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 ة ـ قدمـالم. 1

استثمار وإدارة الموارد الطبيعية العامل األهم في تدهور النظم البيئية يعتبر النشاط البشري غير المستدام وغير المالئم في  
 )  غازات االحتباس الحراري     إطالق  زاد من  مماالحيوية    وإخالل التوازن الطبيعي في إطالق الغازات الناتجة عن نشاطاتها

 4CH،   2CO ، CO ،O 2N  ،  xOxN  )  الجو في  تركيزها  ن   .وزيادة  أ  الهاكما  استهالك الزيادة  في  حصلت  التي  ئلة 
  إلى درجة   الق غازات االحتباس الحراري زيادة هائلة في إط  نتج عنها  )المصدر األساسي للطاقة( واستمرار تصاعدها الوقود

تظهر وقد أدت هذه الزيادة إلى إحداث تغيرا مناخيا بدأت    زيادة تركيز هذه الغازات في الجو.تعتبر فيها المساهم األكبر في  
العالمتداعياته   أنحاء  جميع  في  الجافة  البيئية  المناطق  في  أنه .  وخاصة  إلى  الدراسات  غازات   يجب  وتشير  تركيز  إبقاء 

 ( ثاني أكسيد الكربون  e  2CO)          جزء بالمليون من  450-350دون    2050في عام   االحتباس الحراري في الجو  

هذه الغازات    تموضعيجب إعادة  . ولتحقيق ذلك  ]1[ % 50 مناخي خطير إلى يصل احتمال منع  حدوث تغير  لكي  المكافئ،  
يجب العمل على إدارة متكاملة  لتخفيف   هذاول  النظم البيئية على اليابسة وفي المحيطات.تخزينها في    الجو وفي  المتراكمة  

حجزها   إعادةلكي تكون عملية     احجزه  و  اتشمل جميع القطاعات المسببة النبعاثهانبعاث غازات االحتباس الحراري وحجزها  
تشمل   (e  2COمن خالل وضع ميزانية للكربون المكافئ )يمكن تحقيق ذلك    و  .إلى تخفيف تركيزها في الجو  فعالة وتؤدي

% من الحل، و يقدم  50النظيفة تقدم    التقانةجميع القطاعات المسببة النبعاثه والمؤدية إلى حجزه. وتشير الدراسات إلى أن  
           %.       25تحسين إدارة األراضي  % و25تحسين كفاءة الوقود 

  .  ]2[وتركيزها في الجو    غازات االحتباس الحراري  يعتبر تدهور األراضي بما فيها الغابات المساهم الثاني في زيادة إطالق  
% تقريبا من غازات االحتباس الحراري في العالم، و يعتبر تغير 15فالعمليات الزراعية غير المناسبة مسؤولة عن انبعاث  

غازات االحتباس   انبعاثمجموع    يشكلوفي سورية    قريبا من انبعاث هذه الغازات.% ت17استعماالت األراضي مسؤول عن  
 هذه الغازات  ثمن كامل انبعا  %48  والثروة الحيوانية  والغابات  تغير استعماالت األراضي التسميد وو   األراضي  الحراري من

من مجمل  انبعاث  % 3.4  ةقطاع الزراعاستهالك الطاقة في من  االنبعاثفي حين تبلغ مساهمة   ،2005عام   سورية في في
األنشطة   من  فان التخفيف من إطالق غازات االحتباس الحراري   هذال  و]. 5،  4،  3 [ 2005هذه الغازات في سورية في عام  

الطاقة واستهالك  تغ  الزراعية  في  القائمة  واألنشطة  السائدة  الزراعية  النظم  في  النظر  إعادة  منا  استعمال  ييتطلب  أنماط  ير 
مع مراعاة متطلبات األمن الغذائي و االحتياجات األخرى من المنتجات الزراعية للمجتمع في واستهالك الطاقة    األراضي  

والمستقب الراهن  سورية  .لالوقت  ومنها  النامية  الدول  لدى  القائم  التنمية   ،والتحدي  متطلبات  بين  نوازن  أن  نستطيع  كيف 
 والتخفيف من انبعاث غازات االنحباس الحراري و تداعياته على الحياة اإلنسانية.  

التقرير    سيعرض الزراعي في سوريةهذا  القطاع  الحراري في  انبعاث غازات االحتباس  و    2007عام  لغاية    تطور مصادر 
   القطاع هذا  غازات في  هذه ال  انبعاثبعض اإلجراءات والمقترحات التي تساعد على تخفيف  و   2030توقعات النمو في عام  

 دون األضرار في احتياجات التنمية واألمن الغذائي في سورية والمنطقة.
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   2030وتوقعات   الزراعة في سورية نمو. 2

في   الزراعي  القطاع  نمو  الطاقة اعتمد  من  ومستلزماته  الزراعي  اإلنتاج  زيادة  على  العالم  أنحاء  باقي  في  كما  دون    سورية 
تلك التداعيات ثقلها في    وأظهرتاالهتمام بالطر ق والوسائل المتبعة لتحقيق ذلك والتداعيات البيئية التي يمكن أن تسببها.  

الحر  االحتباس  انبعاث غازات  في  الموارد وزيادة مساهمتها  المناخي و اري و تدهور  التغير  في  الحياة   ذلك  تداعياتأثره  على 
سورية.   في  ورفاهيتها  الدراساتاإلنسانية  إجراء  تطلب  الناتج    مما  الضرر  استدراك  في  تساعد  التي  المقترحات  ووضع 

انبعاث غازات االحتباس   الغذائي في سورية و   الحراري والتخفيف من  الزراعة مع مراعاة متطلبات األمن  المنطقة من قطاع 
 العربية.

 2030. تطور األنشطة الزراعية في سورية وتوقعات عام  1.2

 تشمل األنشطة الزراعية استثمار األراضي وتغير استعماالتها بما فيها الغابات والمراعي  وكذلك استثمار الثروة الحيوانية.  

  في سورية زراعة األراضي والثروة الحيوانيةتطور   ..2.11

خطط   إلىأدت  الزراعية  التنمية  والمر زيادة    وإجراءات  المطرية   المزروعة  األراضي  الصالحة  مساحة  األراضي  ضمن  وية 
الحولية  ،  للزراعة بالمحاصيل  وزراعتها  الغابات  وإزالة  الطبيعية  المراعى  أراضي  زراعة  حساب  على  التوسع  خالل  ومن 

  و   .و عمق الفالحات لكل المحاصيل الزراعية المطرية والمرويةفي عدد  . ورافق ذلك زيادة  [6](1  الشكل)  واألشجار المثمرة
و آليات  (  2  الشكل )اسات  ر  د  حاصدات   و   اراتزيادة عدد واستطاعة اآلليات الزراعية من جر  إلى  بالطبع احتاج هذا التوسع  

المختلفة كالشاحنات والقطارات للري والمولدات  . كما  [6]النقل  الماء  بها  ازداد عدد مضخات  المرفقة  الكهربائية والمحركات 
عام    .[6](2  الشكل) في  الزيادة  بلغت  عام    2000فقد  في  من16   ؛1994عنها  أكثر  للجرارات    % 38و  ،حصان   %50 

دون   و  50للجرارات  من38حصان،  أكثر  للمضخات  و  %65  الـ  11حصان،  دون  للمضخات  حين    ،حصان  %65  في 
الفترة بنسبة   % 9؛  2000عنها في عام    2007بلغت الزيادة في عام  و    .%9  انخفض عدد الحاصدات الدراسات في تلك 

من أكثر  و    50للجرارات  دون  16حصان،  للجرارات  و  %50  أك6حصان،  للمضخات  من%  و  65ثر  %  38حصان، 
الـ   دون  و  65للمضخات  الدراسات.11حصان،  للحاصدات  زيادة    %   أيضا  ذلك  األسمدفي  ورافق   اآلزوتية   ةكميات 

كما زاد  [6]. (3  الشكل )  2000عن عام    2007% في عام  5و    1994عنها في عام    2000عام    في   %9بنسبة    المستعملة
% 64و    1994عن عام    2000% في عام  41نتاج بلغت  اإلبحيث أن الزيادة في    لحم الفروج  ها منالمد اجن وإنتاجعدد  

% عن عام  66بنسبة    2007وكذلك ازداد عدد البيوت البالستيكية في عام    .[6](4  لالشك)  2000عن عام    2007في عام  
المرتبط. و  [6](5)الشكل    2000 األخرى  الخدمات  في  تزايدا  الزراعي  النمو  عامة والتي      الزراعي  اإلنتاجفي    ةرافق هذا 

 إلى زيادة في استهالك الوقود لتنفيذها. احتاجت
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عدد   أيضا  عام  وازداد  في  الداجنة  عام      2000الحيوانات  بين    1994عن  تراوحت  و0.3بنسب  )للخيول(   %116  %
وتزايد عدد باقي أنواع الحيوانات    2000عن عام    2006)للجمال(، في حين تناقص عدد الخيول والبغال والحمير في عام  

 (. 1%  للجمال  )الجدول 114للبقر الغير حلوب و  % 1.7بنسب تراوحت بين 

 [6] 2006 – 1994الفترة    خالل  سورية في    حيوان( الحيوانات الداجنة1000عدد)تغير .  1الجدول  

 2006 2000 1994 نوع الحيوانات 

597  469 320 بقر حلوب   

 524 515 405 بقر غير حلوب

 21380 13505 11160 غنم 

 1420 1050 1028 ماعز

 28.7 13.4 6.2 جمال 

 118 229 214 بغال وحمير 

 14 27.1 27 الخيل 

 30946 21629 18115 دواجن

 4 2.8 1 جوا ميس

   .  تطور الغابات والمراعي في سورية 12..2

الرعي المبكر والجائر  و وعانت الغابات والمراعي من التدهور الشديد خالل العقود الماضية بسبب القطع المكثف لألخشاب،  
النباتي. من    ألف هكتار  20أصابت الحرائق مساحة    ذلك فقد  إلى  إضافة  مما أدى إلى تراجع كثافة وامتداد وتنوع الغطاء 

   [8].  مليون هكتار  0.55 وبلغت المساحة المفلوحة من المراعي في البادية السورية [7]. في العقدين الماضيين الغابات

%، وقد  60-30بين       ، وفي جزء آخرفي جزء منها  %3-2  تراوح بينإلى تدني الغطاء الشجري لي  الغابات  تدهور   أدى  
% من مجمل مساحة 2.71فانخفضت مساحة الغابات بدرجة كبيرة وأصبحت ال تتجاوز    % في القليل منها.80يصل إلى  

   [9]% غابات حديثة مزروعة ضمن خطة التشجير العامة للدولة53% غابات طبيعية قديمة و47من    هي تتألفو   .سورية
أي    ،ات الطبيعية% من كامل مساحة الغاب25فيها مقومات الغابة    ال تتوفرلدرجة  وتبلغ مساحة الغابات الطبيعية المتدهورة  

وي  نالتشجير الس  أدى بالرغم من التدهورو  من مساحة سورية. %0.944القديمة التتجاوز الطبيعية أن النسبة الحقيقية للغابات
والغابات  مجمل  زيادة    إلى الحراج  عام   مساحة  عام     %  14نسبة  ب   2000في  في  مساحتها   كانتوالتي    1994عن 

 (. 1 الشكل)  2000% عن عام 3، أي بزيادة 2007هكتار في عام  576008 إلى .كما ازدادت المساحة هكتار 486900
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 2030لعام   سورية في.  توقعات النمو في القطاع الزراعي  2الجدول  رقم 
 2006التغير في عدد الحيوانات الداجنة عن عام  1 2007التغير في األنشطة  الزراعية عن عام  1

 نوع الحيوان  نسبة التغير )%( كمية التغير  نوع النشاط واآلليات 
 كمية التغير 

 حيوان( 1000) 
 نسبة التغير

)%( 
ة األراضي المستثمر  511.92+  بقر حلوب  6.3 مليون هكتار  0.36+    85.7 

36+  بقر غير حلوب  125 143152+  عدد البيوت البالستيكية   6.9 

31500+  غنم 10.8 مليون هكتار   0.06+   الحراج والغابات   147.3 

5.7 - مليون هكتار  0.47 - مروج و مراعي 1480+  ماعز   104.2 

61.2+  جمال 0 0 األ راضي المروية   213.2 

6.3 368+  الحاصدات الدراسات 
112.1 - بغال وحمير4 2   - 95  

6831+  الجرارت   
2 

13.3 - الخيل4 6.3  - 95  
 - مراكب الصيد البحري 

37267.9236+  دواجن 60 3  120.4 

س جوا مي 128 طن 224503+  إنتاج لحم الفروج    +4.8  120 

طن 16576.4+  استعمال السماد اآلزوتي   6.3 5 - - - 
60 - المنتجات الزراعية المخزنة 

 3 - - - 
 .[6] 2007أو 2006ولغاية  2000محسوبة من معدل التغير السنوي من عام  1

اعتمدت هذه النسبة ألن الزيادة المتوقعة في عدد الجرارات و  2
نظرا لعدم توفر المعلومات عن تطور عدد مراكب الصيد والمنتجات الزراعية المخزنة   3 الحاصدات سيتناسب مع نفس زيادة األراضي المستثمرة. 

% من العدد في  5اعتمدت هذه النسبة 4اعتمدت هذه النسبة ألته من المتوقع أن يزيد الطلب على السلع بنسبة تعادل نسبة زيادة عدد السكان.  فقد
اعتمدت هذه النسبة لتذبذب استعمال السماد في   5وهذا غير واقعي من الناحية العملية.  ألن معدل التناقص يشير إلى زوالها نهائيا  2006عام 

 السنوات السابقة وألنه من المتوقع زيادة كمية السماد بما يعادل زيادة نسبة األراضي المستثمرة .

% اقل من المساحة  1.7بنسبة  أي    2007هكتار في عام    8214112المساحة إلى  تناقص    أدى التدهور إلى  في المراعيو 
إنتاجي  .(1الشكل)  2000في عام   النباتيةكما  ،  %350  بنسبة  تهاوانخفضت  التغطية  % وعدد األنواع 85  بنسبة  انخفضت 

   . [10]%200بنسبة 

 2030في عام  في سورية الزراعية  األنشطة . توقعات تطور3.1.2

  2005مليون نسمة في عام    19.1من    سيتزايدفي سورية  بأن عدد السكان    2030لغاية عام  السكاني  نمو  التشير توقعات  
النمو سيرافقه تزايدا مطردا في الطلب على  [11]. %  60، أي بزيادة مقدارها  2030مليون نسمة في عام    30.6إلى   وهذا 

في   نموا  يتطلب  مما  والكساء.  للغذاء  الضرورية  الزراعية  المنتجات  وخاصة  الزراعي  السلع  اإلنتاج  أنشطة  وزيادة جميع  
 التغيريتم    أن  2030في عام    توقعحيث ي   .خالل تلك الفترة  لتلبية زيادة الطلب على السلع الزراعية بأنواعها المختلفة  اإلنتاج

مليون    0.36تعادل    والتي  بدون استثمار  األراضي الصالحة للزراعة   مساحة  ما تبقى من  ( استثمار1:  (2)الجدول  في التالي
ال    زيادة  (2  ،هكتار المحمية  ةالستيكيالبت  و بيعدد  الزراعة  بنسبة 3 ،  %125بنسبة    في  والغابات  الحراج  زيادة مساحة   )
زيادة     (6%،  6.3( زيادة عدد الحاصدات  والجرارت بنسبة  5%،5.7( تناقص مساحة المروج والمراعي بنسبة  %4 ،  10.8

البحري بنسبة   الصيد  الفروج بنسبة    ( 7%،  60عدد مراكب  إنتاج لحم  المخزنة 8%،  128زيادة  الزراعية  المنتجات  ( زيادة 
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بنسبة  9%،  60بنسبة   اآلزوتية  األسمدة  استعمال  زيادة  بنسب  10،  6.3%(  الداجنة  الحيوانات  عدد  زيادة   بين     تراوحت( 
 %.95بنسبة    تناقصسوف % للجمال، ماعدا الخيل والبغال والحمير التي 213.2% للبقر الغير حلوب و 6.9

          2030 عام وتوقعات  الزراعة في سوريةقطاع  استهالك الطاقة في تطور  .  2.2

) اآلليات الزراعيةإلى زيادة كبيرة في استهالك  بالطريقة المذكورة سابقا في العقود الثالث الماضية  في سورية أدى نمو الزراعة
الصيد(   مراكب  منل  بدون  الديزل  لطاقة  عام    ليصل  االستهالك    ازداد    حيث   [6]. (6الشكل  )  وقود    إلى   2000في 

ب  ديزل   طن  1044167 عام 19.7بنسبة  االستهالك      زيادة  أي  عن  االستهالكو   .1994  %  عام     بلغ  نحو    2007في 
في الفالحات الجزء األعظم  للوقود  ويشكل استهالك الجرارات    . 2000عن عام   %11بزيادة مقدارها  ديزل  طن    1160370.7

استهالك  %(    81-83  ) الصيد(الزراعيةاآلليات  من  بدون مراكب  الفترة  )  تلك  بنسبة  خالل  ازداد  % في عام  23، والذي 
بنسبة    1994عن عام    2000 الزيادة    .2000عن عام    2007% في عام  10و  المالحظة أن هذه  في استهالك وتجدر 

كانت )    1994المزروعة في عام  األراضي  مساحة  ألن    ،األراضي المزروعةمساحة  رت للوقود ال تعود إلى الزيادة في  الجرا
عام    4.9 في  منها  أكثر  هكتار(  وعام    4.5)  2000مليون  هكتار(  أألراضي   4.7)  2007مليون  وكانت  هكتار(،  مليون 

مليون   0.96والى  2000مليون هكتار في عام  0.8إلى  1994مليون هكتار في عام  0.62المتروكة بور)سبات( تتزايد من 
عام   في  أن(1ل  )الشك2007هكتار  إلى  يشير  مما  يكون    .  قد  للوقود  الجرارات  استعمال  كفاءة  وتدني  الفالحات  تكثيف 

بنسب مماثلة  أيضا و ؤديها الجرارات فقد سجلت تزايدا في استهالك الوقودأما الخدمات اإلضافية التي ت المسبب لهذه الزيادة.
والى    ماد على الجرارات في النقل واالنتقال في المناطق الريفيةيعود إلى زيادة االعتقد  الفالحات، والذي  في  ستهالك  االلزيادة  

في  %8يظهر استهالك الحاصدات الدراسات انخفاضا في استهالك الوقود بنسبة  هذا و .زيادة مساحة األراضي المستصلحة
)الشكل    2000في عام    االستهالك% عن  23مقدارها    2007وزيادة في االستهالك  في عام    1994عن عام    2000عام  

6.)     

.  1994 في عام  كانعما    2007في عام    نالمد اج   في تدفئة  الديزل وفحم الكوك  وقود  من  تضاعف استهالك الطاقة    لقد
 %، وفي64.1  بنسبة  2000أكثر منه في عام    2007في عام    مكافئ(طن ديزل    118718.5)وكان مجمل استهالك الطاقة

 (7الشكل  )  1994عام    % عن استهالك 41.6أكثر بنسبة  طن ديزل مكافئ(    72346)  كان مجمل االستهالك  2000عام  
الطاقة   [6]. استهالك  أيضا  زاد  إلى  كما  ليصل  البالستيكية   البيوت  في  المحمية  الزراعة  في  ديزل    طن  227646للتدفئة 

إن استهالك الطاقة المتزايد بهذه   [6]. (8الشكل  )  2000  % عن االستهالك في عام66، أي بزيادة  2007مكافئ في عام  
إلى الحاجة لتأمين الطلب  بشكل أساسي  المعدالت العالية في المداجن و في الزراعة المحمية في البيوت البالستيكية  يعود  

ع كفاءة  المتزايد  تكون  قد  أنه  إلى  بألضافة  سورية،  في  االستهالك  أنماط  وتغير  السكاني  النمو  من  الغذائية  المنتجات  لى 
 .واالحتراقفي المداجن والبيوت البالستيكية منخفضة من حيث العزل الحراري للتدفئة  تعمال الوقوداس

  أنو   ، سنة/طن  3510  بلغ    (  ري حالب  )في الصيد  مراكب الصيد من وقود الديزل   كاستهال  بأن  2007التقديرات في عام  تبين  
المخزنة   الزراعية  المنتجات  الكهربائية  35989 ديزل إلنتاج    طن  3034  يستهلك  تبريد  الطاقة  ساعي من  واط   الالزمة ميغا 

الزراعي [6]. (9  الشكل) الري  لتوفير مياه  الطاقة  من   ميغا واط ساعي  4681.8  بلغ  فقد    2007  في عام    وأما استهالك 
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إليها الزراعيديزل  طن  134701.1  الكهرباء يضاف  الري  المكافئ في  الديزل    135095.8  ، وبذلك يصبح استهالك وقود 
الزراعي  .(9)الشكل  طن/سنة القطاع  في  األخرى  للخدمات  الوقود  استهالك  يقدر  مكاتبكما  عام  )تدفئة  في  بـ    2007( 
 .   غير أنها لن تدخل في الحسابات هنا ألنها تقع ضمن االستهالك البشري  طن وقود ديزل/سنة 10000

"فالحات  ) الجرارات في األنشطة الزراعية المختلفة استهالك الطاقة مجموع أن 2007عام في  نجد من المعلومات المتكاملة 
نتجات الزراعية ممراكب الصيد البحري، تكييف الالبالستيكية، الري الزراعي،    المداجن، البيوت  ، الحاصدات،وأعمال إضافية"

  في الفالحات واألعمال اإلضافية   تاالجرار   واستحوذت(.  9)الشكل    ديزل مكافئطن    1648374.6  قد بلغسورية  في    المخزنة(
  8.2  والري الزراعي  ،%14  البيوت البالستيكيةفي حين شكل استهالك  .  استهالك الطاقة  من%(    64.2)    على الجزء األكبر

)الشكل  %  0.2  تكييف المنتجات الزراعية المخزنة  ، و%0.2الصيد البحري  و   %،6و الحاصدات    ،%   7.2والمداجن    ،%
10)  .[6]   

 

 (. 2007 -1994تغير استهالك اآلليات الزراعية للديزل  )  .6الشكل 

 

 (.2007 -1994تغير استهالك الوقود لتدفئة المداجن قي سورية )  .7الشكل 
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 (.2007 -2000استهالك الوقود لتدفئة البيوت البالستيكية )  .8الشكل 

 

 (.2007 -1994تغير استهالك الطاقة في األنشطة الزراعية قي سورية )  .9الشكل 
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 (. 2007 -1994مساهمة األنشطة الزراعية في استهالك الطاقة في قطاع الزراعة )  .10الشكل 

لعام    تبين الزراعي في سورية  القطاع  نمو  األنشطة    أن  2030توقعات  محدودية بسبب    الزراعيالري  ماعدا    ستزدادجميع 
وال المائية  للماء  دايز تالموارد  والصناعي  البشري  االستعمال  احتياجات  في  األنشطة  سيؤدي  و.  الكبير  في  زيادة   النمو  إلى 

. و بناء على ذلك يتوقع أن يزيد  (10و  9و  8و  7و  6  ، واألشكال  2استهالك الطاقة بما يساوي نفس نسب  تزايدها )الجدول  
للحاصدات     6388للجرارات و      53803:  (3)الجدول  في كل من تلك األنشطة كالتالي)طن ديزل مكافئ(  استهالك الطاقة  

   2106الدراسات و 

البحري و    الصيد  المخزنة  1820لمراكب  الزراعية  المنتجات  ا ل  284557  و  لتكييف  البالستيكية و  تدفئة   151960لبيوت 
عن    2030في سورية لعام  لزيادة إنتاج لحم الفروج. أي أن مجمل الزيادة المتوقعة في استهالك الطاقة  في القطاع الزراعي  

 . ( 3)الجدول  طن ديزل مكافئ  500634 تساوي   2007عام  

    2030وتوقعات عام  الزراعة في سورية قطاع من انبعاث غازات االحتباس الحراري . 3

ويعتبر تغير استعماالت األراضي من   ،باختالف مصادرها  في قطاع الزراعة انبعاث غازات االحتباس الحراري  تختلف كمية
الثروة الحيوانية واستهالك  ويساهم حرق السافانا وبقايا المحاصيل الزراعية و حرائق الغابات و التسميد اآلزوتي و .أهمها

 .هذه الغازات الطاقة في األنشطة الزراعية المختلفة في زيادة انبعاث
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   2030انبعاث غازات االحتباس الحراري من استهالك الطاقة في قطاع الزراعة في سورية وتوقعات عام  .1.3

رافقه تزايدا في   انبعاث غازات االحتباس   البد وأن  (  10الشكلفي األنشطة الزراعية المختلفة )المتزايد  الطاقة      هالكاستإن  
)الجدول الملحق   السورية في الحسابات    الكربون   انبعاثت معامالت تحويل الوقود الحرارية ومعامالت  وقد اعتمد  .الحراري 

( لمجمل استهالك الطاقة بمكافئ الديزل في  O2N)  والنتروز  (4CH)  الميتان  ، في حين اعتمد متوسط معامل إصدار(  [12]5
الملحق   )الجدول  المختلفة  الزراعية  نتج  6األنشطة  والذي  استعمال(  الدولية  عن  اإلصدار  نوع من مصادر    معامالت  لكل 

الزراعة قطاع  في  المستعملة  شكل  .]14و  13و  5[  الطاقة  و  غاز  مجموع  وقد  مجموع   0.1نحو  النتروز   الميتان  من   %  
  الذي يشكل   2COبالمقارنة مع  ويمكن إهمالها    جدا  وهي نسبة ضئيلة   (O2Nو  4CH  و  2COاالحتباس الحراري )  اتغاز انبعاث  

والذي    GWP  في األحترار العالمي الكامن   O2Nو   4CH  ي .  غير أن فعالية غاز (7نبعاث )الجدول الملحق  اال  من  99.9%
  2CO  كمية  إلى  مالتحويله  21بمعامل      4CHوكمية    310  بمعامل    O2Nيحسب بضرب كمية    )  2COمن    ماكافئه ي   يحسب بما

وهي نسبة ال تزال    مكافئ  2COالمحسوب بصيغة    االنبعاث% من مجموع   2.7إلى  ما( رفع مساهمته 1]3[  لفعاليتهماالمكافئ  
 االنبعاث المحسوب بصيغة% من مجمل  97.3  إلى   انخفضت  2CO  مساهمة   نسبة  فان. وعلى العكس من ذلك  ضئيلة جدا

2CO .( 7) الجدول الملحق 2007الى 1994من  في السنوات المختلفة ثابتةوكانت نسب مساهمة كل من الغازين  مكافئ . 

 و  Gg    2CO  2185.7       ؛1994عام    في  الجرارات للطاقة  استهالك  من(   O2Nو  4CH  و  2CO)  المنبعثة  اتغاز البلغت كمية  
2.1  Gg  O2N    4وCH   (  60.8  Gg   2CO  لـ يساوي   يشكل  ما  ،(همامكافئ  انبعاث  .  مكافئ    Gg   2CO  2246.5  مجمل 

بنسبة   الغازات  بنسبة    1994عن عام    2000% في عام  23وازدادت كمية هذه      Gg  2950.9)   2007  % في عام10و 
2CO   3033.9  و  Gg   2CO  نسبة الزيادة في انبعاث    وكانت  (. 7و الجدول الملحق    11)الشكل    2000عن عام    (مكافئ

   Gg 282.5) 2007% في عام 23و 1994عن عام  2000% في عام 6استهالك الحاصدات الدراسات للطاقة الغازات من 
2CO   290.2  و  Gg  2CO    الملحق    12)الشكل  2000مكافئ(  عن عام الغازات من استهالك   (.7و الجدول  أما انبعاث 

في   % 67األخرى، حيث بلغت زيادة االنبعاث نحوالطاقة في البيوت البالستيكية فقد حقق نسبا من التزايد أكبر من األنشطة 
و كان التزايد    (.7و الجدول الملحق  13)الشكل    2000مكافئ( عن عام      Gg    2CO  652  و  Gg   2CO  634.3)  2007عام  

انبعاث في  أيضا  الغازات نحو   مرتفعا  انبعاث  في  الزيادة  بلغت نسبة  فقد  المداجن.  تدفئة  في  الوقود  استهالك  الغازات من 
  Gg   2CO  337.6و    Gg  2CO  330.8)  2007% في عام  64، ونحو    1994في عام    االنبعاثعن    2000% في عام  42

بلغت كمية الغازات المنبعثة من استهالك الطاقة لتأمين    هذا و  . (7والجدول الملحق  14)الشكل    2000مكافئ( عنه في عام  
. كما بلغت (7)الجدول الملحق      Gg  2CO  376.4منهامكافئ،      Gg    2CO    386.9  نحو   2007مياه الري الزراعي في عام  

 2CO 8.4 منها    ،مكافئ    Gg    2CO  8.7كمية الغازات المنبعثة من استهالك الطاقة في تكييف المنتجات الزراعية المخزنة  

Gg الطاقة في مراكب الصيد   وكذلك بلغت    .  (7)الجدول الملحق المنبعثة من استهالك  الغازات   Gg   2CO   10.1كمية 

 . (  7)الجدول الملحق  Gg 9.8  2CO مكافئ منها،

   2007المختلفة في عام  الزراعية األنشطة استهالك الطاقة في حتباس الحراري منالنبعاث غازات االتبين التقديرات المذكورة  
الغازات تساوي     4CHمكافئ    Gg  2CO  90.3و  Gg   2CO  4593.1 منها    ؛مكافئ    Gg  2CO  4721.2  أن مجمل كمية 

الناتجة  مكافئ    2CO    غازات  تشكلالطاقة  وكما في استهالك   (. 7والجدول الملحق  15)الشكل   O2Nمكافئ    Gg  2CO  37.8و
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 مكافئ  المنبعثة من  2CO  غازات  مجمل    من      (%   66  األكبر)الجزء  للجرارات      في الطاقة المحركة  قود عن استهالك الو 
الطاقة في   الزراعةاستهالك  الملحق  17و  16ين  الشكل)  2007في عام    قطاع   2CO    انبعاث  شكليفي حين    (.7والجدول 

عن   مكافئ في  الناتج  الطاقة  من14  التالي؛  األنشطةباقي    استهالك  البالستيكية  %  البيوت  من    8.4و  ،تدفئة  الري  % 
%  0.2  و ،  الصيد البحري مراكب  % من  0.2  % من الحاصدات الدراسات، و6.3و  ،  نالمد اج % من تدفئة  7.3  و،  الزراعي

 . (17 شكل)ال تكييف المنتجات الزراعية المخزنةمن 

 
 (.2007 -1994كمية الغازات المنبعثة من استهالك الجرارات للوقود )  .11الشكل 
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 (.2007 -1994كمية الغازات المنبعثة من استهالك الحاصدات للوقود ) .12الشكل 
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 (.2007 -1994كمية الغازات المنبعثة من استهالك الوقود لتدفئة البيوت البالستيكية) .13الشكل 

0

100

200

300

400

500

600

700

2000 2003 2005 2007

(G
g

) 
از

لغ
 ا
ية

كم

السـنيـن 

(2007-2000) 13.كمية الغازات المنبعثة من استهال ك  الوقود لتدفئة البيوت البال ستيكية 
الشكل رقم

CO2مكافئ 

CH4 مكافئ

CO2
N2O مكافئ

CO2



 
 

21 
 

 (. 2007 -1994الغازات المنبعثة من استهالك الوقود لتدفئة المداجن )كمية  .14الشكل 
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 (. 2007 -1994مجموع وأنواع الغازات المنبعثة من استهالك الطاقة في الزراعة ) .15الشكل 

 

 (. 2007 -1994كميات انبعاث الغازات من استهالك الطاقة في األنشطة الزراعة ) . تغير 16الشكل 
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 (.2007 -1994مساهمة األنشطة الزراعة في انبعاث الغازات ). 17الشكل 

زيادة في كمية  غازات  االحتباس الحراري   2030نشطة الزراعية في عام  ألفي ا    المتوقع  استهالك الطاقة  زيادة    وسيرافق
غازات   كميات الزيادة في انبعاث. وتبلغ  (2)الجدول    نشطة المختلفةألالمنبعثة منها بنسب تساوي نسب زيادة استهالكها في ا

لجرارات من ا  191.13:  (  3)الجدول    مكافئ( من زيادة استهالك الطاقة في األنشطة كما يلي Gg  2CO)  باس الحراري حتاال
من    815تكييف المنتجات الزراعية المخزنة و  من    5.22مراكب الصيد و  من      6.06  لحاصدات الدراسات وا  من  18.28و  

يبلغ مجموع الزيادة في بذلك  . و إلنتاج لحم الفروج  المداجن  تدفئة  من  432.13و    لبيوت البالستيكيةااعات المحمية في  ر لز ا
م  عن عا   2030طاقة في القطاع الزراعي في سورية في عام  الحراري من مجمل زيادة استهالك ال  االحتباسانبعاث غازات  

  2007في عام    من استهالك الطاقة    % من كمية انبعاث الغازات31وهي تساوي    مكافئ Gg  2CO    1467.82نحو    2007
. 

 2030. توقعات الزيادة في كمية استهالك الطاقة في قطاع الزراعة وانبعاث  غازات  االحتباس الحراري منها  في عام 3الجدول رقم 
 2007عن عام 

 النشاط الزراعي 
 زيادة االستهالك 
 بمكافئ الد يزل 

 ) طن(

 زيادة  انبعاث 
2CO مكافئ 

 ( Gg) 

 نسبة الزيادة 
) % ( 

 6.3 191.13 53803 الجرارات 
 6.3 18.28 6388 الحاصدات 

 60 6.06 2106 مراكب صيد 
 الري الزراعي
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الزراعية   تكييف المنتجات
 60 5.22 1820 المخزنة 

 125 815 284557 بيوت بالستيكية 
 128 432.13 151960 إنتاج لحم الفروج 

 31 1467.82 500634 المجموع 

 2030في سورية وتوقعات عام  الزراعة والغابات والمراعي انبعاث غازات االحتباس الحراري من  .2.3

الحراري   االحتباس  غازات  انبعاث  دراسات  سورية   بينت  الغازات     [4]في  كمية  مجمل  الزراعة   المنبعثةأن   والغابات     من 
مكافئ من حرائق الغابات وتحويلها    2CO Gg  23434  ؛منها  مكافئ Gg  2CO  58561.2  تساوي   2006في عام    والمراعي

بقايا  مكافئ من حرق   Gg  2CO  1322و  ،مكافئ من حرق السافانا Gg  2CO  227.6  و  ،إلى مراعي أو زراعتها بالمحاصيل
 من الحيوانات وفضالتها. مكافئ  Gg 2CO 3490و ،والتسميد اآلزوتي التربةمكافئ من  Gg 2CO 6.11781 و ،المحاصيل

  2030مكافئ في عام    Gg 2CO  11011.2    بما يساوي   التربةانبعاث غازات االحتباس الحراري من    يزداد من المتوقع أن  و 
عام   عامي    2006  عن  بين  الزيادة  معدل  من  باإلضافة  2006و  2000)محسوبة  ستسببها(  التي  الزيادة  الزيادة      إلى 
في6.3المتوقعة) و   %(  المستثمرة  األراضي  اآلزوتيمساحة  السماد  تساوي  (  2)الجدول    استعمال   Gg  2CO  704.2والتي 

عن عام  مكافئ   Gg  2CO  4945.91بما يساوي    2030الحيوانات الداجنة في عام  مكافئ. كما سيزداد انبعاث الغازات من  
الغذائية  2006 منتجاتها  على  الطلب  زيادة  لتلبية  أعدادها  في  المتوقعة  للزيادة  سيبقى  (.  4و  2  ين)الجدول  نتيجة  حين  في 

ما هو عليه ألنه من غير المتوقع أن تزداد المساحات التي تحرق من السافانا وبقايا   ىانبعاث الغازات من باقي المصادر عل 
والمراعي    اتخذتها الجهات المعنية لحماية وتنمية الغاباتالتي  المحاصيل أو تزداد حرائق الغابات نتيجة للعديد من اإلجراءات  

انبعاث غازات االحتباس الحراري  من الزراعة والغابات كمية الزيادة في    تبلغ      بذلك  و  .المحاصيل  بقايا    حرق      منع  و
 . 2006مكافئ عن عام  Gg 2CO  16661.3نحو     2030والمراعي في عام 

 في سورية 2030المكافئ من الزيادة المتوقعة في عدد الحيوانات الداجنة في عام  2COو  O2Nو  4CH . كمية انبعاث   4الجدول  رقم 
الحيوانات نوع  الزيادة في عدد   1 

 الحيوانات 
حيوان( 1000)   

 مجموع  انبعاث 
4CH 

/ Ggسنة 

 مجموع انبعاث 
O2N 

Gg  سنة / 

 مجموع انبعاث الغازات 
  2CO مكافئ 

Gg  سنة / 
 415.9 0.024 19.45 511.92 بقر حلوب 

 756.1 0.0004 1.19 36 بقر غير حلوب 

 3450.2 0.119 162.54 31500 غنم

 166.5 0.019 7.65 1480 ماعز

 61.8 0.0008 2.93 61.2 جمال

112.1 - بغال وحمير   - 1.22       0.0014   -  - 26 

13.3 - خيول   -  0.26      0.0002  - - 5.5 

37267.92  دواجن  5.03 0.049 120.82 
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4.8  جواميس   0.29 0.00006 6.11 

 4945.91 0.21066 197.6     - المجموع 

 ] .14و 6  [المصدر   2.  [4]  2006ولغاية  2000محسوبة من معدل التغير السنوي من عام  1

   2030. مجمل انبعاث غازات االحتباس الحراري في قطاع الزراعة في سورية وتوقعات عام  3.3

كأساس لحساب مجمل انبعاث غازات االحتباس الحراري في قطاع الزراعة ولذلك تم تعديل قيم انبعاث    2006تم اعتماد عام  
عام   في  الزراعة  في  الطاقة  استهالك  من  عام    2007الغازات  في  االنبعاث  من   2006إلى  الغازات  انبعاث  مع  لتتكامل 

لالستعماالت المتوفرة    2007  -2000مكافئ للفترة    2COالتغير في انبعاث  اعتمدت معدالت  وقد  األنشطة الزراعية والغابات.  
باعتبار أن تغيرها في  معلوماتها، واعتمدت قيمة االنبعاث من تكييف المنتجات الزراعية ومن استهالك مراكب الصيد للطاقة

الملحق     سنة بسيط ويمكن إهماله الفترة كنسبة  7)الجدول  لتغير في ل(، واعتمدت نسبة زيادة مضخات الري السنوية لنفس 
نحو    الحراري  التغير السنوية في انبعاث غازات االحتباس   كمية تكون بذلك  (.  و2 انبعاث الغازات من الري الزراعي)الشكل

124.4    Gg  2CO    / 2006نحصل على كمية االنبعاث في عام      2007  من كمية االنبعاث في عام  اطرحهبو     سنة مكافئ 
 . ( 5)الجدول  مكافئ Gg   2CO   4595.01 والتي تساوي 

ولكي تتكامل توقعات الزيادة في انبعاث غازات االحتباس الحراري من استهالك الطاقة في قطاع الزراعة)المحسوبة للفترة بين 
 الزيادة المتوقعة في انبعاث تلك الغازات من الزراعة ( مع 2030و  2007

نعدل قيمة زيادة االنبعاث المتوقعة من استهالك الطاقة المحسوبة    ،2030و   2006والغابات والمراعي والمحسوبة للفترة بين  
دة استهالك الطاقة  من  زيا  ةزيادة  انبعاث الغازات الناتج  بإضافة    2030و  2006الى الفترة بين    2030و  2007للفترة بين  
عام   ا   2006عن عام    2007في  االنبعاثإلى  في  المتوقعة  للفترة  لزيادة  الطاقة  استهالك    2030  و  2007عام  بين    من 

  (.5و  3 ين)الجدول

عام و توقعات الزيادة في   2006. انبعاث  غازات  االحتباس الحراري من استهالك الطاقة في قطاع الزراعة  في عام 5الجدول رقم 
 2006عن عام   2030

 النشاط الزراعي 
 معدل تغير انبعاث 

2CO  ( مكافئGg  /)سنة 
 2007-2000بين 

 مكافئ  2COانبعاث 
 ( Gg) 

 2006 عام في

 مكافئ   2COزيادة انبعاث 
 ( Gg) 

 2006عن  2030 عام في
 229.93 2995.1 38.8 الجرارات 

 26.15 282.33 7.87 الحاصدات 
 6.06 10.1 متوفر غير  مراكب صيد 
 الري الزراعي

21.67 365.23 21.67 
 تكييف المنتجات 
 الزراعية المخزنة 

 5.22 8.7 غير متوفر 

 852.23 614.77 37.23 بيوت بالستيكية 
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 450.95 318.78 18.82 إنتاج لحم الفروج 
 1592.21 4595.01 124.39 المجموع 

تقدم نجد الزراعة في عام    مما  قطاع  الحراري في  االحتباس  انبعاث غازات       Gg  63156.21 ساوي ي   2006أن مجمل 

2COبنسبة    و  ،مكافئ الطاقة  استهالك  عن  % 7.3  يساهم  ناتج  والباقي  والمراعي  منها  والغابات  الزراعة  من    . االنبعاث 
مكافئ، وتبلغ مساهمة الزيادة   Gg 2CO  25.25318 بكمية تساوي   2030وبحسب التوقعات سوف يزداد االنبعاث في عام  

نحو   الزراعة  في  الطاقة  استهالك  بنسبة  منها  %8.7في  والمراعي  والغابات  الزراعة  من  الغازات  انبعاث  زيادة  وتساهم   ،
زيادة  91.3 نسبة  أن  إلى  يشير  وهذا  الزراعية%.  األنشطة  من  زيادتها  نسبة  من  أعلى  الطاقة  استهالك  من  و    .االنبعاث 

عام   في  الزراعة  قطاع  في  الغازات  انبعاث  في  المتوقعة  الزيادة  مجمل  نسبة  تبلغ  عام    %28.9  نحو   2030عموما  عن 
2006.  

انبعاث غازات تخفيف و في قطاع الزراعة في سورية  لترشيد وتخفيف استهالك الطاقة إجراءات. 4
 2030وتوقعات عام  منها االحتباس الحراري 

  %   53بنسبة     زداد يسقطاع الزراعة    استهالك الطاقة في  انبعاث غازات االحتباس الحراري منوالتوقعات أن    بينت التقديرات
عد  التي تسا  اإلجراءات  جميع السبل والوسائل وفانه من الحكمة أن نبحث عن      ، ولذلك   6200عن عام    2030عام  في  

من %    65  نتج عنه  في األنشطة الزراعية المختلفة وخاصة استهالك الجرارات الذي    على ترشيد وتخفيف استهالك الطاقة
 .  2006في عام  انبعاث الغازات من استهالك الطاقة

 2030وتوقعات عام   تطوير النظم الزراعية السائدة  .1.4

أن  في األنشطة الزراعية المختلفة    الطاقة  استهالكيالحظ من القيم المحسوبة النبعاث غازات االحتباس الحراري الناتجة من  
  معظمها   استهلك  كافة. وقد  لألنشطة الزراعية    الحركة  توليد  ناتج عن استهالك الطاقة في  المنبعثةمن الغازات    القسم األكبر
العميقةجراء الفالإل  (  17الشكل  )  اراتر  بواسطة الج الكثيفة و  التقليدية  النظم الزراعية السائدة ولذلك      .حات  علينا استبدال 

تلغيها  الفالحات  تحد منبنظم   الزراعة واستدامة اإلنتاج وتحسينه    أو  المجتمع وزيادته  وتساعد على تنمية  لتأمين متطلبات 
بغية تحسين واستدامة إنتاجية التربة ومنعها  فقد تطور في العقود الثمانية الماضية نظام الزراعة الحافظة  .كما ونوعا  المتنامية

و خاصة في المناطق الجافة    ،في العالم  والتخفيف من تداعيات التغير المناخي  من التدهور واالنجراف ومكافحة التصحر
 موارد. وشبه الجافة والتي تتميز بنظم بيئية هشة ومحدودة ال

   ( الحافظة  الزراعة  العالمية أن نظام  الدراسات  بينت  الجر ارات    ( يساهم  Conservation Agricultureوقد  في خفض؛ عدد 
و   ،%60بنسبة    العملساعات  و %،  65وساعات استعمال اآلالت بنسبة    ،%70-60بنسبة   واستهالك الوقود للعمل،الالزمة  

الري  مياه  و42بنسبة    كميات  الرز  لمحصول  القمح%26  لمحصول  العضوية [15].   %  المادة  تراكم  زيادة  في  يساهم   كما 
التربة  حجز كفاءة  زيادة  و   ،(% سنويا حتى اإلشباع  0.2-0.1بنسبة  ) ، وفي تحسين بنية وقوام  (%74بنسبة  )  الكربون في 

الحد من  جريان  في  و   ،تحسين قدرة التربة على االحتفاظ بالماءفي  ونشاطها الحيوي وكمية األحياء الموجودة فيها، و   التربة
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السطحي و   و  (%90بنسبة  )  الماء  األسمدة في  التبخر،  وخاصة  األسمدة  استعمال  من  يحد  مما  التربة  خصوبة  تحسين 
حرق بقايا المحاصيل مما يخفف من ويلغي تطبيقه   .األعشاب  الكيميائية، كما يحد على المدى البعيد من استعمال مبيدات

 .يساعد على المحافظة على نشاطها الحيوي وتحسينه و ةبويحمي األحياء الدقيقة في التر  الغازات إطالق

الحافظة  يعتمد الزراعة  أساسية    3على    نظام  المباشر  (1  :[16]قواعد  حرث،  أو   البذر  التربة  ( 2بال  الدورة    (3،  تغطية 
سم    8-6والقيام بوضع البذور مباشرة في التربة على عمق    المباشر)بال حرث( إلغاء الفالحاتالزراعية. والمقصود بالبذر  

من خالل شق خطوط ضيقة في التربة بواسطة آالت خاصة لهذا الغرض تجرها الجرارات. ويمكن إضافة السماد بنفس اآللة 
البذر.   الجذرية والدرنية..الخ. وتتم تغطية وهناك آالت متنأثناء عملية  المحاصيل  فيها  بما  المحاصيل  لزراعة مختلف  وعة 

% من طول نباتات المحاصيل فوق التربة عند الحصاد أو بزراعة محاصيل تغطية خالل الفترات بين 30-20التربة بترك  
% منها فوق  30-20جائر يبقي من    زراعة المحاصيل ثم حشها وترك البقايا فوق سطح التربة، أو يمكن رعيها بشكل غير

وأما تطبيق الدورات الزراعية فإنها تدخل المحاصيل البقولية لتحسين نوعية المادة العضوية في التربة وخصوبة التربة،    التربة.
الكيميائية أو االستغناء عنها   المبيدات  إدخال محاصيل تساعد في مكافحة األعشاب مما يقلل من استعمال  إلى  باإلضافة 

 مستقبال. 

في سورية مع بعض المزارعين بالتعاون مع وزارة الزراعة  منذ سنتين في مساحات صغيرة  وقد بدء في تطبيق الزراعة الحافظة  
غير أن القياسات المسجلة ال    ،والنتائج األولية جيدة  ،  GTZالسورية والمركز العربي أكساد والهيئة األلمانية للتعاون الفني  

ئج الدراسات العالمية التي  ولذلك سنعتمد نتا  .وال تشمل كل المواضيع التي تطرقنا إليها  ،سنوات  5يمكن اعتمادها قبل مضي  
مع التذكير بأن    ذكرت أعاله في حسابات التوفير في الطاقة وما ينتج عنه من انخفاض في انبعاث غازات االحتباس الحراري 

                           .التوفير قد  يكون أقل أو أكثر في الظروف المحلية

ستتحقق عند تطبيق البذر المباشر في الزراعة في سورية فان   %65الوقود متوسط نسبة انخفاض استهالك أن  افترضنافإذا 
  ، أي ما يعادلسينخفض بنفس النسبة 2007في عام  المكافئ من استهالك الجرارات للوقود في سورية 2CO  انبعاث غازات 

1972 Gg  2CO    .ستتحقق 26لمحصول القمح  )في النظم الحالية( فترضنا أن نسبة انخفاض ماء الري ا  إذا و المكافئ %
استهالك الطاقة في الري الزراعي سينخفض بنفس النسبة وبالتالي سينخفض  فان سورية عند تطبيق الزراعة الحافظةفي 

 المكافئ. Gg 2CO  100.6عادل ت   والتي أيضا الناتج عنها بنفس النسبةالمكافئ  2CO   نبعاثا

في الري الزراعي  كما أن تطبيق  نظم وتقانات الري الحديثة في سورية سيساهم في تخفيض استهالك وقود الديزل المكافئ   
المكافئ   2CO  ثانبعا  سيزداد انخفاضوبذلك  ،   [17]% تقريبا من مياه الري  53-02باإلضافة إلى توفير نحو  %  6.5بنسبة  

الري   في  الطاقة  استهالك  النسبةمن  عام    بنفس  يعادل    ،2007في   مجموع  يصبح   وهكذا  المكافئ.  25.1Gg   2COما 
في   سورية  المكافئ من  2CO  انبعاثاالنخفاض  في  الزراعي  القطاع  في  الطاقة  الزرا ل  نتيجة    استهالك  الحافظة  تطبيق  عة 

 المنبعثة  الغازات% من مجموع  44.4أي ما يعادل  سنة  /المكافئ Gg 2CO  2097.7 نحو وتقانات الري الحديثة

( 4719.4 Gg 2CO  من استهالك الطاقة في قطاع الزراع )2007في عام  ةمكافئ . 
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انبعاث الغازات الذي سوف    مكافئ من Gg 2CO 124.2كمية تساوي   ق الزراعة الحافظة أيضا في خفضيكما سيساهم تطب 
والذي يبلغ   2030المتوقع في عام    استهالك الطاقة بالجرارات نتيجة لزيادة مساحة األرض الزراعية المستثمرةينتج من زيادة  

191.1  Gg  2CO    وبذلك تصبح الكمية التي يمكن أن تخففها الزراعة الحافظة  وتطبيق تقانات الري   .(  3مكافئ )الجدول
  .   المكافئ Gg 2CO  2221.9  نحو 2030في عام  من انبعاث غازات االحتباس الحراري الحديثة 

 2030عام توقعات و   كمصدر للطاقة ( من فضالت الحيوانات الداجنة4CH)  إنتاج الغاز الحيوي   .2.4

)يمكن   الحيوي  الغاز  وغير    (4CHإنتاج  الحليب  )أبقار  سورية  في  حظائر  في  تربى  التي  الداجنة  الحيوانات  فضالت  من 
لتحسين   عضوية  كأسمدة  منها  االستفادة  )قبل  الطاقة  مصادر  كأحد  الستعماله  الدواجن(  و  واألغنام  الجاموس  و  الحليب 

الحيوانات التي تربى في حظائر ألن جمع  فضالت الحيوانات من الناحية العملية خصوبة التربة(. وقد اقتصر اعتمادنا على  
( الحيوي  الغاز  كمية  وتقدر  اقتصادية.  جدوى  وذو  مكلف  وغير  تم  4CHسهال  حال  في  الالهوائي  الهضم  بوحدة  المنتج   )

الحل )أبقار  التي تربى في حظائر  الحيوانات  التي تطرحها  الصلبة  الفضالت  الجاموس  استعمال جميع  الحليب و  يب وغير 
من  20و بـ  ،األغنام%  الدواجن(  عام  /Gg  4CH  13.34  نحوو  إلحصائيات  محسوبة  في     2006سنة،  موضح  هو  كما 

ويمكن لهذه الكمية من غاز الميتان المنتجة أن تتضاعف عدة مرات في حال تحسين كفاءة الهضم      (.10الجدول الملحق )
 الالهوائي. 

   انبعاث غازات االحتباس الحراري من القطاع الزراعي من فضالت الحيوانات الداجنة في تخفيف    نيساهم إنتاج غاز الميتا
 بطريقتين: 

مصاد  -أ من  أخرى  أشكال  استهالك  كمية  المنتجة من  تخفيف  الكمية  تقدمها  التي   الطاقة  يعادل  بما  الطاقة  و  ،    4CHر 
   54.8MJينتج طاقة حرارية تعادل    4CHبالتالي تخفيف ما يصدر عنها من غازات االحتباس الحراري. و باعتبار أن كل كغ  

المنتج[14] الحيوي  الميتلن  غاز  من  الناتجة  الحرارية  الطاقة  كمية  فان  عام    ،  من   سنة(/Gg  4CH  13.34)  2006في 
  18.27(. ومن ذلك فان كمية وقود الديزل المكافئ التي يتم توفيرها تعادل    سنة/GJ  731.032الفضالت المهضومة تعادل  )

Gg 840.7(، أي أننا نخفف انبعاث الغازات الناتجة عن استعمالها والتي تعادل 6 سنة )الجدول الملحق/ ديزل Gg/ من سنة  

2CO  17.8  ، أي ما يعادل  المكافئ  %  ( 4719.4من مجموع االغازات المنبعثة  Gg  2CO    من استهالك الطاقة في )المكافئ
 . 2007القطاع الزراعي في عام 

المنتج  -ب الحيوي  الميتان  غاز  استعمال  عام    إن  الداجنة  /Gg  4CH  13.34)    2006في  الحيوانات  فضالت  من  سنة( 
  280.14عادل  يي  ذبنفس المقدار وال  من القطاع الزراعي  4CH  غاز الميتانالمذكورة  أعاله كمصدر للطاقة سيخفف انبعاث  

Gg/2  من  سنةCO    انبعاث كمية من غاز إلى  الحرارية سيؤدي  للطاقة  المنتج  الحيوي  الميتان  أن حرق غاز  المكافئ. وبما 
2CO    36.68تعادل  Gg  2CO/يشكل    سنة(C   75  %  4   منCH  2   والذي يتحول إلىCO)،  فان صافي التخفيف من انبعاث  

2CO    عن  المكافئ الميتان  الناتج  من  الحيوي    4CHغاز  الداجنة  المنتج  الحيوانات   Gg   2CO  243.46  يساوي فضالت 
وبذلك يكون مجمل التخفيف من انبعاث غازات االحتباس الحراري  ،   سنة(/Gg 36.68 -سنة /Gg 280.14المكافئ /سنة )

 نحو  عماله للطاقة الحراريةالحيوي من بعض فضالت الحيوانات الداجنة في سورية واست  4CHغاز الميتان    الذي يحدثه إنتاج  
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1084.16  Gg  2CO  انبعاث  و   سنة/المكافئ من  يخففه  ما  مجموع  )  2COهو  ب  و  أ  من  +   / Gg  840.7المكافئ    سنة 
243.46  Gg/ سنة ) . 

تصل فيها   بأعداد كبيرة  زداديالعقدين القادمين سأعداد الحيوانات في    أن   إلى ت نمو الثروة الحيوانية في سورية  تظهر توقعا
(.  2)الجدول    2006عن عام   مليون غنمة  31.5مليون دجاجة و    37.3  إلى  على سبيل المثال  2030الزيادة في عام  كمية  
لتأمين احتياجات المجتمع المتنامية مع  تزايد سكانه وتغير أسلوب حياة أفراده ونمط استهالكهم.  ويشكل ذلك أعدادا    وذلك

وللتخفيف من  كمية  انبعاث  من فضالتها إلنتاج الغاز الحيوي و االستفادة  منه كمصدر للطاقة    يمكن االستفادة  كبيرة  
 الحراري في القطاع الزراعي.  غازات االحتباس

التي تربى في حظائر    الحيوانات الداجنة    بعض  أن ما يمكن إنتاجه من غاز الميتان الحيوي من  (10)يبين الجدول الملحق  
من    اكمية مماثلة حرارييوفر  س  هذا  و  .سنة/Gg  4CH  27.49يبلغ     (ي في الهاضمئبطريقة التخمر الالهوا)  2030في عام  

الطاقة   من  أخرى   الزراعة، مصادر  قطاع  في  تبلغ   تستهلك  الحراري  االحتباس  غازات  انبعاث  من  كمية  يخفف  مما 
1732.7Gg /2  من  سنةCO  .4كما يساهم  استعماله في خفض كمية    المكافئCH  بمقدار   الحيوانات  تصدرها فضالت  التي 

المكافئ من    2CO  تخفيف انبعاثفي     يقدم مساهمة إضافية ف  بدال عن الميتان،احتراقه    من  2COوإصدار    ،ستعملةكمية المال
مجمل التخفيف من انبعاث غازات االحتباس الحراري  أي أن    المكافئ /سنة.  Gg  2CO  501.8تساوي    بكمية  قطاع الزراعة

الحيوي من بعض فضالت الحيوانات الداجنة في سورية واستعماله للطاقة الحرارية في    4CHالذي يحدثه إنتاج  غاز الميتان  
مكافئ/سنة    Gg  2CO  1084.16)  مكافئ/سنة. وهذه الكمية تساوي ضعف الكمية  Gg  2CO  2234.5يساوي     2030عام  

 .   2006ي يخففها غاز الميتان المنتج في عام(الت

واستعمال      ةقطاع الزراعاستهالك الطاقة في    خفض  من انبعاث غازات االحتباس الحراري   تخفيف   مجموع   . 3.4
 2030عاموتوقعات    2006 في عامالغاز الحيوي 

إلى استعمال الغاز الحيوي المنتج من    باإلضافة  ،تطبيق الزراعة الحافظة  واستعمال تقانات الري الحديثة    أن  نجد مما تقدم
 ف انبعاث  غازات االحتباس الحراري يخف سوف  ،فضالت بعض الحيوانات الداجنة 

 بنسبة   2030عام  في  ومن المتوقع أن يزيد تخفيف انبعاث الغازات    ،2006مكافئ في عام  Gg 2CO 5031بما يساوي 
في تخفيف انبعاث  كما يالحظ أن مساهمة تطبيق الزراعة الحافظة    . (6)الجدول    2006  كمية التخفيف في عام  % من   75

المتوقعة  %    6.5    نسبةب  فقط  سوف تساهم    و     2006في عام  التخفيف  مجموع  من  %  65  تبلغالغازات   الزيادة     في من 
مساهمة استعمال     بلغتو   . (6)الجدول    مكافئ  Gg  2CO  2392.4  والتي تساوي نحو  2030عام في    انبعاث الغازاتتخفيف  

مساهمته   سوف تزداد  و  2006في عام  تخفيف االنبعاث    مجموعمن  %    34  وي في تخفيف  انبعاث الغازات نحوالغاز الحي
 وع مجم  يساوي و .  (6)الجدول    2030عام  الزيادة المتوقعة في تخفيف انبعاث الغازات في  مجموع  % من    93لتشكل نسبة  

اقة  من استهالك الط    تلك الغازاتانبعاث    مجموع% من    68  نحو  2006في عام    تخفيف انبعاث غازات االحتباس الحراري 
نحو    2030الزيادة المتوقعة في تخفيف انبعاث الغازات في عام    مجموع  ساوي ي  في حين   ،   لنفس العام  في قطاع الزراعة  

فيمن    مرة  1.5 المتوقعة  هذا(6و  5  دولين ج )ال  2030عام  المكافئ    2COانبعاث    الزيادة  أن    .  الغاز    إنتاجزيد  يويتوقع 
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انبعاث غازات    الحيوي  الزمن وبالتالي ستزداد مساهمته في تخفيف  الداجنة ألن عددها سيزداد مع  الحيوانات  من فضالت 
 االحتباس الحراري.  

المكافئ في قطاع الزراعة في   2CO(  Gg. مساهمة خفض استعمال الطاقة واستعمال الغاز الحيوي  في تخفيف انبعاث )6الجدول رقم 
 2030وتوقعات الزيادة في عام  2006سورية في عام 

 التطـبيقـات 
2006 2030 

 تخفيف االنبعاث 
 زيادة تخفيف االنبعاث 

 2006عن 
 مجمل تخفيف االنبعاث 

 2198.3 156.5 2041.8 الزراعة الحافظة 
 25.1 1.4 23.7 تقانات الري الحديثة 

 3318.7 2234.5 1084.2 الحيوي استعمال الغاز 
 5542.1 2392.4 3149.7 المجموع 

 . بعض اإلجراءات غير المباشرة لتخفيف استهالك الطاقة وانبعاث غازات االحتباس الحراري منها 4.4

انبعاث  يمكن  من  األخرى   2CO  التخفيف  اإلنتاجية  األنشطة  في  استهالك   المكافئ  خفض  على  تساعد  إجراءات  باتخاذ 
اج المد  تدفئة  في  الطاقة  استهالك  خفض  يمكن  المثال  سبيل  فعلى  العزل    نالطاقة.  بتحسين  البالستيكية  والتوزيع والبيوت 

الوقودالحراري   إلى  فيها وتحسين كفاءة احتراق  الصيد التي في معظمها تقليدية وتحتاج  . واألمر نفسه ينطبق على مراكب 
واستهالك الصيد  في  كفاءتها  لتحسين  القياسات    تطوير  على  للحصول  الدراسات  إجراء  يتطلب  ذلك  أن  غير  الطاقة. 

 . في هذه األنشطة والمعلومات الضرورية التخاذ اإلجراءات المناسبة  لتحسين كفاءة استهالك الطاقة و توفيرها

في قطاع الزراعة وتقليص  ( Nو C) اآلزوت ه ووتخفيف انبعاث  (C) الكربون  لزيادة حجز إجراءات .5
   استعمال األسمدة في سورية

البشرية وتغير استعماالتهاسورية    األراضي في  تعتبر جافة   هاأراضي  % من    94  حيث أن  ،شديدة الحساسية  لالنتهاكات 
أدت نظم االستثمار غير    قد . و [18] % ستتأثر بالتغير المناخي    94% منها حساسة للتدهور، و    97-95وشبه جافة، و  

  . [19]  % من المساحة الكلية لسورية18  لموارد األراضي والتعديات على الغابات والمراعي في سورية إلى تدهور  المستدامة
أدى   اآلزوت    انبعاث  زيادة  إلىمما  و  نسب(    Nو  C)  الكربون  بلغت  و  الغازات    ةمنها،  هذه  مجم  %94انبعاث    وع من 

الزراعية  من  نبعاثاال الزراعي    من  نبعاثاالمجمل      % من87و  األنشطة  تشير  و   (.  7)الجدول    2006في عام  القطاع 
  ، 2030في عام  بشكل ملحوظ    سيزداد   الحراري من الزراعة واستهالك الطاقة فيها    االحتباسغازات  التوقعات إلى أن انبعاث  

  2006االنبعاث في عام  مجمل  من  %  29    بزيادة تساوي أي  مكافئ    Gg  2CO  18253.5  نحو  هذه الزيادة    تبلغسوف  و 
  وع % من مجم  64نحوساوي  ت  يالجزء األعظم فه  األراضي والتسميد  من    االنبعاثفي  وتشكل كمية الزيادة    (.  7)الجدول  

تساهم . في حين  % منها27، وتساهم زيادة االنبعاث من الحيوانات الداجنة بنسبة  2030في عام    الزيادة في انبعاث الغازات
من  زيادة الطاقة  االنبعاث  بقايا     (.7)الجدول    منها  %9بنسبة    استهالك  و  السافانا  حرق  عمليات  تستمر  أن  يتوقع  وال 



 
 

31 
 

، فقد اتخذت الجهات المعنية إجراءات وقوانين مانعة وتعمل على تطبيقها باإلضافة إلى تعاون  2030 عام  في    المحاصيل
   .دون زيادة وتحويل الغابات  لزراعة المحاصيل حرق  يستمر   يتوقع أن في حينالسكان. 

بالرغم  و  (. 7)الجدول    Gg 2CO  170438.1بما يساوي    2006في عام    [4] في سورية فقد قدر  حجز الكربون في الغاباتأما  
تعاني   الذي  التدهور  بمعدل  ي  ،الغابات  همنمن  الغابات  تحجزه  الذي  الكربون  كمية  زيادة  سنه   Gg 2CO  3089توقع   /

نتج عن النمو السنوي للغابات وللزيادة السنوية في المساحة    ذيوال  (2006و  2000)محسوبة من معدل الزيادة بين عامي  
للكربون في عام    كمية  سوف تبلغ  المشجرة. وبذلك الغابات  ، وهي تساوي Gg 2CO  74136  نحو  2030الزيادة في حجز 

 .( 7)الجدول  2006عام  الغابات في في الكربون  حجز % من43

( وانبعاث وتخفيف غازات االحتباس  2COيشير ميزان الكربون في قطاع الزراعة في سورية إلى أن صافي حجز الكربون )
زداد في  سوف ي  و  ،2006في عام     Gg  2CO  107282ساوي فائضا في كمية الكربون المحجوز في الغابات يبلغ   يالحراري  

سوف    2030في عام    ، أي أن مجموع الفائض في حجز الكربون في الغاباتGg  2CO    60776بكمية تساوي    2030عام  
   (.7الجدول  )    Gg 2CO 858016يصل إلى 

  2030في عام    مكافئ  Gg  2CO  81410بلغ نحو  ي  انبعاث غازات االحتباس الحراري سوف  وعمجمميزان الكربون أن    يبين
التخفيف التي تقوم بها الدولة    تنتيجة ألجراءآ   Gg  2CO  65177إلى  هذه الكمية  تنخفض  سوف  و   دون اجراءآت التخفيفب

(. أي أن صافي الزيادة في  7من فضالت بعض الحيوانات الداجنة واستعماله كمصدر للطاقة )الجدول    وإلنتاج الغاز الحيوي 
. و بالرغم من أن حجز الكربون في الغابات أكبر %21تساوي  2006عن االنبعاث في عام  2030في عام  انبعاث الغازات

س الحراري من األراضي والتسميد و استهالك الطاقة  نبعاث غازات االحتباالعمل على تخفيف ا  من ذلك بكثير إال أننا يجب
السعي   يجب  كما  األخرى.   الزراعية  والمنتجات  الغذاء  من  المتنامية  المجتمع  احتياجات  لتامين  اإلنتاج  لزيادة  السعي  مع 

قطاع الزراعة  في    المتوقعة في انبعاث غازات االحتباس الحراري الحالية و الحثيث لزيادة حجز الكربون للتخفيف من الزيادة  
 والقطاعات األخرى. 

من  والتخفيف  األراضي  وتصحر  تدهور  لمكافحة  الماضية  العشر  السنوات  في  عظيمة  جهودًا  السورية  الحكومة  بذلت  لقد 
الكربون   فالحتها،    Nواآلزوت    Cانبعاث  ومنع  المراعي  تأهيل  وإعادة  التشجير،  مشاريع  خالل  من  المناخي  التغير  وحدة 

وتثبيت الكثبان الرملية، وإنشاء األحزمة الخضراء ومصدات الرياح، وتحفيز شبكات الري بالرش والتنقيط وغيرها من تقانات  
الحديثة، الحافظة  الري  كالزراعة  مستدامة  زراعية  نظم  إلدخال  والغابات والسعي  المراعي  لحماية  واللوائح  القوانين  وسن   ،

على   وتقتصر  المتوقعة،  التداعيات  وخطورة  حجم  مع  بالمقارنة  محدودة  تزال  ال  الجهود  هذه  أن  غير  الزراعية.  واألراضي 
  اعة، مشاريع موزعة هنا وهناك وتغطي جزءا صغيرا من مساحة األراضي المتدهورة والمعرضة للتدهور وغير الصالحة للزر 

وأما في مجال الطاقة فال تزال الجهود قاصرة عن أن تؤدي إلى النتيجة المرجوة من توفير مستلزمات التنمية    ]. 20 و  19[
نحتاج إلى تطبيق العديد من اإلجراءات والوسائل لتطوير لتجاوز ذلك  و   والحد من زيادة انبعاث غازات االحتباس الحراري.

الزراعية والمرا   النظم  الطاقة   والغابات  واستهالك  يحقق    عي  و بما  الكربون  حجز  انبعاث  زيادة  من  مع    Nو   Cالتخفيف 
 . المحافظة على ضرورات التنمية
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  2030وتوقعات عام  2006. ميزان  انبعاث  وحجز  وتخفيف غازات  االحتباس  الحراري في قطاع الزراعة  في عام 7الجدول رقم 
 بناء على اجراءآت الوضع الراهن

 النشاط الزراعي 

1
2006 1،2،3 

2030 
 ( Gg كمية ) 

 (-انبعاث)+( أو حجز) 
2COمكافئ 

 (Gg )  2006الزيادة عن 
 (-في انبعاث)+( أو حجز) 

2COمكافئ 

 ( Gg كمية ) 

 تخفيف انبعاث 
2COمكافئ 

+       11178.6 وتسميد  مزروعة أراضي    +11715.4 0 
حرق وتحويل الغابات والمراعي   

 المحاصيل لزراعة  
 +42343 0 0 

 227.6 - 0 227.6 + حرق السافانا 
 1322 - 0 1322+  حرق بقايا المحاصيل 
 1549.6 - +   11715.4 +  55071.2 مجموع إدارة األراضي 

 0 +    4945.9 +  3490 الحيوانات الداجنة 
 1549.6 - +  16661.3 +  58561.2 مجموع األنشطة الزراعية 

 25.1 -*  1592.2+  +  4595 الطـاقـة 
 0  +  18253.5  63156.2+  الكربون   انبعاث مجموع 

 3318.7 - 0 0 استعمال الغاز الحيوي 
 4893.4 - 0 0 (-) مجموع التخفيف  
 (-) صافي  التخفيف  
 واالنبعـاث )+(

 +63156.2  +13360.1 

 -  .074136 170438.1  - حجز الغابات للكربون 4
 (-و الحجـز)  ( -) صافي  التخفيف  

 )+(و االنبعاث 
-  107281.9 - 60775.9 

* التخفيف   . [4] المصدر  4(.  5قيم الطاقة من الجدول   )   3(. 4قيم الزراعة من الجدول )  2(. 4الجدول ) ( و [4] .،2.3الفقرة )   القيم من 1
 من تطوير تقانات وأساليب الري.

   (C ). إجراءات لزيادة حجز الكربون  1.5

  . العامل األساسي في زيادة حجز الكربون و خفض تركيزه في الجوفي الغابات والمراعي  تعتبر تنمية الغطاء النباتي الطبيعي  
(  Gt  1580)   التربة. فالكربون المحجوز في  العامل الثاني باألهمية في زيادة حجز الكربون كما يعتبر تطوير النظم الزراعية  

ولذلك علينا اتخاذ كل    .[21]الموجود في الغطاء النباتي  الكربون  أمثال    3وتقريبا    يساوي ضعف الكربون الموجود في الجو 
 لتنمية الغابات والمراعي.  والوسائل اإلجراءات

 مساحاتها تنمية الغابات وزيادة . 1.1.5
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مليون هكتار غابات   0.233، منها  مليون هـ( أنواع استعماالت األراضي في سورية  0.502أصغر )   والحراج  تشكل الغابات
وتغطي األشجار عريضة األوراق   [7]. مليون هكتار غابات  حديثة  ناتجة عن خطة الدولة للتشجير  0.269طبيعية قديمة و  

% من المساحة الكلية للغابات   58وتغطي أشجار السنديان بمفردها  %.  24.5% من مساحة الغابات والمخروطيات  75.5
الصنوبريات   تغطي  حين  األطلسي27في  والبطم  متفرق   8%  %  ثالث     [9]. والباقي  إلى  الطبيعية  الغابات  حالة  وتنقسم 

% من مسحة الغابات الطبيعية، 25تبلغ  شبه كاملة و   فيها  نسبة التغطية النباتيةغابات أوجيه أو شبه أوجيه و (  1مجموعات؛  
بالرغم  و   % من المساحة.25وتبلغ    غابويامتدهورة جدا وال تشكل مجتمعا  (  3% من المساحة،  50( في حالة الماكي وتبلغ  2

  [18]  2006 في عام % 40بنسبة  أن حصة الفرد من الغابات انخفضت من زيادة مساحة الغابات إال  

  في الهكتار   غاباتال  اي تحجزهتكمية الكربون الالمعدل السنوي ل  قدريو   ،المخزن األساسي للكربون على اليابسةتعتبر الغابات  
  نسبة مساهمةوتبلغ    سنة.  هكتار/   /  2CO  طن   8.25هكتار/سنة، والتي تساوي  /(Cطن كربون)  2.25بما يساوي    في سورية 

 % ومساهمة  28نحو  فيها عريضة األوراق األشجار

مرة من عريضة األوراق ألن معدل    2.6مما يشير إلى أن المخروطيات تخزن الكربون أكثر بـ    %.     72نحو  المخروطيات  
ضرورة زيادة نسبة المخروطيات في برامج التشجير    إلىمما يشير  [7]. نموها السنوي يفوق نمو عريضة األوراق بهذه النسبة  

 لحجز كمية أكبر من الكربون.

% في  4% في الخشب الميت و6% في الكتلة الحية فوق األرض و44التالي؛  النحو    علىالكربون المحتجز في الغابات  يتوزع
أهم األدوار البيئية   من  حماية التربة من االنجراف والتدهور  تعتبرلذلك    و  [7]. سم  30% في التربة لعمق  46فرشة الغابة و

الكربون  حجز  إلى  باإلضافة  للغابات.  للغابات  االقتصادية  القيمة  أن  سورية  كما  في   في  وحجز    تكمن  التربة والماء  حماية 
المباشر مجمل الدخل    و ،    سنة/€مليون    7.6)يورو(  منها نحو    الدخل المباشر  مجمل    قيمة  حيث بلغت   .الكربون    غير 

  45.1نحو    تكاليف الضرر الذي تحدثه السيول وانجراف التربة نتيجة لتدهور الغابات أو تحويلها للزراعة( )محسوب من  منها
التالي:دتتوزع قيم الو   [22]  سنة/€  مليون  النحو  المباشر على  الكستناء  26% قيمة نمو األخشاب، و 45  خل  % قيمة ثمار 

% قيمة عسل،  2.3و    ،لصناعةلخشاب  أقيمة  %  3.5، وطبية وعطريةنباتات     % قيمة  19والغار واألس وأوراق الزعتر، و  
ضرر  حماية التربة ومنع  قيمة  مرخص وغير مرخص. وتشكل    % قيمة خشب للوقود وإلنتاج الفحم2% قيمة الرعي، و2.2و  

   قيمة حجز الكربون.   %(6) % من الدخل الغير مباشر للغابات والباقي94 السيول

 التالية لتنمية الغابات: اإلجراءاتمما تقدم نستخلص 

للغابات من    يألن المردود البيئ  التوسع في مشاريع التشجير لتشمل أيضا المساحات التي تستصلح لزراعة أشجار مثمرة  -
  من إنتاج األشجار المثمرة  هممن التدهور وتداعيات التغير المناخي أ والحد  وحفظ الماء حيث حجز الكربون وحماية التربة

المستدامغي تقدمه    .ر  الذي  المباشر  الدخل  المثمرة بمصادر  األشجار  الدخل من زراعة  االستعاضة عن  أنه يمكن  كما 
 الغابات المذكورة أعاله.

 وراق في المساحات المزروعة. زيادة نسبة المخروطيات وتخفيف عريضات األ -



 
 

34 
 

 حروقة. إعادة زراعة المناطق المتدهورة في الغابات بما فيها المناطق الم -

المحلية   أشجار إدخال    - المناخية  للظروف  متحملة  أعلى   جديدة  إنتاجية  كفاءة  ذات  وتغطي   و  المناطق  جميع  لتشمل 
 المساحات المحددة لذلك في خطة قصيرة األمد.

لستثمار  اال  منع  - الغابات  خشبالصناعي  أن  أشجار  حيث  والتنوع  اإلنتاج  في  النباتي  الغطاء  وتنمية  القيمة    الستدامة 
ل التربة و االقتصادية  مجمل الدخل من ثمار وأوراق  ، و من دخل األخشاب  رث أكمرة    150منع السيول تساوي نحوحماية 

وإذا كان    .من د خل األخشاب  مرة أكثر  14  بعض األشجار والشجيرات والعسل والنباتات الطبية والعطرية يساوي نحو
أ فالبد من  لألخشاب  الصناعي  االستثمار  لالبد من  خطة  تتضمن  مقننة  وإجراءات  نظم  ضمن  يكون  شجار  األ  قطعن 

  باألشجار من نفس النوع. المقطوعوزراعة المناطق 

الغابات    - في  المستدامة  المباشر  الدخل  مجاالت  تنمية   على  و الت  كالنباتاالعمل  بعض  الطبية  وأوراق  وثمار  عطرية، 
   للسكان ويشجعهم على حماية الغابات.األشجار والشجيرات وإنتاج العسل مما يؤمن دخال 

 . تنمية المراعي الطبيعية 5.12.

األ   استعماالت  من  األكبر  النمط  الطبيعية  المراعي  تغطي  ر تعتبر  فهي  سورية  في  سورية44اضي  مساحة  من  وأدى    ، % 
المادة النباتية. وهذا يشير إلى انخفاض هائل في حجز  كغ/هكتار من    230و% من الغطاء النباتي  90  هاتدهورها إلى فقدان

سيساهم في زيادة حجز  الكربون )الجزء المتبقي بعد الرعي المقنن( وأن العمل على استعادة قدرة المراعي اإلنتاجية وتطويرها  
الراهن، والذي يمكن تحقيقه من خال  الكربون   الوضع  الذي تحجزه في  الكربون  يقل عن ضعف كمية  اإلجراءات ل  بما ال 

 التالية: 

أو كبير  توسع    - لذلك ضمن خطة خمسيه  التي تحتاج  المساحات  لتشمل كامل  البادية  تأهيل واستزراع  إعادة    في مشاريع 
 عشرية على األكثر.

ع  يللنباتات   المحلية في مشار   باإلضافةإدخال نباتات جديدة ذات كفاءة إنتاجية عالية ومتحملة للظروف المناخية المحلية    -
 الستعادة الغطاء النباتي الطبيعي وتحسينه في المناطق المختلفة.   إعادة  تأهيل واستزراع البادية

المساحاكبير  توسع    - إعادة تأهيل  في  فيها واالستفادة منه في برامج  الحيوي  التنوع  البادية وذلك الستعادة  المحمية في  ت 
 . المناطق المتدهورة

 قطع األخشاب في البادية الستدامة وتنمية الغطاء النباتي في اإلنتاج والتنوع.  منع  -

تنظيم الرعي من حيث الموعد كي ال يحدث في فترة األزهار والتبرعم، ومن حيث معدل الحيوانات في المرعى ومدة   -
 الرعي، وذلك للمحافظة على استدامة وتحسن نوع وإنتاج الغطاء النباتي. 
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في إنتاج نباتات أكثر تحمال للجفاف وأكثر  راثي لالستفادة من األنواع المحلية والعالمية و برامج التطوير ال وضع وتطوير -
 كفاءة في اإلنتاج في الظروف الجافة. 

لكي يساهم في   و الرحل المقيمين   لدى سكان الباديةكمصدر للطاقة من فضالت الحيوانات نشر تقانة إنتاج الغاز الحيوي   -
 .التي تخزن الكربون  عدم االعتماد على قطع وجمع األخشاب

   في األراضي الزراعية الزراعة الحافظةنشر وتطبيق  .5.13.

زيادة حجز الكربون في  في  ( بدال من النظم الحالية في األراضي الزراعية  4تطبيق نظام الزراعة الحافظة)راجع الفقرة  يساهم  
 ، من خالل التالي: %74التربة بنسبة 

 % سنويا حتى اإلشباع.  0.2-0.1زيادة تراكم المادة العضوية في التربة بنسبة  -

 زيادة الكتلة الحية ونشاطها في التربة.  -

 في سورية في قطاع الزراعة ( Nو Cاآلزوت )  إجراءات لتخفيف انبعاث الكربون و.  2.5

 االستمرار  دون ضبطيمكن تحقيقه بزيادة حجز الكربون    ( في الجو ال2eCOالكربون المكافئ )  ثاني أكسيد  تركيزإن  خفض  
لذلك يجب القيام بإجراءات واعتماد الوسائل التي تساعد على تخفيف انبعاث  في زيادة انبعاث غازات االحتباس الحراري، و 

نجد أن تطبيق اإلجراءات والوسائل    4من الفقرة  و   زيادة حجز الكربون.كل ما يساعد على  مع  هذه الغازات جنبا إلى جنب  
  :  Nو Cتخفيف انبعاث  التالية ستساعد على

   . نشر وتطبيق الزراعة الحافظة في األراضي الزراعية1.2.5

الزراعية    يؤدي األراضي  في  الحالية  النظم  من  بدال  الحافظة  الزراعة  نظام  انبعاث    إلى تطبيق   النحو على    Nو  Cتخفيف 
 التالي: 

في  و في الفالحات   خفض استهالك الطاقة من خالل تقريبا % 3 بنسبة  2030في عام  مكافئ  2COتخفيف انبعاث  -
  (.7و  6الجدولين )الزراعي  لري ا

زوت بزيادة تثبيت  لآل سيزداد تثبيتهاومنها الكائنات المثبتة لآل زوت الجوي والتي زيادة الكتلة الحية ونشاطها في التربة  -
 الكربون. 

خفض  - في  يساعد  مما  والنباتات،  المحاصيل  ببقايا  لتغطيتها  نتيجة  التربة،  سطح  حرارة  درجة  المادة   خفض  تحلل  معدل 
 . Nو Cالعضوية وبالتالي خفض انبعاث 
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   أسس الزراعة الحافظة(  )إحدى  في الدورة الزراعيةاآلزوت الجوي    تثبت  إدخال محاصيل بقوليهجة  ينتأغناء التربة بآلزوت    -
البروتينات في التربة لتحصل على حاجتها من اآلزوت  فال تفككوبذلك تقدم جزءا من حاجات كائنات التربة الدقيقة لآلزوت  

 .التربة فتنخفض معدالت إطالقه من

 الغاز الحيوي  إنتاج. 2.2.5

ه كوقود بأن ذلك  واستعمال  التي تربى في حظائر  ( من بعض فضالت الحيوانات الداجنة4CHالحيوي ) بين تقدير إنتاج الغاز  
تخفيف في  عام      مكافئ  2COانبعاث    سيساهم  إنتاجه 4بنسبة    2030في  كفاءة  بتحسين  مساهمته  تزداد  أن  ويمكن   ،%

أيضا من    فيخفأن  يمكن لتطبيقه عند سكان البادية    اكم  ( .7واستعماله وزيادة كمية الفضالت التي يمكن استثمارها)الجدول  
 من فضالت الحيوانات التي يربونها.  Nو Cانبعاث  

 للوقود . تحسين كفاءة استعمال اآلليات الزراعية  3.2.5

ة اآلليات الجيدة في استعمال الوقود على خفض انبعاث غازات االحتباس الحراري بشكل مباشر من خالل جودة  كفاء  عدتسا
 يمكن تحقيق ذلك من خالل التالي: وبشكل غير مباشر من خالل التوفير في استهالك الطاقة. و  ،االحتراق

 .وخاصة الجرارتتأمين الصيانة الدورية الالزمة لآلليات الزراعية  -

 العمل على تحديث اآلليات الزراعية. -

 في سورية  تقليص استعمال األسمدة.  3.5

انبعاث   زيادة  في  والعضوية  الكيميائية  اآلزوتية  األسمدة  الفترات  Nتساهم  في  وخاصة  التربة  زيادة  الداف  من  حال  وفي  ئة 
علينا التخفيف من الحاجة إلى إضافتها للترب    االنبعاث إلى الجو. ولذلكمعدالت إضافتها للتربة وبطرق تعرضها للتفكك و  

 . باإلجراءات التالية أو تحسين طرق إضافتها

 . نشر وتطبيق الزراعة الحافظة في األراضي الزراعية1.3.5

الزراعية في تقليص الحالية في األراضي  النظم  الحافظة بدال من  الزراعة  من خالل   استعمال األسمدة  يساهم تطبيق نظام 
 : التالي

 .%90بنسبة  من الضياع مع انجراف التربة من خالل خفض جريان الماء السطحيفي التربة حماية العناصر الغذائية  -
 وزيادة المادة العضوية فيها. ومن خالل الحد من رشحها مع الماء نتيجة لتحسين بنية وقوام التربة

إدخال محاصيل بقوليه  - التربة من اآلزوت من خالل  الزراعية )إحدى أسس  تحسين محتوى  الدورة  الحافظة(    في  الزراعة 
 والمحصول. كائنات التربة الدقيقة لآلزوت  ا من حاجاتجزء مما يوفر ،والتي تقوم بتثبيت اآلزوت الجوي وإضافته للتربة
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   األسمدة ضافةأكثر كفاءة إل. استعمال طرق 2.3.5

منها للجو، ولكن ال تتوفر المعلومات المطلوبة لتقدير    Nهناك العديد من الطرق إلضافة األسمدة تساعد على خفض انبعاث  
   O2Nغير أن الدراسات العالمية تبين أن التسميد الجيد يؤدي إلى خفض انبعاث    منها في ظروفنا المحلية،  Nكمية انبعاث  

 ومن أهم هذه الطرق ما يلي:التقليدية،  % من كمية االنبعاث 40-30بين  

 . التربةحقن األسمدة تحت  -

 . األسمدة مع مياه الري   إضافة -

 .إضافة األسمدة ضمن المعدالت المناسبة -

 . تبعا لظروف الموقع اختيار األسمدة اآلزوتية أألقل عرضة للتطاير -

 إضافة األسمدة اآلزوتية على أكثر من دفعتين  -

 . إدخال تربية المواشي ضمن النظام الزراعي  3.3.5

الزراعية وترعاها   الجوي ضمن الدورة  بقولية تثبت اآلزوتمن ضمنها محاصيل  يتضمن هذا النظام زراعة محاصيل علفية  
للحيوانات في الحظائر    كعالئق  هاميوتقد  المحاصيل العلفية  أو يتم حش  ، أيضا  فتساهم فضالتها بتسميد األراضي  الحيوانات

  كال الحالتين تنخفض حاجة  للتربة. وفي  من آزوت  ى ما تقدمه البقولياتخصوبة  التربة عل  المساهمة في تحسين  فتقتصر
 التربة لألسمدة.

اآلزوتي   السماد  كمية  بخفض  العلفية  المحاصيل  لترعى  الزراعي  النظام  ضمن  المدخلة  الحيوانات  فضالت  مساهمة  وتقدر 
يمكن أن تقدمه فضالت الحيوانات المدخلة  )محسوبة على أساس ما  [سنة  /Nطن    13.7  لمحاصيل بما يساوي الذي يضاف ل

% من األغنام 5% من عدد كل من األبقار الحلوب و غير الحلوب و20في النظام والتي من المتوقع أن ال تزيد نسبتها عن 
عام    انبعاث  ](  10و 8الملحقين   )الجدولين   2030في  خفض  في  ستساهم  وبالتالي   .N   اآلزوتية األسمدة  بالمقارنة مع 

 .  Nيائية. غير أنه ال تتوفر لدينا المعلومات المحلية عنها لكي نحدد قيمة التخفيف الحاصل في انبعاث الكيم

الممكنة.  4.5 الحراري  السيناريوهات  االحتباس  غازات  انبعاث  استعمال  وزيادة    لخفض  وتقليص  الكربون  حجز 
 2030 -2006 بين  سوريةاألسمدة في قطاع الزراعة في 

تقدم مما  سيناريوهات    نضع    أن   نستطيع  ما  ثالث  أن  تعرض  الكربون يمكن  حجز  بشأن  انبعاث  يحدث  غازات   وتخفيف 
 . في قطاع الزراعة في سورية االحتباس الحراري وتقليص استعمال األسمدة
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 وإنتاج الغاز الحيوي  االستمرار في الوضع الراهن السيناريو األول:. 1.4.5

و اجراءآت الحد من تدهور األراضي وتخفيف  تطبيق النظم الحالية في اإلنتاج الزراعيو  نشر إنتاج الغاز الحيوي  يستمر
 والتي يمكن تلخيصها بالتالي: انبعاث غازات االحتباس الحراري في قطاع الزراعة  

 .مليون هكتار 0.96 - 0.62يتراوح بين والذي  المستثمرة من األراضي الزراعية  االستمرار في تبوير جزء -

 االستمرار في تطبيق الفالحات الحالية العديدة والعميقة. -

   .استعمال الطاقة في كفاءتهالمنع تدني زمة ن توفير الصيانة الالو دزيادة عدد الجرارت االستمرار في  -

طرق الري    تقانات الري الحديثة وتحسين  االستمرار في السياسات و البرامج الحالية في إدارة الري الزراعي ونشر و تطبيق  -
انبعاث  التقليدية تخفيف  في  ستساهم  يساوي    والتي  بما  الحراري  االحتباس  عام    مكافئ   Gg  2CO  25غازات  في 
 . ( 6)الجدول2030

 .والمواشي  تربية الدجاجالتوسع في   -

  .بنفس المحاصيل وتتابعهابزراعة  االستمرار  -

 .البيوت البالستيكيةبالتوسع في  االستمرار -

  ."استصالح األراضي"االستمرار بخطط التشجير و   -

 .الرعي المبكر والجائر و احتطاب الباديةب االستمرار  -

 . دي عليهاالتع حينالغابات والتساهل  االحتطاب من -

 . دون التقيد بالتوصيات التسميداالستمرار ب -

  المكافئ Gg    2CO  1550  مما يخفف انبعاث غازات االحتباس الحراري بما يساوي    السافانا  المحاصيل ومنع حرق بقايا    -
 .  ( 7)الجدول

للطاقة   - كمصدر  الحيوي  الغاز  الحيوانات  إنتاج  فضالت  حظائر   من  في  تربى  غازات   التي  انبعاث  سيخفف  والذي 
 .  (6)الجدول 2030في عام   المكافئ Gg 2CO   3319االحتباس الحراري بما يساوي  

السيناريو  يبلغوبذلك   هذا  يخففه  ما  الحراري   مجمل  االحتباس  غازات  انبعاث  عام    من     Gg  4894نحو    2030في 

2COامكافئ .  
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الثاني:  .  2.4.5 تطبيقه  د اعتماالسيناريو  و  الحافظة  في    بما   االزراعة  الزراعي  النظام  في  الحيوانات  تربية  إدخال  ذلك  في 
 سنوات.  10-5األراضي الصالحة للزراعة فقط بدال من النظم الحالية وهذا يحتاج لمدة تتراوح بين 

  في   وتطبيق األساليب و التقانات الحديثةبمنع حرق السافانا وبقايا المحاصيل  ،  إلى االجراءآت القائمةهذا السيناريو    سيضيف
 :    من القطاع الزراعي تخفيف انبعاث غازات االحتباس الحراري التالية لزيادة  تاألجراءآ ،وإنتاج الغاز الحيوي الزراعي  الري 

بما    الزراعة  الطاقة قي استهالك  زيادة تخفيف انبعاث غازات االحتباس الحراري من  سيساهم تطبيق الزراعة الحافظة في  -
   (.6)الجدول  2030في عام    مكافئ Gg 2CO  2198 يساوي 

طن      13.7عن     بما ال يقل  خفض إضافة األسمدة الكيميائيةإلى  ضمن النظام الزراعي    سيؤدي إدخال تربية الحيواناتو   -
N/الفقرة    سنة عن إضافة األسمدة    Nتخفيف انبعاث     . ولكن ليست لدينا قياسات محلية لتقدير كمية(  .3.3.5)راجع 

   الكيميائية.

المستعملة من خالل تحسين خصوبة    - األسمدة  تقليص كمية  في  الحافظة يساهم  الزراعة  أن تطبيق  ولكن    ،التربة   كما 
 .  إضافة األسمدة الكيميائية الناتج عن Nانبعاث  ليست لدينا قياسات محلية لتقدير كمية التقليص و تخفيف

السيناريو   مجموع تخفيف االنبعاث فيعن    2030في عام  انبعاث غازات االحتباس الحراري    ستزداد كمية تخفيف  هكذاو  
  دون حساب التخفيف الذي يمكن أن ينتج عن خفض استعمال األسمدة. مكافئ Gg 2CO 7092 األول لتبلغ 

بنسبة  اكم الزراعية  األراضي  الكربون في  يزيد من حجز  الحافظة سوف  الزراعة  أننا  %  74  أن تطبيق  لن نستطيع  ، غير 
  تقدير كمية الزيادة هذه ألن كمية حجز الكربون في أراضينا غير مقدرة بعد.

بدال من النظم    والغابات والمراعي  صالحة للزراعة في األراضي ال  هااعتماد الزراعة الحافظة و تطبيق  السيناريو الثالث:  ..4.53
 سنة.  01-5وهذا يحتاج لمدة تتراوح بين  بما في ذلك إدخال تربية الحيوانات   الحالية

سيضيف هذا السيناريو إلى االجراءآت القائمة، بمنع حرق السافانا وبقايا المحاصيل وتطبيق األساليب و التقانات الحديثة في  
 الري الزراعي وإنتاج الغاز الحيوي، األجراءآت التالية لزيادة تخفيف انبعاث غازات االحتباس الحراري من القطاع الزراعي :  

 المكافئ   Gg  2CO    2198التي تساهم في تخفيف االنبعاث بما يساوي  ورة في السيناريو الثاني و المذكتخفيف  ل ا   تأجراء آ  -
 /سنة.  N طن 13.7 األسمدة بما يساوي  ، وكمية غير مقدرة من خفض استعمال

الناتج عن   االنبعاث  طرح    عدم تحويل الغابات والمراعي إلى أراض زراعية بعد احتراقها وتحسب منالتخفيف الناتج عن    - 
  ويقدر االنبعاث الناتج فقط عن  .أراض زراعية  إلى الناتج عن الحرق وتحويل الغابات والمراعي    االنبعاثالحرائق من مجمل  

(، ومنه فان تخفيف االنبعاث الناتج عن عدم تحويل   2009  مكافئ )محمود  Gg  2CO  15  االحتراق في الغابات  بما يساوي 
 .  (7)الجدول  مكافئ Gg 2CO  84232يساوي أراض زراعية  إلى اعي والمر  الغابات
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إنتاجه من استعمال    مع الرعاة المتنقلين وسكان البادية مما يزيد من كمية  إنتاج الغاز الحيوي   نشرالتخفيف الناتج عن    -
الحيوانات   فضالت  فيجزء من  ترعى  أن  البادية  التي  يتوقع  كمية  والتي  أثناء     تساوي  الحيوانات  التي تطرحها  الفضالت 

  األغنام التي تربى بالرعي. كل من الماعز و فضالت    مجملمن    % 20يساوي    تجمعها لالستراحة من الرعي والذي يمكن أن
المنتج  فان  هومن الحيوي  الغاز  تخفف    Gg  4CH  1.45ي  و تسامنها   كمية  ما انبعاث  من  والتي  الحراري  االحتباس  غازات 

 . ) راجع إنتاج الغاز الحيوي( مكافئ Gg 2CO     811 يساوي 

في عام  تخفيف    ادة  زي  تبلغوبذلك   الغازات  السيناريو    2030انبعاث  هذا  السيناريو  في   Gg  2CO  46444نحو  األولعن 

   49538Gg   ساوي ت  واجراءآت التخفيف في السيناريو األول  عن هذا السيناريو  التخفيف الذي ينتج  وعمجمأن  ف  ومنه  ،مكافئ
2CO مكافئ . 

ألنها تشمل على إعادة تأهيل  أيضا    هافيراعي والغابات سوف يزيد من حجز الكربون  مكما أن تطبيق الزراعة الحافظة في ال
لعدم توفر قياسات  غير ممكن حاليا  غير أن تقدير كمية الزيادة هذهالغابات والمراعي المتدهورة وإعادة تشجير مكان الحرائق، 

  كمية حجز الكربون.   محلية عن

 . مقارنة تخفيف انبعاث غازات االحتباس الحراري في السيناريوهات الثالث 4.4.5

تبين السيناريوهات الثالث الممكن حدوثها أنه ستقتصر مساهمة السيناريو األول في تخفيف انبعاث غازات االحتباس الحراري 
   Gg   7092   لتبلغ  إلى زيادة كمية التخفيف  الثانيمساهمة السيناريو  تؤدي  ، و مكافئ Gg  2CO   4894على كمية تساوي   

2CO  التخفيف الثالث إلى زيادة كمية  مكافئ. وذلك  Gg  2CO   49538   لتصبحمكافئ، في حين تؤدي مساهمة السيناريو 
القيم تشير إلى فروق  كبيرة في تخفيف  والثالث  الثانيفض استعمال األسمدة في السيناريو  دون حساب مساهمة خ . وهذه 

مرة كمية التخفيف في السيناريو األول.   1.5انبعاث غازات االحتباس الحراري فكمية التخفيف في السيناريو الثاني تساوي   
ة التخفيف في كمي  أمثال  7كمية التخفيف في السيناريو األول، و  أمثال  10تقريبا  وكمية التخفيف في السيناريو الثالث تساوي  

مكافئ في عام    2COمن كمية زيادة انبعاث   ذي يحدثه كل سيناريو  يساوي نسبةكما أن تخفيف االنبعاث ال  السيناريو الثاني.
% في السيناريو الثالث. مما يؤكد على أهمية    271% في السيناريو الثاني و    39  و  % في السيناريو األول27تبلغ    2030

 تطبيق السيناريو الثالث. 

 ت اجراءوالبيئية لإل والمناخية . اآلثار االقتصادية5.5

راعي  إلى أثار ايجابية تنعكس على الوضع االقتصادي والمناخي والبيئي في سورية عامة والقطاع الز  تستؤدي هذه األجراء آ 
وبشكل   هخاصة ، ألنها تشمل تطوير وتنمية جميع األنشطة في قطاع الزراعة ، مما سيؤثر بشكل مباشر على العاملين في

 األخرى.غير مباشر على العاملين في القطاعات 

 . اآلثار االقتصادية 1.5.5
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العالية )  في إنتاج المحاصيل  سيؤدي خفض استهالك الطاقة  - النسبة  مع المحافظة على معدل اإلنتاج أو  % (  65بهذه 
احتياجاته المعيشية.    قدرته على تامين  مما يساهم في تحسين  ربح المنتج  خفض تكاليف اإلنتاج وبالتالي سيزداد  إلى  زيادته

في سيساعد  الزراعية  السلع  إنتاج  تكلفة  انخفاض  أن  أسعار   كما  مماانخفاض  على    ها  من  سيساعد  واسعة  لشرائح  إتاحتها 
 الغذائي.  ا اهمستو  المجتمع وبالتالي تحسين

التربة و كما    - العلفية  أن تحسين خصوبة  المحاصيل  التي ترعى  الحيوانات  الكيميائية بفضالت  استبدال جزءا من األسمدة 
إلى   المستعملةسيؤدي  األسمدة  كميات  إ  مما  خفض  وزيادة  اإلنتاج  تكاليف  خفض  في  أيضا  في سيساهم  دخل    ضافية 

 . المنتجين

للمحاصيل مما يساعد     قدرة التربة على حفظ الماء والحد من جريان الماء السطحي إلى زيادة الماء المتاحيؤدي تحسين    -
مما يساهم في إتاحة السلع وخاصة    على زيادة اإلنتاج دون زيادة التكاليف،  وبذلك يزيد دخل المنتج وتنخفض  قيمة السلع

 الغذائية منها لشرائح واسعة من المجتمع. 

 إلى خفض تكاليف اإلنتاج من جهة، والى  مياه الري المحاصيل ل احتياجات  يالتوفير فوكذلك يؤدي  -

سيساهم    إتاحة كمية الماء الموفرة الستعماالت أخرى منها زيادة المساحة المروية أو زيادة عدد المحاصيل في السنة. وهذا  
 من المجتمع.  لمزارعين، وفي خفض أسعار السلع مما يزيد من إتاحة السلع  لشرائح  أوسعفي زيادة دخل ا

إن إنتاج الغاز الحيوي من فضالت الحيوانات في المزارع والبادية كأحد مصادر الطاقة يساهم في توفير بعض تكاليف   -
 الطاقة الالزمة وبذلك يساهم في زيادة دخل المزارعين و مربو الماشية.

الغابات يساهم في زيادة توفير فرص االستثمار المستدام  إ  - الغابات وزيادة مساحة  المتدهورة من  المناطق  ن إعادة تأهيل 
الغابات النحل في  الطبية والعطرية وثمار وأوراق بعض األشجار والشجيرات وتربية  ، مما يساهم في تحسين دخل  للنباتات 

 السكان وتأمين احتياجاتهم المتنوعة. 

 كما تساهم إعادة تأهيل الغابات والمراعي في حماية التربة من االنجراف والحد من السيول مما يقلل الخسائر الناجمة عنها  -
 للخدمات. في حقول المزارعين والبني التحتية

 .اآلثار المناخية والبيئية2.5.5

تخفيف حدة حرارة الصيف وبرودة   يساعد علىحجز الكربون مما  و    ظ الماءتساهم تنمية المراعي والغابات في زيادة حف  -
معدالت و المجاورة. كما تساهم في تحسين نسبي في الرطوبة الجوية      على تحسين اإلنتاج في األراضي  يساعد  وهذا الشتاء  

 هطول األمطار.

     وتساهم تنمية المراعي والغابات أيضا في حفظ التنوع الحيوي. - 
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في زيادة حجز الكربون وتخفيف انبعاث غازات االحتباس الحراري مما يساعد على  تنمية األراضي الزراعية    تساهم  كما    -
 . تخفيف تداعيات التغير المناخي

الجوفية    - المياه  الزراعية أيضا في الحد من تلوث  إليها  أكاسيدرشح    وخاصةوتساعد تنمية األراضي  ، والحد من  اآلزوت 
 . تدهور األراضي التصحر 

 في سورية   الزراعة   قطاع من . معوقات تخفيف انبعاث غازات االحتباس الحراري 6.5

المناسبة لتخفيف انبعاث غازات االحتباس الحراري في قطاع الزراعة    تهناك العديد من العوامل التي تعيق تطبيق األجراء آ
 في سورية ويمكن ذكر أهمها: 

 .مركزية الحوكمة و اإلدارة -

 .عامة والبيئية خاصة  في معالجة القضايا الجانب أحادي األسلوب  -

 . في كل المجاالت وخاصة البيئية منها نقص الخبرات -

ووضع الخطط والبرامج لمواجهة التحديات في األمن الغذائي    رة وتنمية الموارد عدم تفعيل دور العلم الحديث في إدا -
 .وتداعيات التغير المناخي والتدهور البيئي

المخصصة - المالية  الموارد  لهذه    ضعف ونقص  المستدام  االستثمار  الطبيعية ولتطوير سبل  الموارد  لتنمية وحماية 
 . الموارد

وأن   وليست جزءا منها  نقص الوعي ألهمية البيئة باعتبارها الحاضن لحياة وتطور اإلنسان وجميع األنشطة البشرية -
   .  بقاء ورفاه المجتمع البشري مرهون باستدامتها وتنميتها

 . االستنتاجات  6

أنواع  تعت  و  والتسميد  الفالحات   وعدد  عمق  حيث  من  مستدامة،  وغير  مالئمة  غير  بطريقة  الزراعية  األراضي  إدارة  بر 
غازات المحاصيل وعدم تطبيق الدورة الزراعية المناسبة والتبوير )السبات( وحرق بقايا المحاصيل، المسبب األكبر في انبعاث  

في    المسبب الهام الثانيفي قطاع الزراعة. كما تعتبر حرائق الغابات والمراعي وتحويلها إلى أراض زراعية  األحتباس الحراري
. وسوف يتوقف حرق بقايا المحاصيل و السافانا مما يوقف انبعاث الغازات الناتجة عن  في قطاع الزراعة  تلك الغازاتانبعاث  

سوف  و  ة والتسميد نتيجة الستكمال استثمار األراضي الصالحة للزراعة، ذلك، في حين سيزداد االنبعاث من األراضي الزراعي
 يبقى انبعاث الغازات من حرائق الغابات والمراعي وتحويلها إلى أراض زراعية على ما هو عليه.  
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الطاقة  يساهم الزراعة  استهالك  قطاع  محدود   في  القطاع  بجزء  هذا  في  الحراري  االحتباس  غازات  انبعاث    وتعتبر   .من 
في سورية  في قطاع الزراعة    المستهلك األول للطاقة  راضيغير المناسبة والتي ساهمت بشكل كبير في تدهور األ  الفالحات

وكفاءة    ،كما تساهم كفاءة الري الزراعي المتدنية  .خفضه  ويجب  والمسبب الرئيسي النبعاث غازات االحتباس الحراري منها   
وكفاءة المحركات المتدنية للحاصدات    ،ومخازن المنتجات الزراعية  والبيوت البالستيكية  نالعزل الحراري المتدنية في المد اج

 و بالتالي سيزدادونمو هذه األنشطة    بازديادوسوف يزداد استهالك الطاقة   الدراسات ولمراكب الصيد في زيادة انبعاث الغازات.

جميع من  الحراري  االحتباس  غازات  الزراعي    هاانبعاث  الري  تزايده  ماعدا  عدم  المتوقع  من  وتنامي  الذي  المياه  لمحدودية 
  الطلب عليها لالستعمال البشري والقطاع الصناعي. 

الداجنةو  من غازات االحتباس الحراري مباشرة منها ومن فضالتها أيضا.   محدودةفي إطالق نسبة    أيضا   تساهم الحيوانات 
الحيوانات الداجنة تلبية لتزايد احتياجات النمو السكاني ما عدا الخيول  والبغال والحمير التي سيتناقص عددها. وستزداد أعداد 

 مثال ما هي عليه اآلن. أ 4وهذه الزيادة  ستؤدي إلى زيادة كبيرة في مساهمتها في كمية انبعاث الغازات تساوي 

سيسهم في تخفيف انبعاث    التي تعتمدها وزارة الزراعة ألن ذلك  الهامة  اإلجراءات  منالتوسع في إنتاج الغاز الحيوي  يعتبر  
وحرقه. كما أن الجهود    الغاز  ستتزايد بتزايد عدد الحيوانات وزيادة كفاءة عملية إنتاج  مفيدة    بنسبة   غازات االحتباس الحراري 

تطوير طرق الري التقليدي ونشر تقانات وطرق    لتخفيف انبعاث غازات االحتباس الحراري من خالل يرة التي تبذلها الدولة  الكب
الغازات    و منع حرق السافانا وبقايا المحاصيل ستؤدي    الري الحديثة إلى مساهمة محدودة نسبيا  في تخفيف انبعاث تلك 

تخفيف أكبر  تطوير النظم الزراعية القائمة لما يحقق  مفيدة. ولذلك يجب السعي إليجاد وتطبيق طرق أو العمل على    ولكنها
  دون إعاقة تحقيق التنمية الزراعية واألمن الغذائي الوطني والعربي.غازات االحتباس الحراري   قدر ممكن من انبعاث

في النظام الزراعي    عية والغابات والمراعي وإدخال تربية الحيوانات الداجنة يساعد تطبيق الزراعة الحافظة في األراضي الزرا  
 تشجيرإعادة  تحسين إدارة التربة، و  وذلك من خالل  على تخفيف معظم انبعاث غازات االحتباس الحراري في قطاع الزراعة.  

و خفض الجزء األكبر من استهالك الطاقة في ، وإعادة تأهيل المناطق المتدهورة في المراعي،  المواقع المحروقة في الغابات
الزراعي،   الري  في  الطاقة  استهالك  من  ونسبة  المستعملة.الفالحات  الكيميائية  األسمدة  كمية  خفض   وخفض  سيساعد  كما 

ا السلع  إنتاج  تكاليف  تخفيف  على  األسمدة  استعمال  وخفض  الطاقة  دخل  استهالك  تحسين  على  سيساعد  مما  لزراعية 
 وبذلك تتحسن الحالة الغذائية والمعيشية للمجتمع. ،المزارعين و إتاحة المنتجات الزراعية لعدد أكبر من شرائح المجتمع

الماضية مما   العقود الستة   خالل إن إستراتيجية التشجير التي تعتمدها الدولة أدت إلى مضاعفة مساحة الغابات في سورية  
ه يجب العمل هم في زيادة حجز الكربون، ولكنها لم تلحظ ضرورة إعادة تشجير المناطق التي احترقت من الغابات. كما أنسا

زيادة  المشجرة    على  السنوية  المزروعة المساحة  األشجار  أنواع  في  المخروطيات  نسبة  وبالتالي    وزيادة  الكربون  حجز  لزيادة 
االحتباس الحراري بالمحافظة على تفوق دائم في حجز الكربون مقارنة مع انبعاثه و تمكين السيطرة على زيادة انبعاث غازات 

  .لتخفيف تداعيات التغير المناخي 

 . المقترحات7
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ومتطلبات    وتداعيات التغير المناخي  بالرغم من المعوقات وتشابك مقومات التنمية المستدامة والوضع الراهن للموارد الطبيعية
الزراعي اإلنتاج  وزيادة  بتحسين  يتعلق  ما  في  وخاصة  سورية  في  للسكان  المعيشي  الوضع  وتحسين  السكاني   لتأمين  النمو 

البشريةلغذاء  ا فانه باإلمكان  واالحتياجات  التغير تجاوز هذه المعوقات    األخرى  التنمية وتداعيات  واستيعاب تشابك مقومات 
االمناخي   األجراءآت  خالل  :  من  آ  -لتالية  األجراء  كل  التي    تاتخاذ  والتدابير  والقرارات  القوانين  لتنفيذ  الالزمة  والتدابير 

 اعتمدتها الدولة لحماية البيئة وتنمية الموارد الطبيعية،

لحثيث العمل الفوري وا  -السعي الحثيث والفوري لبناء وتطوير القدرات والخبرات في حماية البيئة وتنمية الموارد الطبيعية،    -
البيئية المختلفة في سورية وخاصة في مجال    لبناء وتطوير القدرات والخبرات في تطوير النظم الزراعية بما يالئم المناطق  

  تطبيق مفهوم وأسس نظام الزراعة الحافظة وإدخال اإلنتاج الحيواني ضمن النظام الزراعي،

 ختبار و نشر الزراعة الحافظة في سورية، الحد الفوري من عدد وعمق الفالحات، والتوسع في مشروع ا -

االستثمار الصناعي لخشب أشجار الغابات أو   العمل على إعادة تشجير المناطق المحترقة من الغابات وحمايتها، ومنع  -
و  النباتي،  الغطاء  وتنوع  إنتاج  وتنمية  استدامة  خطة تضمن  ضمن  ذات  تقنينه  الغابات  للسكان  تنمية موارد  المباشر  الدخل 

ألشجار )نباتات طبية وعطرية، وثمار وأوراق بعض النباتات، وإنتاج العسل(، و زيادة مساحة التشجير السنوية ونسبة أنواع ا
 سريعة النمو، 

 تطوير ونشر إنتاج و استعمال الغاز الحيوي من فضالت الحيوانات الداجنة في الريف والبادية،   -

 التوسع في إعادة تأهيل المناطق المتدهورة في البادية، و منع الرعي المبكر و تقنين الرعي،  -

الدراسات لتحسين وزيادة الكتلة الحية في التربة وإدخال أو  تفعيل دور العلم وتأمين المخصصات الالزمة إلجراء البحوث و   -
    المحاصيل.   وإنتاجتطوير أنواع نباتية أكثر تحمال للجفاف وأكثر كفاءة في اإلنتاج الستعمالها في المراعي والغابات 

 . الخالصة8

وسوف  ،  مكافئ  Gg  2CO     63156  نحو  2006لزراعة في سورية في عام  يبلغ انبعاث غازات االحتباس الحراري من قطاع ا
ليبلغ    التوقعات  بحسب  عام    Gg  2CO  81410يزداد  في  تساوي  2030مكافئ  بزيادة  أي  إدارة   %.29،  سوء  ويعتبر 

التبوير األسمدة و  المناسبة وإضافة  الزراعية غير  الفالحات وعمقها والدورة  السافانا وبقايا   األراضي، من حيث عدد  وحرق 
في قطاع الزراعة. فقد بلغ  أهم مسببات انبعاث هذه الغازات    ،لمراعي لزراعة المحاصيلالمحاصيل وحرق و تحويل الغابات وا

وبلغت مساهمة  % من مجمل انبعاث الغازات،    87نحو    2006حتباس الحراري من إدارة األراضي في عام  انبعاث غازات اال
   %(  ينتج عن الحيوانات الداجنة. 6والباقي )  ، و% 7استهالك الطاقة نحو 

المستعملة ونشر تقانات الري تحسين طرق الري  ل  و  حرق السافانا وبقايا المحاصيل  منعل  بها الدولة  التي تقوم  جراءآتاالان  
من إدارة األراضي ومن استهالك   تخفيف انبعاث غازات أالحتباس الحراري   إلى   الغاز الحيوي سوف تؤدي  إلنتاجو    الحديثة
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  2030انبعاث غازات االحتباس الحراري من إدارة األراضي في عام    . وسوف يبلغ2030في عام    في قطاع الزراعة  الطاقة
ينتج   %(7والباقي )  ،%8مساهمة استهالك الطاقة نحو  سوف تبلغ، و في نفس العام  % من مجمل انبعاث الغازات  85  نحو  

   عن الحيوانات الداجنة.

غير المناسبة والتي أدت إلى تدهور األراضي الزراعية وساهمت في تصحر و    يةاستهالك الطاقة في الفالحات التقليد  يشكل
% من 65نحو       ، حيث تشكلفي قطاع الزراعة في سورية    2006في عام    استهالك الطاقة    الجزء األكبر من  البوادي،
مساهمة    تنخفض. في حين سوف  ذلك العام  الزراعة في   في  من استهالك الطاقة انبعاث غازات االحتباس الحراري    مجموع

% من مجمل االنبعاث من استهالك الطاقة في الزراعة في نفس  52  إلى   2030الفالحات في انبعاث تلك الغازات في عام  
   .استهالك الطاقة في تدفئة البيوت البالستيكية وتدفئة المداجنالزيادة الكبيرة في  إلى، وذلك يعود العام

الداجنة الحيوانات  الحيوي من  الغاز  إنتاج  الحراري بما   يؤدي  انبعاث غازات االحتباس  إلى تخفيف  والتي تربى في حظائر 
بنشر  2030مكافئ في عام    Gg  2CO  9331و    2006في عام    مكافئ  Gg  2CO  1084  يساوي  . وستزداد مساهمته هذه 

 مكافئ. Gg 2CO 117.84إنتاجه عند رعاة البادية وسكانها بما يساوي 

 من خفض استهالك الطاقة يؤدي تطبيق الزراعة الحافظة في زراعة المحاصيل إلى تخفيف انبعاث غازات االحتباس الحراري 

. وفي حال طبقت في إدارة 2030في عام    مكافئ  Gg  2CO    2198و    2006في عام  مكافئ  Gg  2CO  2042  بما يساوي  
حرق   استمرار  عن  الناتج  االنبعاث  تخفيف  وبالتالي  الغابات  من  المحروقة  المناطق  تشجير  إعادة  ستتضمن  فإنها  الغابات 

. كما ستؤدي إلى خفض كمية األسمدة المستعملة، مكافئ Gg  2CO  42328األخشاب وتحويلها إلى أراض زراعية ما يساوي 
 % من جريان الماء السطحي. 90 حدأنها ت اكم%، وزيادة المادة العضوية في التربة، 74لكربون بنسبةوالى زيادة حجز ا

الزراعي النظام  في  الداجنة  الحيوانات  تربية  وتكامل  إدخال  سيؤدي  الحافظة  كما  الزراعة  األسمدة    مع  استعمال  توفير  إلى 
ما تطرحه من فضالتها على التربة أثناء رعيها للمحاصيل العلفية سنة من خالل /N طن 13.7 يعادل  بما  كيميائية اآلزوتية ال
 المزروعة. 

  . 2030% في عام    43ومن المتوقع أن يزيد  بنسبة      2006في عام     Gg  2CO  170438  اباتبلغ حجز الكربون في الغ
    Gg  2CO  107282كان    2006أن صافي حجز وانبعاث وتخفيف الكربون في عام    ةقطاع الزراع  بين ميزان الكربون فييو 

ويمكن زيادة حجز الكربون بزيادة مساحة   .2030كربون محجوز في عام    Gg  2CO  168058كربون محجوز و سوف يبلغ  
 التشجير السنوية وزيادة نسبة المخروطيات في أنواع األشجار التي تزرع. 

 التالية:  لسيناريوهات الثالث يمكن أن يتم وفقا ل  2030و 2006قطاع الزراعة في سورية بين عامي  إن نمو

 ،  االستمرار في الوضع الراهن وإنتاج الغاز الحيوي  (1

الزراعة الحافظة و تطبيقها بما في ذلك إدخال تربية الحيوانات في النظام الزراعي في األراضي الصالحة للزراعة    داعتما(  2
 ، سنوات 10-5قط بدال من النظم الحالية وهذا يحتاج لمدة تتراوح بين ف
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اعتماد الزراعة الحافظة و تطبيقها في األراضي الصالحة للزراعة والغابات والمراعي بدال من النظم الحالية بما في ذلك  (  3
لسيناريو األول في تخفيف انبعاث ستقتصر مساهمة ا  و  سنة.  15-10إدخال تربية الحيوانات وهذا يحتاج لمدة تتراوح بين  

السيناريو الثاني إلى زيادة كمية    تطبيقؤدي  سوف ي، و مكافئ Gg   2CO  4894غازات االحتباس الحراري على كمية تساوي   
السيناريو الثالث إلى زيادة كمية التخفيف لتصبح    سوف يؤدي تطبيق  مكافئ، في حين   Gg   2CO  7092التخفيف لتبلغ   

49538   Gg  2CO   .االحتباس  مكافئ غازات  انبعاث  تخفيف  زيادة  إلى  أيضا  سيؤديان  والثالث  الثاني  السيناريو  أن  علما 
خصوبة وتحسين  سنة  /Nطن  13.7يقل عن    األسمدة اآلزوتية الكيميائية بما ال   خفض استعمال  الحراري  من خالل تخفيف  
 ، باإلضافة إلى زيادة حجز الكربون.فيها التربة وزيادة المادة العضوية

عدم  و ومركزية الحوكمة       للمشاكل والقضايا   يعتبر نقص الخبرات وعدم تخصيص األموال الالزمة والمعالجة أحادية الجانب
اإلنسانية والحياة  البشرية  األنشطة  لجميع  كحاضن  البيئة  أهمية  حياتها  و   وضوح  ورفاه  ولتنمية  للبشرية  البقاء  أساس  أنها 

و   والمستقبلية  منهاالحاضرة  جزءا  و   ،ليست  المستدامة  الزراعية  التنمية  معوقات  سورية  أهم  في  الزراعي  اإلنتاج    . تعاظم 
ذ القوانين والقرارات والتدابير الالزمة لتنفي تاتخاذ كل األجراء آ(  1:    ويمكن تجاوز هذه المعوقات من خالل األجراءآت التالية 

الطبيعية،   الموارد  وتنمية  البيئة  لحماية  الدولة  اعتمدتها  التي  القدرات 2والتدابير  وتطوير  لبناء  والفوري  الحثيث  السعي   )
في   الطبيعية،  والخبرات  الموارد  وتنمية  البيئة  تطوير 3حماية  في  والخبرات  القدرات  وتطوير  لبناء  والحثيث  الفوري  العمل   )

البيئية المختلفة في سورية    لزراعيةالنظم ا المناطق  وخاصة في مجال تطبيق مفهوم وأسس نظام الزراعة الحافظة  بما يالئم 
النظام الزراعي، التوسع في مشروع اختبار و  الحد الفوري من عدد وعمق الفالحات، و (  4  وإدخال اإلنتاج الحيواني ضمن 

االستثمار    منعو   ،العمل على إعادة تشجير المناطق المحترقة من الغابات وحمايتها  ( 5      نشر الزراعة الحافظة في سورية،  
وتنمية استدامة  خطة تضمن  ضمن  تقنينه  أو  الغابات  أشجار  لخشب  وتنوع  الصناعي  النباتي،    إنتاج    تنمية موارد و الغطاء 

 ة زيادة مساح  و  )نباتات طبية وعطرية، وثمار وأوراق بعض النباتات، وإنتاج العسل(،  الدخل المباشر للسكانذات          الغابات
( تطوير ونشر إنتاج و استعمال الغاز الحيوي من فضالت الحيوانات  6سريعة النمو،    شجارألاأنواع    نسبةو   السنوية  التشجير

الرعي،    المناطق المتدهورة في البادية، و منع الرعي المبكر و تقنين  لتوسع في إعادة تأهيلا (  7الداجنة في الريف والبادية،  
لتحسين وزيادة الكتلة الحية في التربة وإدخال أو  ( تفعيل دور العلم وتأمين المخصصات الالزمة إلجراء البحوث والدراسات  8

     تطوير أنواع نباتية أكثر تحمال للجفاف وأكثر كفاءة في اإلنتاج الستعمالها في المراعي والغابات وانتاج المحاصيل. 
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 الـمـلـحـق

   ي سورية المعايير المعتمدة في حسابات استهالك الطاقة في القطاع الزراعي ف   .1

 للجرارات والحاصدات الدراسات  حركةم الوقود كطاقة. حساب استهالك 1.1

المستهلك للطاقة      عمليات استصالح األراضي والحراثة والتسوية والحصاد والدراسة والقسم األعظم من أعمال البذر     تعتبر
الديزل وقود  كميات  وحسبت  الحركة.  وزارة   في  في  والتخطيط  اإلحصاء  مديرية  معايير  إلى  المستهلكة بألستناد  )المازوت( 

و عدد أيام العمل في السنة واستهالك الجرار من  للجرارات    اليومية  ات عملوسطي ساع الزراعة السورية والتي تعتمد على:
للترب السلتية الطينية   1.0% من األراضي(؛  20للترب الخفيفة الرملية )    0.9الوقود و معامل صعوبة األرض الزراعية؛  

المحجرة )  1.25% من األراضي(؛  65) العميقة والمبحصة و  كما قدرت باقي األعمال  راضي(.  % من األ15للترب غير 
)الجدول الملحق   % من األعمال األساسية12كم( بـ    10الزراعية )استصالح و تسوية و تنعيم و بذر و نقل زراعي أقل من  

 . كما اعتمد متوسط استهالك الحاصدات الدراسات للوقود في السعة واليوم وعدد أيام العمل السنوية. (1

 2007-1994مدة  لحساب استهالك وقود الديزل  كطاقة محركة خالل الفترة . المعايير المعت 1الجدول الملحق 

االستطاعة  
 الوسطية 

 ( حصان) 

 استهالك الوقود مدة العمل
 (ل/سا/حصان) 

  حراثةمعامل صعوبة 
 األرض الوسطي 

نسبة األعمال 
اإلضافية إلى  

 الفالحة 

 معامل تحويل
 يوم  سا/ يوم/سنة ل إلى كغ

32 150 8 0.150 

121.  12 %  0.838 70 150 8 0.135 

115 90 16 0.125 

 ] .6 [ المصدر:

 :طريقة الحساب

 كمية وقود الديزل المستهلك كطاقة محركة)طن/سنة( = 

   0.12Xالحاصدات  + ) تهالك الجرارات للوقود(+ استهالك سال الوسطي مجموعال  X)معامل صعوبة الحراثة الوسطي ]
 كغ.  1000 ÷معامل التحويل إلى كغ   Xل/سنة  ] مجموع استهالك الجرارات للوقود(
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 تدفئة ال في  الوقود حساب استهالك  .2.1

 تدفئة البيوت البالستيكية  -أ

المستعمل في اعتمدت معايير وإحصائيات وزارة الزراعة السورية في تحديد مناطق انتشار البيوت البالستيكية وأنواع الوقود 
 (. 2ساعات التدفئة  اليومية وأيام التدفئة السنوية في المناطق المناخية المختلفة   )الجدول الملحق التدفئة و 

 2007-2000. المعايير المعتمدة  لحساب استهالك الوقود لتدفئة البيوت البالستيكية خالل الفترة 2الجدول الملحق 

 وقود ديزل أيام التدفئة  ساعات التدفئة  نسبة البيوت  توزع البيوت البالستيكية 
مخلفات أشجار   من وقود

 *الزيتون وثمار 
 يوم   60 سا/يوم    6 % 95 مناطق معتدلة 

75% 25% 
%  5 مناطق باردة  سا/ يوم  14  يوم   60   

 ] .6  [المصدر:    طن من مخلفات أشجار وثمار  الزيتون.  1.3421طن من وقود الديزل =  1* 

:الحسابطريقة   

)االستهالك في المناطق المعتدلة + االستهالك في المناطق   =  (طن/سنة) استهالك وقود الديزل في البيوت البالستيكية -
   كغ. 1000 ÷ معامل التحويل إلى كغ x ل/سنة  الباردة (

 البيوت في المنطقة نسبة  x الكلي عدد البيوت =   ( )ل/سنة في المناطق المعتدلة أو الباردة البالستيكية استهالك البيوت -

x نسبة وقود الديزلx    أيام التدفئةx تدفئة/يوم  اتساعx  /( 2 الملحق )الجدول  للمنطقةسا  ل وقود  . 

نب_ تدفئة المد اج  

وأنواع الوقود المستعمل    نتحديد احتياجات التدفئة من الوقود للمد اج اعتمدت معايير وإحصائيات وزارة الزراعة السورية في  
في التدفئة، وساعات التدفئة اليومية وأيام التدفئة السنوية لفوج الفروج وللمدجنة، و استهالك المنشآت األخرى المرافقة لمنشآت 

 (. 3التربية )الجدول الملحق 

  



 
 

51 
 

 2007-1994المعتمدة في حساب الوقود المستهلك للتدفئة في المداجن خالل الفترة . المعايير 3الجدول الملحق 

احتياجات التدفئة )سا/يوم( في فترات  
 تربيةفوج الفروج

احتياجات تدفئة  
 و تربية الفوج 

 مدة تدفئة
 سنويا ةالمدجن 

 معدل استهالك
 وقود الديزل+

 استهالك
 فحم الكوك 

استهالك الطاقة  
  لمرفقات مباني

 الفوج تربية
أيام  5

 أولى

أيام  10
 تالية

يوم 40
 باقية

 )ل/فوج/سا(  15 يوم*  110 يوم تربية  55
80 %  

 من الوقود

% من استهالك 5
   24 التربية 

 سا/يوم
 سا/يوم 3 سا/يوم  12

 ساعة  360

 تدفئة
 ساعة   720

% من  20
 الوقود

 . ] 6  [المصدر:  .طن فحم كوك 1.2289طن وقود ديزل =  1* تمثل أألشهر أألربع الباردة في السنة. + 

:قة الحسابيطر    

   ساعة 360( = X 5 ( + )12 X 10( + )3  X 40 24عدد ساعات تدفئة الفوج  = )

أي أن أيام التدفئة     ،2في هذه الفترة = التي تربى عد د األفواج فان   سنة،/أشهر باردة 4خالل تستمر  التربية وبما أن تدفئة
 : أيام 7-5 لفوجللبدء بتربية ا )تنظيف وتعقيم...الخ(بعض التحضيرات تستغرق (، حيث سنة/يوم110)تساوي فقط 

 سنة / سا تدفئة 720=  )عدد األفواج في األشهر الباردة( X 2سا تدفئة/ فوج  360=    ةعدد ساعات تدفئة المد جن

على مستوى سورية كما يلي:لتدفئة المداجن  ويتم حساب استهالك الطاقة   

  X 15 فوج سا تدفئة/ X 360 سنة /المدفئة عدد أفواج الفروج  في سورية = ن لمد اجلتدفئة ا  )طن(استهالك وقود الديزل -أ
   X 0.2 X 0.838ل/فوج/سا 

إلى كغ. وأن؛ عدد أفواج   تر ديزلمعامل تحويل لهو  0.838نسبة استعمال وقود الديزل في التدفئة، وهي   0.2حيث أن؛ 
سنة /المنتجة عدد أفواج الفروجأن؛ و  )نسبة األشهر الباردة/سنة( 3 ÷/سنة  المنتجة الفروج المدفئة/ سنة = عدد أفواج الفروج

 فوج /(7500)الفراريجمتوسط عدد  ÷ عدد الفراريج المنتجة/ سنة =

 :كالتاليويحسب عدد الفراريج المنتجة /سنة   .فروج 8000-7000حيث أن عدد الفراريج/فوج يتراوح بين 

   كغ( 1.5) متوسط وزن الفروج  ÷  لحم الفروج/سنة إنتاج  

،كغ 1.6 -1.4 يتراوح بين متوسط وزن الفروجحيث أن     

 % من إنتاج الدجاج في سورية. 91وأن إنتاج الفروج يشكل   

 % من كامل استهالك الوقود. 80= في سورية    نالمد اجلتدفئة  وغيره استهالك فحم الكوك - ب
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 باستعمال معامل التحويل التالي:   ويمكن تحويل فحم الكوك إلى وقود الديزل   

 طن فحم كوك 1.2289طن وقود ديزل =  1                   

   المخزنة  تكييف المنتجات الزراعيةطاقة في  استهالك ال  حساب .3.1

لحفظ الكهربائية ومصادرها  الطاقة اعتمدت معايير وإحصائيات وزارة الزراعة السورية في تحديد احتياجات التكييف من 
إلى   تشير اإلحصائيات إلى أن هناك حاجة حيث.   السنويةالتكييف وأيام  التكييف اليوميةنتجات الزراعية، وساعات مال

ساعات يوميا  6 ولمدة يوما على األقل 90محسوبة لمدة   للتكييفالمطلوبة  االستطاعة طن من وقود الديزل لتأمين 3034
 . ميغا واط ساعي  35989عادل تي توال

 األسماك  صيد   في   الوقود  . حساب استهالك 4.1

% فقط من ما تستهلكه 50الصيد، وأن   مراكبالذي تستهلكه   دتقدير الوقو مؤسسة المحروقات السورية في  معطياتاعتمدت 
، وأن  فقط مدار العام و ليس في مواسم الصيد  وقود يستهلك في عمليات صيد السمك محسوبة كمتوسط علىمن  المراكب

 .  ياحية...()نقل و جوالت س باقي الوقود يستهلك في أنشطة أخرى 

 كما يلي:  في العام ويتم حساب الوقود المستهلك 

  ( كأخرى + خدمات صيد وسطي استهالك الوقود)]  )طن وقود ديزل/سنة( =  الصيد مراكب كمية الوقود الذي تستهلكه 
 . x 0.838 [شهر x 0.5  x 12 شهرل/

 ديزل/شهر،ل وقود     410حيث أن متوسط استهالك المراكب للوقود =  

 ل وقود ديزل/شهر،  288=  األخرى لخدمات الوقود لومتوسط استهالك  

 . وقود ديزل إلى كغ  وقود ديزل ترلهو معامل تحويل   0.838و  

    . حساب استهالك الطاقة في الري الزراعي5.1

 2007-1994. المعايير المعتمدة في حساب الطاقة في الري الزراعي خالل الفترة 4الجدول الملحق 

 كمية مياه الري 
 سنة / 3مليون م

كفاءة وسطية   
لمحركات  توليد  

 الكهرباء 

مردود محركات  
كهربائية للضخ من  

 المياه السطحية 

 كفاءة التوليد 
الكهرمائية  
 الوسطية 

كفاءة تشغيل  
المضخات  
 الكهربائية 

كفاءة النقل  
 ضمن الشبكة 

وسطي رفع ماء  
 اآلبار/ الضاغط 

م 100 0.88 0.82 0.92 0.75 0.57 15060  

 .  ] 6  [ المصدر: 
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 من الوقود المستهلك:   4CHو    O2N و  2CO. حساب انبعاث  2

 بالمعادلة التالية:  من الوقود المستهلك   2COحساب انبعاث   -

 معامل األكسدة )%(  x( GJ/ kg C معامل اإلصدار) x( GJاالنبعاث =كمية الوقود المستهلك )

 كغ ديزل 2CO/1كغ  2CO   =2.7866معامل إصدار 

 بالمعادلة التالية: من الوقود المستهلك  4CHحساب انبعاث  -

 معامل اإلصدار) ×كغ ديزلCF (0.04 GJ/1 ) المعامل الحراري  x(  مكافئ الديزلاالنبعاث =كمية الوقود المستهلك )

   .(4GJ/ CHكغ  0.065

 :  ومنه نجد أن

      . كغ ديزل4CH /1غ   2.6   = من وقود مكافئ الديزل   4CHمتوسط معامل إصدار 

 بالمعادلة التالية: من الوقود المستهلك O 2Nحساب انبعاث  -

     ×كغ ديزلCF (0.04 GJ/1 ) المعامل الحراري   x( يزل دمكافئ الاالنبعاث =كمية الوقود المستهلك )

 لمجمل استهالك الطاقة في الزراعة . ( O2N /  TJكغ 1.845 صدار)معامل اإلمتوسط 

 ومنه نجد أن: 

      . كغ ديزلO2N/1غ   0740.  = من وقود مكافئ الديزل  O2Nمعامل إصدار متوسط  

الحراري    -  بـ  يعبر عن كميات غازات االحتباس  المنبعثة من كل غاز إلى   حيث  ،المكافئ  2COبما يعرف  الكمية    تحول 
2CO ل تبعا المكافئ( فعاليتها  في األحترار العالمي الكامنGWP  )    14يساوي التاليوالذي  ]  [:  

 O2Nلغاز     310      و    4CHلغاز     21                       

 : [14]   انالمنبعث Nو النتروجين  ، Cمعامالت التحويل واألكسدة لغاز الكربون  -  

   2CO  :12/44  إلى Cمن  •

   CO   :12/28  إلى Cمن  •

   HC : 12 /16 4  إلى Cمن  •
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    O2N  :28/44  إلى Nمن  •

                               2ON  :41/46إلى   Nمن  •

   . المحتوى الحراري ومحتوى الكربون لمختلف أنماط الوقود المستهلكة في سورية.5الجدول الملحق 

 

  لمجمل استهالك الوقود في القطاعات المختلفة في سورية O2Nو  4CHو  2CO( غازات  E F. معامالت إطالق ) 6الجدول الملحق 
[5] 
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-1994المنبعثة من استهالك الطاقة بمكافئ الديزل في القطاع الزراعي ) غازات االحتباس الحراري  (Gg كميات)   .7الجدول الملحق
2007) 

 من استهالك الطاقة الحركية للـجرارات )الفالحة وأعمال إضافية( المنبعثة الغازات ( سنة Gg/كميات) 

 2007   2005 2003 2000 1998 1994 الغازات المنبعثة 

*CO2 
 2185.7 2572.2 2680.8 2848.1 2899.6 2950.9 

*N2O 0.058  0.068 0.071 0.076 0.077 0.078 

4CH 2.04 2.4 2.5 2.7 2.7 2.8 
2CO   مكافئO2N  18.0 21.1 22.0 23.6 23.9 24.2 

2CO    4مكافئCH   42.8 50.4 52.5 56.7 56.7 58.8 

2CO 3033.9 2980.2 2928.4 2755.3 2643.7 2246.5 مكافئ 

 من استهالك الطاقة الحركية  للحاصدات الدراسات  المنبعثة الغازات ( سنة  Gg/كميات) 

*CO2 
243.9 238.6 228.8 253.7 273.1 282.5 

*N2O 0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 

CH4 0 .23 0.2 0.21 0.24 0.25 0.26 
2CO  مكافئO2N  1.86 1.86 1.86 1.86 2.17 2.17 

2CO   4مكافئCH   4.8  4.2  4.4 5.0 5.3 5.5 

2CO 290.2 280.6 261.2 235.1 244.7 250.6 مكافئ 

 لمراكب الصيد  من استهالك الطاقة الحركية المنبعثة الغازات ( سنة  Gg/كميات) 

*CO2  غ. م  غ. م  غ. م  غ. م  غ. م 
9.8 

*N2O  غ. م    غ. م  غ. م  غ. م  غ. م  0.0003 

CH4  غ. م    غ. م  غ. م  غ. م  غ. م  
0.01 

2CO  مكافئO2N   0.09 غ. م  غ. م  غ. م  غ. م  غ. م 

2CO  4مكافئCH    0.2 غ. م  غ. م  غ. م  غ. م  غ. م 

2CO 10.1 غ. م  غ. م  غ. م  غ. م  غ. م  مكافئ 
 ( 2007)بدون مراكب الصيد ماعدا  من استهالك الطاقة الحركية المنبعثة الغازات ( سنة  Gg/كميات)   مجموع 

*CO2 2429.6 2810.8 2909.6 3101.8 3172.7 3243.2   

*N2O 0.064 0.075 0.077 0.082 0.084 0.086 

CH4 0.27 2.60 2.71 2.94 2.95 3.07 
2CO  مكافئO2N  19.84 23.25 23.87 25.42 26.04 26.66 

2CO  4مكافئCH   47.6 54.6 56.9 61.7 62.0 64.5 

2CO 3334.4 3260.7 3168.9 2990.4 2888.7 2497.0 مكافئ 

 لتدفئة البيوت البالستيكية  من استهالك الطاقة المنبعثة الغازات ( سنة  Gg/كميات) 

*CO2  634.3 552.4 471.6 380.9 غ. م  غ. م 

*N2O  0.017 0.015 0.012   0.01 غ. م  غ. م 

CH4  غ. م  غ. م 
0.35 0.44 0.51 0.59 
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2CO  مكافئO2N   5.3 4.6 3.7 3.1 غ. م  غ. م 

2CO  4مكافئCH    12.4 10.7 9.2 7.4 غ. م  غ. م 

2CO 652.0 567.7 484.5 391.4 غ. م  غ. م  مكافئ 

 لتدفئة المداجن )إنتاج لحم الفروج(  من استهالك الطاقة المنبعثة الغازات ( سنة  Gg/كميات) 

*CO2 142.4   183.9  201.6  304.2   309.1 330.8 

*N2O 0.004 0.005 0.005 0.008 0.008 0.009 

CH4 0.13 0.17 0.19 0.28 0.29 0.31 
2CO  مكافئO2N  1.24 1.55 1.55 2.48 2.48 2.79   

2CO  4مكافئCH   2.7 3.6 4.0 5.9 6.1 6.5 

2CO 337.6 315.5 310.4 205.8 187.7 144.9 مكافئ 

 للري الزراعي   من استهالك الطاقة المنبعثة الغازات ( سنة  Gg/كميات) 

*CO2  376.4 غ. م  غ. م  غ. م  غ. م  غ. م 

*N2O  0.01 غ. م  غ. م  غ. م  غ. م  غ. م 

CH4  غ. م  غ. م  غ. م  غ. م  غ. م 
0.35 

2CO  مكافئO2N   3.1 غ. م  غ. م  غ. م  غ. م  غ. م 

2CO  4مكافئCH    7.4 غ. م  غ. م  غ. م  غ. م  غ. م 

2CO  386.9 غ. م  غ. م  غ. م  غ. م  غ. م  مكافئ 

 لتكييف المنتجات الزراعية المخزنة   من استهالك الطاقة المنبعثة الغازات ( سنة  Gg/كميات) 

*CO2  8.4 غ. م  غ. م  غ. م  غ. م  غ. م  

*N2O  0.0002 غ. م  غ. م  غ. م  غ. م  غ. م 

CH4  غ. م  غ. م  غ. م  غ. م  غ. م 
0.01 

2CO  مكافئO2N   0.06 غ. م  غ. م  غ. م  غ. م  غ. م 

2CO  4مكافئCH    0.2 غ. م  غ. م  غ. م  غ. م  غ. م 
 2CO م غ.   غ. م  مكافئ  8.7 غ. م  غ. م  غ. م  

 من استهالك الطاقة في الزراعة  المنبعثة الغازات ( سنة  Gg/كميات)   مجموع 

*CO2 2572 2994.7 3492.1 3877.6 4034.2 4593.1  

*N2O 0.068 0.079 0.093 0.103 0.107 0.122    

CH4 2.4 2.6 3.3 3.7 3.8 4.3 
2CO  مكافئO2N  21.1 24.5 28.8 31.9 33.2 37.8   

2CO  4مكافئCH   50.4 54.6 69.3 77.7 79.8 90.3 

  2CO  2643.5  مكافئ  3073.8 3590.2 3987.2 4147.2 4719.4 

 استهالك الطاقة  غ. م : غير متوفر    .  4CH  [14]  غ    2.6و    ،    O2Nغ  0.074و   ،2COكغ  2.7866كغ وقود ديزل يسبب انبعاث   1* 

 من الحيوانات الداجنة:   O2N و  4CH   . حساب انبعاث غاز3

من    Nمباشرة من نشاط الحيوانات الداجنة ومن فضالتها الصلبة، وينبعث اآلزوت   4CHيتم انبعاث  غاز الميتان 
 بحسب طريقة معالجة الفضالت     2NOو  NH 3أو    O2Nالفضالت على شكل  
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 :(8)الجدول الملحق  من الحيوانات الداجنة  O  2Nحساب انبعاث غاز   .1.3

 المعادلة:

F                       (O Gg2N)=     ] ×  ( E × D)  28   /44  [ ÷  106 

                        D  )   كغN (   =     C× B × A 

)وهي طريقة معالجة الفضالت   الرعيمن فضالت الحيوانات المنتثرة على األراضي أثناء   (N): بأن انبعاث  تجدر المالحظة
AWMS    الرعي(  تكون بشكل التي تربى على  للحيوانات  يستعمل معامل    والتي   2NOو    NH 3التي اعتمدت في الحساب 
 O2Nالمنبعث ليحول إلى    (N)إلى ما يعادلها من  لتحو يلها( 3EF  =0.02)   التحويل

 في سورية  2030من فضالت الزيادة المتوقعة للحيوانات الداجنة في عام   O2N. كمية انبعاث   8الجدول الملحق 

 نوع الحيوانات 

 عدد الحيوانات  1

 حيوان( 1000) 

 

 
A 

اآلزوت    2
 (Nex)المطروح  

 /رأس/سنة  Nكغ  

 
B 

األزوت    )%( سبة ن   2
الممكن انبعاثه حسب  
 طريقة إدارة الفضالت 

(AWMS) 
C 

كمية اآلزوت    2
 المنطلق 

 /سنة( N) كغ  

 
D 

بحسب   معامل االنبعاث  2
 طريقة إدارة الفضالت 

 (3EF  ) 

 ( Nكغ  / N-O2N) كغ 

E 

كمية   2
النتروز  
 المنبعث 

O  Gg2N 
 
F 

 0.024 0.02 767.88 3 50 511.92 بقر حلوب 

حلوب بقر غير   36 70 2 50.4 0.005 0.0004 

 0.119 0.02 3780 1 12 31500 غنم

 0.019 0.02 592 1 40 1480 ماعز

 0.0008 0.02 24.48 1 40 61.2 جمال

112.1 - بغال وحمير   40 1 44.84    - 0.02 0.0014 - 

13.3 - خيول   40 1 5.32  - 0.02 0.0002 - 

 0.049 0.005 6260.88 28 0.6 37267.9 دواجن

 0.00006 0.02 1.92 1 40 4.8 جواميس 

 0.21066 - - - - - المجموع 

    ].14و 4[المصدر:   2. [6] 2006ولغاية  2000محسوبة من معدل التغير السنوي من عام  1

 : (9)الجدول الملحق   من الحيوانات الداجنة   4CH  . حساب انبعاث غاز 2.3

 المعادالت:

 F (Gg 4CH/  = )سنة)    ( E+C  ÷ 1000 

C  (4 طنCH/  )سنة  =( B×A )    ÷ 1000    
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E  (4 طنCH/  )سنة  =×A )  D(  ÷ 1000 

 في سورية   2030من الزيادة المتوقعة للحيوانات الداجنة في عام   4CH . كمية انبعاث   9الجدول الملحق 

 عدد الحيوانات 1 نوع الحيوانات 
حيوان( 1000)   

A 

 معامل انبعاث   2

من التخمر  
  4CHالهضمي

 كغ /رأس/سنة 
B 

 كمية  الغاز المنبعث

 من التخمر الهضمي 
4CH 

 طن/سنة 
C 

معامل انبعاث    2
من  طريقة معالجة  

 الفضالت 
4CH 

 كغ /رأس/سنة 

D 

 كمية  الغاز المنبعث 
من  طريقة معالجة  

 الفضالت 
4CH 

 طن/سنة 
E 

 مجموع االنبعاث 
4CH 

/ Ggسنة 
F 

 19.45 1024 2 18429 36 511.92 بقر حلوب 

 1.19 36 1 1152 32 36 بقر غير حلوب 

 162.54 5040 0.16 157500 5 31500 غنم

 7.65 252 0.17 7400 5 1480 ماعز

 2.93 116 1.9 2815 46 61.2 جمال

112.1 - بغال وحمير   10 -  1121  0.9 - 101  - 1.22  

13.3 - خيول   18 -  239 1.6 - 21  -  0.26  

 5.03 671 0.018 4360 0.117 37267.9 دواجن

 0.29 24 5 264 55 4.8 جواميس 

 197.6 7042 - 190560 - - المجموع 

    ].14و 4[المصدر:   2. [6] 2006ولغاية  2000محسوبة من معدل التغير السنوي من عام  1

 ( من فضالت الحيوانات الداجنة 4CH. المعايير المعتمدة في حساب إنتاج الغاز الحيوي )4

سورية كمصدر لإلنتاج الحيوي لغاز   ينواع الحيوانات الداجنة التي تربى في حظائر ف( ألVS)تم اعتماد الفضالت الصلبة 
 (.10( دون غيرها، ألن جمع هذه الفضالت ممكن من الناحية العملية ) الجدول الملحق  4CH) الميتان 

الذي يمكن إنتاجه من فضالت الحيوانات الداجنة بالتخمر الالهوائي في   ( 4CH) حساب كمية  غاز الميتان الحيوي   -
 الهاضم: 

Gg = عدد حيوانات النوع  ميتان/ سنة/ للنوع(X  VS  النوعX 0B   النوعX MCF  النوعX  365  يومX 0.67  )÷   
103 
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( الممكن إنتاجها بالتخمر الالهوا ئي واستعمالها كمصدر حيوي للطاقة من الفضالت   4CH. كمية غاز الميتان)  10الجدول الملحق 
 2030و  2006( لبعض الحيوانات الداجنة التي تربى في الحظائر في سورية لعام VSالصلبة )

 الـعدد£ نوع الحيوانات £
(1000)  

 (VSالفضالت )+
مادة   كغ

 حيوان/يوم / جافة

إنتاج الميتان  + 
 (0B) أألعظمي

 كغ فضالت ميتان / 3م

معامل التحويل +
MCF) )  للميتان

الهاضم  Xفي 
)%(  

 €غاز الميتان المنتج 
ميتان/ سنة  Gg 

2006عام   
 3.5 10.0 0.13 1.9 579 بقر حلوب 

 1.9 10.0 0.1 1.5 524 بقر غير حلوب

 0.04 10.0 0.1 3.9 4 جاموس 

 4.3 10.0 0.13 0.32 4276 *غنم 

 3.6 10.0 0.24 0.02 30946 دواجن 

 13.34 - - - - المجموع

2030عام   
 6.589 10.0 0.13 1.9 1090.92 بقر حلوب 

2.054   10.0 0.1 1.5 560 بقر غير حلوب  
0.084  10.0 0.1 3.9 8.8 جاموس   

10576  *غنم   0.32 0.13 10.0 10.759 
 8.007 10.0 0.24 0.02 68213.992 دواجن 

 27.493 - - - - المجموع
 % من مجمل العدد الكلي وهذا العدد هو الذي يمكن االستفادة من فضالته بشكل عملي. 20* يقدر عدد األغنام التي تربى في حظائر بـ 

 . ◦م20وعاء كبير مغلق تمزج فيه الفضالت بالماء للتخمر الالهوائي واعتمدت درجة الحرارة  A 10]  14.[      X- (9 ,6 ,5 ,4)من جداول  +

 .  [6]المصدر: £ كغ ميتان.  0.67ميتان =    3م 1 €

 


