجموعة اإلحصائية ،)

وقد تم تقسيم سورية الى خمس مناطق . من ناحية الكمية أو التوزع الزماني والمكاني ليذه األمطار
 (.1شكل )ري استقرار وذلك حسب كميات اليطول المط

 

 :منطقة االستقرار األولى
ويمكن تقسيم ىذه المنطقة . ممم 241وتشمل المناطق التي تزيد اليطوالت المطرية السنوية فييا عن 

ممم سنويا ويكون اإلنتاج الزراعي مؤكدًا في  511إلى منطقتين فرعيتين األولى تزيد فييا األمطار عن 
 .كل سنة

 

 :منطقة االستقرار الثانية
تزرع في ىذه . ممم 241و 141تشمل المناطق التي تتراوح اليطوالت المطرية السنوية فييا بين و 

من % 02.2تشكل مساحة ىذه المنطقة . المناطق محاصيل القمح والشعير والمحاصيل الصيفية
 .يةالمساحة الكمية لسور

 

 :منطقة االستقرار الثالثة
تزرع في ىذه المناطق محاصيل . ممم 141ة وتشمل المناطق التي تتمقى ىطوالت مطرية سنوي

 .ةمن المساحة الكمية لسوري% 6.00تشكل مساحة ىذه المنطقة . الحبوب واالعالف
 

 (:المنطقة اليامشية)منطقة االستقرار الرابعة 
يمكن في ىذه . ممم 141و 111وتشمل المناطق التي تتراوح اليطوالت المطرية السنوية فييا بين 

من % 8.80تشكل مساحة ىذه المنطقة . لشعير فقط ويمكن استخداميا كمراع دائمةالمناطق زراعة ا
 .ةالمساحة الكمية لسوري
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 :منطقة االستقرار الخامسة
. ىذه المنطقة غير مالئمة لمزراعة. ممم 111وتشمل المناطق التي تقل فييا اليطوالت المطرية عن 

 .ةلسوري من المساحة الكمية% 44.0تشكل مساحة ىذه المنطقة 

 
 

 ةمناطق االستقرار في سوري :(2)رقم شكل 

 :مواقع الدراسة
خط عرض )م فوق سطح البحر 184التي تقع عمى ارتفاع ( 2شكل )تم اختيار محافظة الحسكة 

لدرسة تأثير التغيرات المناخية عمى االحتياجات ( درجة شرقاً  31.34درجة شمااًل، خط طول  25.22
ولي القطن والقمح ألنيا تعتبر منطقة اإلنتاج الرئيسية ليذين المحصولين في المائية واإلنتاجية لمحص

م  281أما بالنسبة لمزيتون فقد تم اختيار محافظة حمب التي تقع عمى ارتفاع (. 5و 4أشكال )سورية 
ًً وخط طول  25.00خط عرض ) فوق سطح البحر    26.02درجة شمااًل

% 12)عمى ىذا المحصول ألنيا المحافظة األولى في إنتاجو  لدراسة التأثيرات المناخية( درجة شرقاً 
 .(6شكل ) (من مجمل اإلنتاج الكمي 
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 مواقع الدراسة :(3)رقم شكل 

 

2%
3%

6%

5%

1%

19%

12%5%

42%

1%

السويداء درعا القنيطرة دمشق حمص حماه ادلب

طرطوس الالذقيه حلب الرقة دير الزور  الحسكة
 (نسبة مئوية)توزع مساحات األراضي المزروعة بالقمح في المحافظات السورية  :(4)رقم شكل 

 مىاقع الدراست
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0% 11%

3%

16%

23%12%

35%

حمص حماه ادلب حلب الرقة دير الزور الحسكة
 

 (نسبة مئوية)ن في المحافظات السورية توزع مساحات األراضي المزروعة بالقط :(5)رقم شكل 
 
 

6.1 3.7

5.4

5.0

16.8

16.8

20.1

23.4

1.1

درعا دمشق حمص حماه ادلب طرطوس الالذقية حلب الرقة

 

 (نسبة مئوية)توزع مساحات األراضي المزروعة بالزيتون في المحافظات السورية  :(6)رقم شكل 
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 :ةــــمواد وطرق الدراس
 

 :البيانات المناخيو الحاليو
اعدة تم الحصول عمى المعمومات المناخية لمرحمة األساس لكل من محافظتي الحسكة وحمب من ق

وتتضمن ىذه البيانات درجات الحرارة العظمى  CLIMWAT (FAO, 2003)البيانات المناخية 
 . والصغرى والرطوبة النسبية وعدد ساعات السطوع الشمسي وسرعة الرياح

 : محافظة الحسكة
يغمب عمى محافظة الحسكة المناخ المتوسطي الجاف حيث يبمغ متوسط درجة الحرارة العظمى خالل 

Cاألكثر حرارة الشير 
ο
بينما يبمغ متوسط درجة الحرارة الدنيا خالل الشير ( في شير تموز) 31.3 

C األكثر برودة
ο
يمتد موسم األمطار من شير تشرين األول ولغاية (. في شير كانون الثاني) 0.4  

اليوم في شير تموز  /ممم 8.2نتح األعظمي  -ويبمغ التبخر. ممم 168أيار بمتوسط سنوي قدره 
أما بالنسبة لممعدل الشيري لمرطوبة النسبية فيبمغ . اليوم في شير كانون الثاني /ممم 0.0األدنى و 

 وتتراوح سرعة الرياح بين. في شير كانون األول% 71في شير تموز و % 24
 (.0جدول . )يوم في شير حزيران /كم 148يوم في شير تشرين األول و  /كم 021 

 

 يرية لمبيانات المناخية في محافظة الحسكةالمتوسطات الش :(1)رقم جدول 
تبخر -النتح

 المرجعي
ETo 

(يوم /مم)  

 االشعاع الشمسي
(يوم/2م/ميغاجول)  

عدد ساعات 
 السطوع الشمسي

(ساعة)  

سرعة 
 الرياح

( يوم/كم ) 

الرطوبة 
 النسبية
(%) 

الحرارة 
 الدنيا
(

o
C) 

الحرارة 
 العظمى
(

o
C) 

 الشير

 ن األولكانو 11.4 1.5 82 181 4.2 8.1 1.1
 شباط 13.8 2.3 78 190 5.3 11.1 1.7
 آذار 18 4.9 75 207 6.5 15.2 2.7
 نيسان 23.8 9.3 68 199 7.5 19.2 4.0

 آيار 30.7 14.1 52 216 9.6 23.8 6.2

 حزيران 36.6 19 35 259 12 27.7 8.8

 تموز 40.4 22.2 35 251 12.4 28 9.3

 آب 40.1 21.5 35 216 11.5 25.3 8.2

 أيمول 35.3 16.3 40 181 10.3 21 6.0

 تشرين اآلول 28.6 10.8 53 130 7.7 14.6 3.4

 تشرين الثاني 20.2 5.7 69 138 6.6 10.7 1.9

 كانون األول 13.4 2.6 80 173 4.6 7.8 1.2

 المتوسط 26 10.8 58.5 195.1 8.2 17.7 4.5



 www.inc-sy.org مشزوع إعداد البالغ الوطني األول للتغيزاث المنبخيت
 

 
 

  1111 (نمذجت ريبضيت)تقزيز تقييم آثبر التغيزاث المنبخيت على القطبع الشراعي في سوريت 
 

 

 :حمبمحافظة 
ف حيث يبمغ متوسط درجة الحرارة العظمى خالل يغمب عمى محافظة حمب المناخ المتوسطي الجا

36.5الشير األكثر حرارة 
o
C (في شير آب ) بينما يبمغ متوسط درجة الحرارة الدنيا خالل الشير

2.2 األكثر بروده
o
C  (في شير كانون الثاني .) يمتد موسم األمطار من شير تشرين األول ولغاية

اليوم في شير تموز  /ممم 8.5نتح األعظمي -خرويبمغ التب. ممم 218أيار بمتوسط سنوي قدره 
أما بالنسبة لممعدل الشيري لمرطوبة النسبية فيبمغ . اليوم في شير كانون الثاني /ممم 0.0واألدنى 

يوم في  /كم 045وتتراوح سرعة الرياح بين . في شير كانون األول% 74في شير تموز و% 38
 .(2جدول )ن يوم في شير حزيرا /كم 304شير تشرين األول و 

 

 المتوسطات الشيرية لمبيانات المناخية في محافظة حمب :(2)رقم جدول 
تبخر -النتح

 المرجعي
ETo 

(يوم/ مم)  

 االشعاع الشمسي
(يوم/2م/ميغاجول)  

عدد ساعات 
السطوع 
 الشمسي

(ساعة)  

 سرعة الرياح

( يوم/كم ) 

الرطوبة 
 النسبية
(%) 

الحرارة 
 الدنيا
(

o
C) 

الحرارة 
 العظمى
(

o
C) 

 شيرال

 كانون األول 10.4 2.2 85 233 4 7.9 1.07
 شباط 12.7 2.7 79 233 4.8 10.6 1.66
 آذار 16.7 5.1 73 251 6.6 15.4 2.71
 نيسان 22.3 8.7 67 276 8.4 20.5 4.3
 آيار 28.6 13.1 59 276 10.3 24.8 6.17
 حزيران 33.8 17.9 47 354 12.3 28.2 8.69

 تموز 36.1 20.5 49 415 12.7 28.4 9.59
 آب 36.5 20.5 52 372 12 26 8.69
 أيمول 32.7 16.8 55 268 10.4 21.2 6.13
 تشرين اآلول 27.2 12.1 60 173 8.2 15.2 3.53
 تشرين الثاني 19.4 6.8 71 156 6.7 10.8 1.88
 كانون األول 12.3 4 83 199 4 7.3 1.06

 المتوسط 24.1 10.9 65 267.2 8.4 18 4.62
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  1212 (نمذجت ريبضيت)تقزيز تقييم آثبر التغيزاث المنبخيت على القطبع الشراعي في سوريت 
 

 

 :نات التغير المناخيبيا
متوسط التغير المتوقع في درجات الحرارة وكميات األمطار لمبمدان الواقعة في حوض  2يبين الجدول 

 1171لمفترة الممتدة مابين  MMD-A1Bالمتوسط والمحددة من النماذج  الرياضية المناخية 
المعدل السنوي لدرجات وفقا ليذه النتائج من المتوقع أن يرتفع .  (IPCC Report,2007) 1188و

 جرى %.01درجة مئوية وينخفض المعدل السنوي لميطوالت المطرية بمقدار  2.4الحرارة بمقدار 
  .اعتبار قيم الرطوبة النسبية وعدد ساعات السطوع الشمسي وسرعة الرياح نفسيا في فترة األساس

 

نموذجًا رياضيًا  10مجموعة من  محدد منالحرارة واألمطار الالتغير المتوقع في متوسط درجة  :(3)رقم جدول 
(MMD)  وفقًا لمسيناريو(A1B )IPCC Report, 2007). ) 

 

 االشير شباط-2ك – 1ك أيار-نيسان-آذار آب-تموز-حزيران 2ت-1ت-ايمول السنوي

 (C°)درجة الحرارة  2.6 3.2 4.1 3.3 3.5

 )%(االمطار  6- 16- 24- 12- 12-

 

 :تقدير االحتياجات المائية
 

 :CROPWATالنموذج الرياضي 
نظمة االغذية الذي تم تطويره من قبل قسم المياه والتربة في م  CROPWATإن النموذج الرياضي 

يستخدم إلدارة مياه الري و تقدير االحتياجات المائية  FAO (Smith, 1992)والزراعة العالمية 
ًٍ . لممحاصيل   سيعتمد البرنامج عمى طريقة بنمان مونتٍي

(Allen et al, 1998) تتضمن المعطيات . ومعامل المحصول لتقدير االحتياجات المائية لمنباتات
التي يتطمبيا النموذج تاريخ الزراعة، معامل المحصول وأطوال مراحل النمو المختمفة لمنبات والبيانات 

 .  المناخية
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  1313 (نمذجت ريبضيت)تقزيز تقييم آثبر التغيزاث المنبخيت على القطبع الشراعي في سوريت 
 

و معامل ( ETo)عي إن االحتياجات المائية لممحاصيل تساوي إلى جداء االحتياج المائي المرج
 (:1معادلة (  )Kc)المحصول 

 

ETc = Kc×ETo                                                   (1) 
 

  :حيث
ETc: االحتياج المائي لممحصول  
ETo : االحتياج المائي المرجعي 

Kc : معامل المحصول 
 .(Allen et al. 1998)تيس اآلنفة الذكر حديد االحتياج المائي المرجعي باستخدام معادلة بنمان مونجرى ت

 

ىي من أجل محاصيل تنمو في  (0)إن قيمة االحتياجات المائية الفعمية المحسوبة من المعادلة 
ظروف مثالية من حيث توفر مياه الري والعوامل البيئية األخرى ولكن في الواقع فإن النبات يتعرض 

نتاجيتوإلجيادات نتيجة نقص المياه مما يؤثر عمى نمو  ألخذ اإلجيادات المائية بعين االعتبار تم . ه وا 
 :تعريف معامل اإلجياد المائي كما يمي

 











Ym

Ya

ky
ks 1

1
1                                         (2) 

 : حيث
Ya  ةاإلنتاجية الفعمي 

Ym  اإلنتاجية األعظمية 
Ky  معامل اإلنتاجية 

Ks   =معامل اإلجياد المائي 
 :استخدام معامل اإلجياد المائي يتم تحديد االحتياجات المائية الفعمية لممحاصيل من العالقة التاليةب
 

ETc actual = Ks×ETc                                          (3) 

 
 :االنخفاض في اإلنتاجية بسبب زيادة االستيالك المائيطريقة تقدير 

تقدير االنخفاض في إنتاجية المحاصيل كنتيجة    CROPWATيمكن باستخدام النموذج الرياضي 
 :لزيادة االستيالك المائي اعتمادًا عمى العالقة التالية
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  1414 (نمذجت ريبضيت)تقزيز تقييم آثبر التغيزاث المنبخيت على القطبع الشراعي في سوريت 
 

 




















ETm

ETa
Ky

Ym

Ya
11                                   (4)  

 :حيث
Ya  = ة اإلنتاجية الفعمي 

Ym   =ة اإلنتاجية األعظمي 
Ky   =ة معامل اإلنتاجي 

ETa = ETc     =االحتياج المائي الفعمي  
ETm  =ة االحتياجات المائية األعظمي 

 :النتائج والمناقشة
 

 تقدير االحتياجات المائية لمقمح المروي في محافظة الحسكة 
( 6)حل نموه من تاريخ الزراعة ولغاية الحصاد ويبين الشكل ايتغير معامل المحصول مع تغير مر 
وفقا لنتائج التجارب بعد أن تم تعديمو ( Allen et al. 1998) منحني معامل المحصول لمقمح حسب

بمغت االحتياجات  .الحقمية التي أجريت في محطة البحوث العممية الزراعية في محافظة الحسكو
وفقًا لممعطيات المناخية الحالية وبمغ ( 3جدول )ممم  502في محافظة الحسكة  ةالمائية المرجعي

( ETm)أما االحتياج المائي . 1.73لمختمف مراحل نمو القمح ( Kc)متوسط معامل المحصول 
  .ممم 452الى  اً فكان مساوي لمقمح المروي

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

10/21 12/10 1/29 3/20 5/9 6/28

التاريخ

K
c

 

 منحني معامل المحصول لمقمح المروي :(7)رقم شكل 
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  1515 (نمذجت ريبضيت)تقزيز تقييم آثبر التغيزاث المنبخيت على القطبع الشراعي في سوريت 
 

 االحتياجات المائية لمقمح المروي في محافظة الحسكة من أجل الظروف المناخية الحالية :(4)رقم الجدول 

ةاألمطار الفعال  
(مم)  

 األمطار الكمية
(مم)  

 

االحتياجات المائية 
 لممحصول
(ETc) 

(مم)  
 

 معامل المحصول
(Kc) 

االحتياج المائي 
 المرجعي
(ET0) 

(الفترة /مم ) 

 التاريخ

13.95 15.1 2.53 0.3 8.44 15/12 

15.84 17.37 2.26 0.3 7.54 25/12 

15.8 17.35 2.57 0.38 6.81 4/1 

15.34 16.81 3.43 0.52 6.6 14/1 

14.73 16.07 5.05 0.66 7.61 24/1 

14.09 15.3 7.97 0.8 9.88 3/2 

13.54 14.63 12.67 0.94 13.36 13/2 

13.14 14.12 19.56 1.09 17.95 23/2 

12.88 13.79 27.01 1.15 23.49 5/3 

12.72 13.58 34.26 1.15 29.79 15/3 

12.56 13.39 42.14 1.15 36.64 25/3 

12.24 13.03 50.38 1.15 43.81 4/4 

11.59 12.33 58.7 1.15 51.04 14/4 

10.44 11.08 66.84 1.15 58.12 24/4 

8.63 9.12 74.53 1.15 64.8 4/5 

6.08 6.38 69.69 0.99 70.89 14/5 

2.82 2.91 52.07 0.69 76.19 24/5 

0.12 0.12 30.91 0.38 80.54 3/6 

 المجموع 613.51  562.57 222.48 

 

حيث أن ( Ks=0.7)أن القمح المروي في محافظة الحسكة يتعرض لإلجياد المائي ( 4)يبين الجدول 
ممم ومتوسط  050يصل إلى  (ETc-ETcactual) الفرق بين االحتياج المائي الفعمي واألعظمي

 .رىكتا /طن 4ة البالغة ىكتار مقارنة مع اإلنتاجية األعظمي /طن 2.4االنتاجية الفعمية 
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  1616 (نمذجت ريبضيت)تقزيز تقييم آثبر التغيزاث المنبخيت على القطبع الشراعي في سوريت 
 

االحتياجات المائية الفعمية واإلنتاجية لمحصول القمح المروي في محافظة الحسكة من أجل الظروف  :(5)رقم جدول 
 .المناخية الحالية

االنخفاض 
في 

 اإلنتاجيو
)%( 

االحتياج المائي 
 الفعمي لممحصول

ETcactual 
(mm) 

 

Ks 

 االنتاجية
 االعظمية

Ym
3 

 ىكتار/طن
 

النتاجية ا
 الفعمية
Ya

2 

 (ىكتار/طن)
 

معامل 
 اإلنتاجية

Ky
1 

 

االحتياج المائي 
 لممحصول

ETc 

 (مم)

االحتياج المائي 
 المرجعي

ETo 

 (مم)

30 402 0.7 5.0 3.5 1 563 613 

 

 من  0
Irrigation and Drainage Paper No. 33 (Doorenbos and Kassam, 1979)
 

 محافظة الحسكة سنة في 04متوسط اإلنتاجيو لمدة  1
  .المعمومات المحمية، Irrigation and Drainage Paper No. 33 (Doorenbos and Kassam, 1979)من  2

 

 تقدير تأثير التغيرات المناخية عمى القمح المروي: 
تم ( 2جدول )باستخدام البيانات الخاصة بالتغيرات المتوقعة في درجات الحرارة واليطوالت المطرية 

وبأتباع طريقة مماثمة لتمك التي تم  CROPWATدخالت المناخية لمنموذج الرياضي تعديل الم
استخداميا لتقدير االحتياجات المائية تحت الظروف المناخية الحالية  تم حساب االحتياجات المائية 

  (.5)تحت ظروف التغيرات المناخية كما ىو موضح في الجدول 
توضح أن التغيرات المتوقعة في درجات الحرارة واليطوالت  6و 4إن النتائج المبينة في الجداول 

وفي حال لم . ممم 503ممم الى  452المطرية ستؤدي الى زيادة االحتياجات المائية لمقمح المروي من 
فإن إنتاجية القمح يتم تقديم كميات إضافية من مياه الري لتعويض ىذه الزيادة في االحتياجات المائية 

 (. ىكتار /طن 2.04ىكتار إلى  /طن 2.4من % ) 01ستنخفض بمقدار 

 
 .العتبارأخذ التغيرات المناخية بامحافظة الحسكة مع ب جات المائية لمحصول القمح المروياالحتيا :(6)رقم جدول 

 األمطار الفعالو
 (مم)

 األمطار الكمية
 (مم)

 

االحتياجات 
المائية 
 لممحصول
(ETC) 

 (مم)
 

 معامل المحصول
(Kc) 

االحتياج المائي 
 المرجعي
(ET0) 

(الفترة/مم ) 

 التاريخ

13.08 14.08 2.83 0.3 9.42 15/12 

14.93 16.27 2.54 0.3 8.47 25/12 

14.99 16.37 2.9 0.38 7.71 4/1 

14.61 15.93 3.92 0.52 7.53 14/1 

14.02 15.23 5.75 0.66 8.66 24/1 

13.31 14.4 8.99 0.8 11.15 3/2 
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  1717 (نمذجت ريبضيت)تقزيز تقييم آثبر التغيزاث المنبخيت على القطبع الشراعي في سوريت 
 

 األمطار الفعالو
 (مم)

 األمطار الكمية
 (مم)

 

االحتياجات 
المائية 
 لممحصول
(ETC) 

 (مم)
 

 معامل المحصول
(Kc) 

االحتياج المائي 
 المرجعي
(ET0) 

(الفترة/مم ) 

 التاريخ

12.61 13.55 14.16 0.94 14.93 13/2 

11.96 12.78 21.69 1.09 19.91 23/2 

11.43 12.13 29.78 1.15 25.9 5/3 

11.00 11.61 37.61 1.15 32.71 15/3 

10.62 11.17 46.11 1.15 40.09 25/3 

10.20 10.71 54.98 1.15 47.81 4/4 

9.62 10.09 63.94 1.15 55.6 14/4 

8.72 9.15 72.69 1.15 63.21 24/4 

7.35 7.71 80.96 1.15 70.4 4/5 

5.35 5.6 75.62 0.99 76.93 14/5 

2.59 2.69 56.46 0.69 82.61 24/5 

0.11 0.11 33.49 0.38 87.26 3/6 

186.5 199.58 614.43  670.3 Total 

 

لقمح المروي في محافظة الحسكة مع أخذ التغيرات االحتياجات المائية الفعمية و اإلنتاجية لمحصول ا :(7)رقم جدول 
 .المناخية بعين االعتبار

 األعظميو االنتاجيو
Ym 

 ىكتار/طن

 

 االنتاجيو الفعميو
Ya 

 (ىكتار/طن)

 

 معامل االنتاجيو
Ky 
 

االحتياج المائي 
 لممحصول

ETc 

 (مم)

 االحتياج المائي المرجعي
ETo 

 (مم)

 

5.0 3.15 1 614 670 

 

 جات المائية لمقمح البعل في محافظة الحسكةتقدير االحتيا  
فإن ( 7)إن إنتاجية القمح البعل تتأثر بشكل كبير بكمية اليطوالت المطرية و كما ىو مبين في الشكل 

ىكتار من  /كغ 1266ىكتار و  /كغ 171إنتاجية ىذا المحصول في محافظة  الحسكة تراوحت بين 
 ممم وفي بعض المواسم  421ممم و  84أجل ىطوالت مطرية تراوحت بين 

لذلك فإن حصول . حصل انييار كامل في إنتاج القمح البعل( 0888/1111و  0872/0873)
 .تغيرات كبيرة في المناخ سينعكس بشكل كبير عمى إنتاجية القمح غير المروي
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  1818 (نمذجت ريبضيت)تقزيز تقييم آثبر التغيزاث المنبخيت على القطبع الشراعي في سوريت 
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 العالقة بين إنتاجية القمح البعل واليطوالت المطرية في محافظة الحسكة :(8)رقم شكل 
 

من أجل ( ETo)أتباع طريقة مماثمة لمتي تم شرحيا سابقًا وجد أن االحتياج المائي المرجعي ب
ممم ومتوسط معامل المحصول  383تساوي الى الحالية  لفترة نمو القمح البعل الظروف المناخية 

 لمقمح البعل تساوي (ETc)واالحتياجات المائية . 1.71خالل مراحل النمو المختمفة يساوي 
  (.8و 7 الجدوالن)ممم  317 

، (01)و تم حساب االحتياجات المائية تحت ظروف التغيرات المناخية كما ىو موضح في الجدول 
 358ممم الى  317حيث وجد أن االحتياجات لمقمح البعل ستزيد نتيجة لمتغيرات المناخية المتوقعة من 

 ىكتار /طن 0.10ىكتار إلى /طن 0.3ممم مما سيؤدي إلى انخفاض اإلنتاجية من 
 (.00و  8الجدوالن ) 
 

 .االحتياجات المائية لمقمح البعل في محافظة الحسكة من اجل الظروف المناخية الحالية :(8)رقم جدول 

 االمطار الفعالو
 (مم)

 االمطار الكمية
 (مم)

 

االحتياجات 
المائية 
 لممحصول
(ETc) 

 (مم)
 

 معامل المحصول
(Kc) 

االحتياج المائي 
 المرجعي
(ET0) 

 (الفترة/مم(

 التاريخ

13.2 14.2 2.5 0.30 8.4 12/15 

15.3 16.8 2.3 0.30 7.5 12/25 

17.8 19.8 2.1 0.31 6.8 1/4 

18.4 20.5 3.2 0.48 6.6 1/14 
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  1919 (نمذجت ريبضيت)تقزيز تقييم آثبر التغيزاث المنبخيت على القطبع الشراعي في سوريت 
 

 االمطار الفعالو
 (مم)

 االمطار الكمية
 (مم)

 

االحتياجات 
المائية 
 لممحصول
(ETc) 

 (مم)
 

 معامل المحصول
(Kc) 

االحتياج المائي 
 المرجعي
(ET0) 

 (الفترة/مم(

 التاريخ

16.2 17.8 5.3 0.69 7.6 1/24 
13.2 14.1 9.0 0.91 9.9 2/3 

12.7 13.6 14.8 1.11 13.4 2/13 

12.2 13.0 20.6 1.15 18.0 2/23 

11.5 12.2 27.0 1.15 23.5 3/5 

11.4 12.1 34.3 1.15 29.8 3/15 

12.4 13.3 42.1 1.15 36.6 3/25 

13.7 14.7 50.4 1.15 43.8 4/4 
13.7 14.8 58.7 1.15 51.0 4/14 

10.8 11.5 59.8 1.03 58.1 4/24 

7.2 7.5 49.5 0.77 64.8 5/5 

5.8 6.0 35.4 0.50 70.9 5/14 

2.2 2.3 11.3 0.30 37.5 5/24 

207.5 223.9 428.4  494.3 Total 

 

البعل في محافظة الحسكة من اجل الظروف المناخية  االحتياجات المائية الفعمية لمحصول القمح :(9)رقم جدول 
 .الحالية

االنخفاض 
في 

 اإلنتاجية

)%( 

االحتياج المائي 
 الفعمي لممحصول
ETcactual 

(mm) 
 

معامل 
اإلجياد 
 المائي
Ks 

 اإلنتاجية

 األعظمية
Ym

3
 

 ىكتار/طن

 

 اإلنتاجية الفعمية
Ya

2
 

 (ىكتار/طن)

 

معامل 
 اإلنتاجية

Ky
1

 

 

االحتياج 
المائي 
 لممحصول

ETc 

 (مم)

االحتياج المائي 
 المرجعي
ETo 

 (مم)

52.5 203 0.475 2.95 1.40 1.05 428.4 494.3 

 من  0
Irrigation and Drainage Paper No. 33 (Doorenbos and Kassam, 1979)

 

 سنة في محافظة الحسكة 04متوسط اإلنتاجيةلمدة  1 
 من المعمومات المحمية  2
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  2121 (نمذجت ريبضيت)تقزيز تقييم آثبر التغيزاث المنبخيت على القطبع الشراعي في سوريت 
 

 .عتبارأخذ التغيرات المناخية باال محافظة الحسكو معت المائية لمحصول القمح البعل باالحتياجا :(10)رقم جدول 

 االمطار الفعالة
 (ممم)

 االمطار الكمية
 (ممم)

 

االحتياجات 
المائية 

 حصوللمم
(ETc) 

 (ممم)
 

معامل 
 المحصول

(Kc) 

االحتياج المائي 
 المرجعي
(ET0) 

 (الفترة/ممم)

 التاريخ

12.3 13.2 2.8 0.3 9.4 12/15 

14.4 15.7 2.5 0.3 8.5 12/25 

16.8 18.5 2.4 0.31 7.7 1/4 

17.3 19.2 3.6 0.48 7.5 1/14 

15.3 16.7 6.0 0.69 8.7 1/24 

12.5 13.4 10.2 0.91 11.2 2/3 

12.1 12.8 16.6 1.11 14.9 2/13 

11.2 11.8 22.9 1.15 19.9 2/23 

10.0 10.5 29.8 1.15 25.9 3/5 
9.6 10.1 37.6 1.15 32.7 3/15 

10.6 11.2 46.1 1.15 40.1 3/25 

11.7 12.4 55.0 1.15 47.8 4/4 

11.7 12.5 63.9 1.15 55.6 4/14 

9.2 9.7 65.0 1.03 63.2 4/24 

6.1 6.4 53.8 0.77 70.4 5/5 

4.9 5.0 38.4 0.5 76.9 5/14 

1.9 1.9 12.3 0.3 40.7 5/24 

187.5 201.0 469.0  541.1 Total 

 

االحتياجات المائية الفعمية واإلنتاجية لمحصول القمح البعل في محافظة الحسكة مع أخذ التغيرات  :(11)رقم جدول 
 .المناخية بعين االعتبار

 األعظمية
Ym 

 كتارى/طن
 

 اإلنتاجية الفعمية
Ya 

 (ىكتار/طن)
 

 معامل اإلنتاجية
Ky 
 

االحتياج المائي 
 لممحصول

ETc 

 (ممم)

 االحتياج المائي المرجعي
ETo 

 (ممم)
 

2.95 1.21 1.05 469 541.1 

 تقدير االحتياجات المائية لمحصول القطن في محافظة الحسكة : 
تحت الظروف المناخية ( ETo)ت المائية المرجعية بإتباع طريقة مماثمة لما سبق وجد أن االحتياجا

 ممم وأن متوسط معامل المحصول لمقطن في 0216الحالية في محافظة  الحسكة مساوية إلى 
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  2121 (نمذجت ريبضيت)تقزيز تقييم آثبر التغيزاث المنبخيت على القطبع الشراعي في سوريت 
 

 يساوي( ETC)، واالحتياج المائي لمقطن (8شكل ) 1.75راحل نموه تساوي الى مختمف م 
 (.01)ممم جدول  0058 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

3/20 5/9 6/28 8/17 10/6 11/25

التاريخ

K
c

 

 ل لمقطنمنحني معامل المحصو  :(9)رقم شكل 
 

االحتياجات المائية الفعمية واإلنتاجية لمحصول القطن في محافظة الحسكة من أجل الظروف  :(12)رقم جدول 
 .المناخية الحالية

االنخفاض 
في  
 اإلنتاجية

)%( 

االحتياج المائي 
 الفعمي لممحصول
ETcactual 

l 

(mm) 
 

Ks 

اإلنتاجية 
 األعظمية
Ym

3
 

 ىكتار/طن
 

اإلنتاجية 
 الفعمية
Ya

2
 

 (ىكتار/طن)
 

معامل 
 اإلنتاجية

Ky
1 

 

االحتياج المائي 
 لممحصول

ETc 

 (ممم)

االحتياج 
المائي 
 المرجعي
ETo 

 (ممم)
 

20 982 0.84 5.0 4.0 0.8 1169 1307 

 من  0
Irrigation and Drainage Paper No. 33 (Doorenbos  and Kassam, 1979)
 

 كةسنة في محافظة الحس 04لمدة  اإلنتاجيةمتوسط 1
 والمعمومات المحمية، Irrigation and Drainage Paper No. 33 (Doorenbos  and Kassam, 1979)من  2

 

 0154ممم إلى  0058إن التغيرات المناخية المتوقعة ستؤدي إلى زيادة االحتياجات المائية لمقطن من 
دة في االحتياجات المائية وفي حال لم يتم تقديم كميات إضافية من مياه الري لتعويض ىذه الزيا. ممم

 ىكتار إلى /طن 3من % ) 4فإن إنتاجية القطن ستنخفض بمقدار 
  (.02و  01 الجدوالن( )ىكتار/طن 2.7 
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  2222 (نمذجت ريبضيت)تقزيز تقييم آثبر التغيزاث المنبخيت على القطبع الشراعي في سوريت 
 

 

االحتياجات المائية الفعمية واإلنتاجية لمحصول القطن في محافظة الحسكة مع أخذ التغيرات المناخية  :(13)رقم جدول 
 .بعين االعتبار

 ظميةاألع اإلنتاجية
Ym 

 ىكتار/طن
 

 اإلنتاجية الفعمية
Ya 

 (ىكتار/طن)
 

 معامل  اإلنتاجية
Ky 
 

االحتياج المائي 
 لممحصول

ETc 

 (ممم)

 االحتياج المائي المرجعي
ETo 

 (ممم)
 

5.0 3.8 0.85 1265 1415 

 

 تقدير االحتياجات المائية ألشجار الزيتون في محافظة حمب: 
تحت الظروف ( ETo)االحتياجات المائية المرجعية  باتباع طريقة مماثمة لما سبق وجد أن

ممم وأن متوسط  0335المناخيةالحالية لفترة نمو أشجار الزيتون في محافظة  حمب مساوية إلى 
، و االحتياج المائي ( 01شكل ) 1.38معامل المحصول لمزيتون في مختمف مراحل نموه تساوي إلى 

 (.04و 03دوالن الج) ممم 747يساوي ( ETC)ألشجار الزيتون 
 

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

2/22 4/12 6/1 7/21 9/9 10/29 12/18

التاريخ

K
c

 

 . منحني معامل المحصول ألشجار الزيتون :(10)رقم الشكل 
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  2323 (نمذجت ريبضيت)تقزيز تقييم آثبر التغيزاث المنبخيت على القطبع الشراعي في سوريت 
 

 

 .االحتياجات المائية ألشجار الزيتون في محافظة حمب من أجل الظروف المناخية الحالية :(14)رقم جدول 

 األمطار الفعالة
 (ممم)

 األمطار الكمية
 (ممم)

 

االحتياجات المائية 
 لممحصول
(ETc) 

 (ممم)
 

 ل المحصولمعام
(Kc) 

االحتياج المائي 
 المرجعي
(ET0) 

 (الفترة/ممم)

 التاريخ

11.6 12.4 20 0.47 42 1-Apr 

10.5 11.1 25 0.5 49 11-Apr 

9.2 9.6 30 0.53 57 21-Apr 

7.6 7.9 36 0.56 64 1-May 

5.7 5.9 42 0.6 70 11-May 

3.5 3.5 48 0.63 76 21-May 

0.8 0.8 53 0.65 81 31-May 

0.0 0.0 55 0.65 85 10-Jun 

0.0 0.0 57 0.65 87 20-Jun 

0.0 0.0 58 0.65 89 30-Jun 

0.0 0.0 58 0.65 89 10-Jul 

0.0 0.0 57 0.65 88 20-Jul 

0.0 0.0 55 0.65 85 30-Jul 

0.0 0.0 53 0.65 81 9-Aug 

0.0 0.0 50 0.65 77 19-Aug 

0.0 0.0 44 0.62 71 29-Aug 

0.0 0.0 37 0.57 65 8-Sep 

0.4 0.5 29 0.51 58 18-Sep 

5.6 6.2 23 0.45 51 28-Sep 

6.5 6.8 17 0.39 43 8-Oct 

5.3 5.3 12 0.33 36 18-Oct 

0.5 0.5 1 0.3 3 28-Oct 

67.2 70.5 858  1447 Total 

 

أجل الظروف المناخية  االحتياجات المائية الفعمية واإلنتاجية ألشجار الزيتون في محافظة حمب، من :(15)رقم جدول 
 .الحالية

االحتياج المائي الفعمي 
 لممحصول

ETcactual 

(mm) 
 

 اإلنتاجية الفعمية
Ya2 

 (شجرة/كغ)
 

معامل 
 اإلنتاجية

Ky1 
 

االحتياج المائي 
 لممحصول

ETc 

 (ممم)

االحتياج المائي 
 المرجعي
ETo 

 (ممم)
 

 

 الزيتون المروي 1446 858 1.1 17.5 463

 الزيتون البعل 1446 858 1.1 14 240
 .معايرة المعمومات المحمية من  0
 .سنة في محافظة حمب 04لمدة  اإلنتاجيةمتوسط 1 
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  2424 (نمذجت ريبضيت)تقزيز تقييم آثبر التغيزاث المنبخيت على القطبع الشراعي في سوريت 
 

 

ممم إلى  747إن التغيرات المناخية المتوقعة ستؤدي إلى زيادة االحتياجات المائية ألشجار الزيتون من 
مياه الري لتعويض ىذه  وفي حال لم يتم تقديم كميات إضافية من(. 06و 05الجدوالن )ممم  831

وأشجار %  4الزيادة في االحتياجات المائية فإن إنتاجية أشجار الزيتون المروية ستنخفض بمقدار 
  %. 4.2الزيتون البعل بمقدار 

 

 .االحتياجات المائية ألشجار الزيتون في محافظة حمب، مع أخذ التغيرات المناخية بعين االعتبار :(16)رقم جدول 

 عالةاألمطار الف
 (ممم)

 األمطار الكمية
 (ممم)

 

االحتياجات 
 المائية لممحصول

(ETc) 

 (ممم)
 

 معامل المحصول
(Kc) 

االحتياج المائي 
 المرجعي
(ET0) 

 ((الفترة/ممم

 التاريخ

9.8 10.3 21 0.47 46 1-Apr 

8.9 9.3 27 0.5 54 11-Apr 

7.5 7.8 33 0.53 62 21-Apr 

2.8 2.8 40 0.56 70 1-May 

0.0 0.0 46 0.6 77 11-May 

0.0 0.0 53 0.63 83 21-May 

0.0 0.0 58 0.65 89 31-May 

0.0 0.0 60 0.65 93 10-Jun 

0.0 0.0 62 0.65 96 20-Jun 

0.0 0.0 63 0.65 97 30-Jun 

0.0 0.0 63 0.65 97 10-Jul 

0.0 0.0 62 0.65 96 20-Jul 

0.0 0.0 61 0.65 93 30-Jul 

0.0 0.0 58 0.65 89 9-Aug 

0.0 0.0 55 0.65 84 19-Aug 

0.0 0.0 49 0.62 78 29-Aug 

0.0 0.0 40 0.57 71 8-Sep 

0.4 0.5 32 0.51 64 18-Sep 

5.3 5.8 25 0.45 56 28-Sep 

6.0 6.2 19 0.39 48 8-Oct 

4.5 4.6 13 0.33 40 18-Oct 

0.4 0.4 1 0.3 4 28-Oct 

45.6 47.7 942  1588 Total 

 



 www.inc-sy.org مشزوع إعداد البالغ الوطني األول للتغيزاث المنبخيت
 

 
 

  2525 (نمذجت ريبضيت)تقزيز تقييم آثبر التغيزاث المنبخيت على القطبع الشراعي في سوريت 
 

 

االحتياجات المائية الفعمية واإلنتاجية ألشجار الزيتون في محافظة حمب، مع أخذ التغيرات المناخية  :(17)رقم جدول 
 .بعين االعتبار

 

االحتياج المائي 
 الفعمي لممحصول
ETcactual 

(mm) 
 

 اإلنتاجية الفعمية
Ya* 

 (شجرة/كغ)
 

االحتياج المائي 
 لممحصول

ETc 

 (ممم)

االحتياج المائي 
 المرجعي
ETo 

 (ممم)
 

 

 الزيتون المروي 1588 942 16.6 445

 لـالزيتون البع 1588 942 13.3 220
 CROPWATمحسوب باستخدام النموذج الرياضي *

  مع التغيرات المناخية في القطاع الزراعيالتكُيف: 
الت إن التكُيف مع التغيرات المناخية المتوقعة والتي ستؤدي إلى زيادة درجات الحرارة وانخفاض اليطو 
إن . المطرية يجب أن يتم من خالل زيادة كفاءة استخدام المياه والتغيير في الممارسات الزراعية

 :اإلستراتيجية المستقبمية لمتكُيف مع التغيرات المناخية يمكن أن تتضمن اإلجراءات التالية
ز العربي إن الييئة العامة لمبحوث الزراعية و المرك. استخدام أصناف محاصيل متحممة لمحرارة (1

والمركز الدولي لمبحوث الزراعيو ( أكساد)لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحمة 
يمكن استخدام . قاموا بتطوير العديد من أصناف القمح والشعير المقاومة لمجفاف( إيكاردا)

ىذه األصناف لمتكُيف مع التغيرات المناخية سواء كان في مناطق الزراعات المروية أو 
 .ةالبعمي

 .تغيير الممارسات الزراعيو مثل موعد الزراعة، و كثافة البذار (2

باعتبار أن التغيرات المناخية ستؤدي إلى زيادة االستيالك المائي لممحاصيل فال بد من زيادة  (3
 . كمية مياه الري لممحافظة عمى اإلنتاجية الحالية لمقمح والقطن والزيتون

ة استخدام مياه األمطار وزيادة كمية المياه المخزنة في نشر تقانة الزراعة الحافظة لزيادة كفاء (4
 .قطاع التربة

نشر تقانات حصاد مياه األمطار بأشكاليا المختمفة بحيث يمكن تخزين المياه في المواسم الرطبة  (5
 .الستخداميا في فترات الجفاف

اخية الحالية لقد وجد من خالل ىذه الدراسة أنو حتى تحت الظروف المن. تحسين إدارة مياه الري (6
% 20و % 30فإن إنتاجية القمح والقطن المرويين أقل من اإلنتاجية األعظمية  بمقدار 

إن إضافة كمية إلى مياه الري في مراحل . عمى التوالي وذلك بسبب اإلدارة السيئة لمياه الري
 . النمو الحرجة ستؤدي إلى زيادة إنتاجية ىذه المحاصيل
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  2626 (نمذجت ريبضيت)تقزيز تقييم آثبر التغيزاث المنبخيت على القطبع الشراعي في سوريت 
 

ن قبل وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي تحدد فييا األصناف ضرورة إصدار نشرات إرشادية م (7
المالئمة من القمح والقطن والزيتون لكل منطقة من مناطق االستقرار وذلك بناًء عمى 
النتائج التي تتوصل إلييا الييئة العامة لمبحوث الزراعية والمنظمات العربية والدولية 

 .الموجودة في سورية

شكال الوسائل االعالمية عمى موضوع التغيرات المناخية المتوقعة وآثار يجب التركيز في مختمف أ (8
 .ىذه التغيرات عمى القطاع الزراعي والقطاعات األخرى

 :الخالصة والنتيجة
 

تم من خالل ىذه الدراسة تقييم أثر تغير المناخ عمى االحتياجات المائية لمحاصيل القمح والقطن 
تم اختيار ىذه المحاصيل ألنيا تعتبر . CROPWATالرياضي وأشجار الزيتون باستخدام النموذج 
بالنسبة لمقمح والزيتون تم اختيار محافظة الحسكة لدراسة أثر . من المحاصيل الرئيسية في سورية

التغيرات المناخية عمييا بينما اختيرت محافظة حمب لدراسة أثر التغيرات المناخية عمى االحتياجات 
 .ار الزيتونالمائية واإلنتاجية ألشج

 

تم تحديد تغير المناخ المتوقع في درجات الحرارة واألمطار من  نتائج النماذج الرياضية المناخية 
MMD-A1B   1188-1171خالل الفترة. 

 

وفقا ليذه الدراسة فإن التغيرات المتوقعة في درجات الحرارة وكميات مياه األمطار ستؤدي إلى زيادة 
لمحاصيل القمح المروي، القمح البعل، % 01، %7.1، % 8.5، % 8.0االحتياجات المائية بمقدار 

كما أن ىذه التغيرات المناخية ستؤدي إلى انخفاض إنتاجية . القطن، وأشجار الزيتون عمى التوالي
عمى % 4، و%4، %03، % 01القمح المروي، القمح البعل، القطن، وأشجار الزيتون بمقدار 

 .التوالي
ع التغيرات المناخية يمكن أن تتضمن استخدام أصناف مقاومة لمحرارة، تغيير إن إجراءات التكُيف م

 . الممارسات الزراعية مثل تغيير موعد الزراعة وكثافة البذار، تحسين إدارة مياه الري
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