قابلية التأثر بتغيّر المناخ والتكيّف معه
قطاع الزراعة

 ۱.۱الخمفيج
ٌهؼاً إهٓ نّتّغؼافٖج األؼامٕ اهوتٌبٌٖجٖ ،خؼاّش خّؽٖى اهيخؿبكنبح تًٖ أكل يً يبئخٕ يوى إهٓ أنذؼ يً

 ۱٤۰۰يوى يً

اهينؼ ؿٌّٖبًّ .تبهخبهٕٖ ،ينً اهخيٖٖؽ تًٖ عيؾ يٌبنق يٌبعٖج ؽؼايٖج .حخٖص يعخوف اهيؼخفًبح هوتٌبً إينبٌٖج اهخّؿّى إهٓ
ؽؼايجٍ فغٖغث اهخٌّّو اهخٕ كغ خفيل اهيٌخسبح فتَ االؿخّائٖج فٕ اهؿِّل اهؿبضوٖج ّاهتؿبخًٖ فٕ اهستبل اهيؼخفًجّ .أُى
اهؿبضوٕ ّؿِّل ينبؼ ّؿِل اهتلبو اهّؿنٕ ّاهيٌنلج اهستوٖج ّاهيٌضغؼاح اهغؼتٖج
ث
اهيٌبنق اهيٌخسج هويضبكٖل ُٕ اهيٌنلج
هستل اهفٖظ ّؿوؿوج ستبل هتٌبً اهفؼكٖج ُّمتبح اهسٌّة (ؿًبغٍٖ .)۱۹۹٤ ،ؼخنؽ اإلٌخبر اهؽؼايٕ فٕ ؿِل اهتلبو اهػٔ
نبً ٖيذّل ٌؿتج  ٤۲%يً إسيبهٕ األؼامٕ اهيؽؼّيج يبى ّ ۲۰۰۵نبً ٖمى اهٌؿة األيوٓ يً أٌّاو اهيضبكٕل األؿبؿٖج
يذل اهضتّة ّاهعمبؼ (ّؽاؼث اهؽؼايج.)۲۰۰۷ ،
1

إًّ كنبو اهؽؼايج ُّ أنذؼ اهلنبيبح اهوتٌبٌٖج نوتبً ّضبسجً إهٓ اهيٖبٍ (ٖؿخضّػ يوٓ ضّاهٓ  %70يً اهيّاؼغ اهيبئٖج) ،غٖؼ
أٌَّ اهلنبو األكل يؿبُيجً فٕ االكخكبغ (ّنبً يًغّل ُػٍ اهيؿبُيج  %5.8تًٖ اهًبيًٖ  .)۲۰۰۷ّ ۱۹۹۹فٕ اهفخؼث اهييخغث
تًٖ اهًبيًٖ  ، ۲۰۰۷ّ ۱۹۹۹توغ يًغّل يؿبُيج كنبو اهؽؼايج تئسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ ال %5.8يً إسيبهٕ اهلٖيج اهيمبفج.
إمبفجً إهٓ ػهم ،فِغ اهخّهٖف فٕ كنبو اهؽؼايج خؼاسًبً يؿخيؼاً؛ فٕ اهّاكى ،هى خخًغّ ٌؿتج اهؿنبً اهٌبفنًٖ اكخكبغٖبً
اهيّهّفًٖ فٕ كنبو اهؽؼايج ال %2.5يبى ( ۲۰۰۵يًهيج األغػٖج ّاهؽؼايج ،اهفبّ .)۲۰۱۰
ٖؤذّؼ اهٌيّ اهؿنبٌٕ يوٓ كنبو اهؽؼايج يً ٌّاشٍ ذالد:


ٖخنوّة اهٌيّ اهؿنبٌٕ خّؿٖى أيبنً اهؿنً ييب ٖؤغّٔ إهٓ خًغٍّ يوٓ األؼامٕ اهؽؼايٖج عكّكبً ّأًّ %85
يً ُػٍ األؼامٕ ُٕ أيالمٌ عبكج (ّؽاؼث اهؽؼايج /اهفبّ

۲۰۰۰؛ ّؽاؼث اهتٖئج ،)۲۰۰۱ ،نيب أٌَّ يً

اهٌبغؼ االهخؽاى تخكٌٖف األؼامٕ.


ٖمى اهٌيّ اهؿنبٌٕ مغنبً إمبفٖبً

يوٓ االٌخبر اهؽؼايٕ ّكغ ٖؤّغٔ اهنوة اهيخؽاٖغ يوٓ األغػٖج إهٓ

ييبؼؿبح ؽؼايٖج ينذّفج خيخبؽ تبؿخعغاىٍ يفؼن هألؿيغث ّتؽٖبغث اؿخِالم اليٖبٍ لهؼٔ.
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ٖؤغّٔ اهٌيّ اهؿنبٌٕ إهٓ اؽغٖبغ اهنوة يوٓ اهيٖبٍ يً أسل االؿخعغاى اهيٌؽهّٕ .فلبً هّؽاؼث اهتٖئج ( ،)۲۰۰۱



تضوّل اهًبى  ،۲۰۱۵ؿٖخى خعكٖق  %32يً اهيّاؼغ اهيبئٖج اهيخّفّؼث هالؿخعغاى ا ليٌؽهٕ (يلب ؼٌجً يى
 %۱٦يبى  ،)۱۹۹٤ييب ٖلوّق ضكج اهؽؼايج يً اهيّاؼغ اهيبئٖج إهٓ ( %60يلبتل  %۷٤يبى .)۱۹۹٤

أيب أُى اهيضبكٖل ّاهيٌخسبح اهضّٖاٌٖج فِٕ:


اهضتّةّ ،تعبكجٍ اهليص ّاهفًٖؼ ّاهػؼث (ّؽاؼث اهؽؼايج،

 .)۲۰۰۷يبى  ،۲۰۰۵نبٌح اهضتّة ذبٌٕ أنذؼ

أٌّاو اهيضبكٖل ؽؼايجً إػ توغ إٌخبسِب ال  ۳۹٤.٤أهف نً يبيِب أٔ يب ٖؿبّٔ

 92.2يوٖبؼ هٖؼث هتٌبٌٖج

(ّؽاؼث اهؽؼايجّ .)۲۰۰۷ ،هى خٌفمّ اهيضبكٖل خؽغاغ تفنلٍ يبى ّتعبكجٍ تًغ إغعبل اهؼٔ.


اهعمبؼ اهخٕ خٌلؿى يبغثً إهٓ اهعمبؼ اهّؼكٖج ّخوم اهيذيؼثّ .كغ اؿخضّػح اهتنبنب ُّٕ ،يً األٌّاو اهيِيج
هوؿاليج اهغػائٖج ،يوٓ ضّاهٓ ٌكف اإلٌخبر يبى  ،۲۰۰۵خوِٖب اهتٌغّؼث.



األفسبؼ اهيذيؼث :اهضبيل ،اهذيبؼ ػاح اهٌّاث  ،اهوّؽٖبح ،اهذيبؼ االؿخّائٖج ،اهعؼّة ،اهوّؽ ّاهسّؽّ .ؽؼايج
اهفبنِج ُٕ يً أُى اهًٌبكؼ اهؽؼايٖج اهيّهّغث هوؼتص ّكغ فنّوح  %40يً نيٖج اهيضبكٖل اهيٌخسج يبى ۲۰۰۵
(ّؽاؼث اهؽؼايج %36.5ّ )۲۰۰۷ ،يً اهلٖيج اهيمبفج اهؽؼايٖج فٕ اهًبى ٌفؿَ (ّؽاؼث اهؽؼايج.)۲۰۰۷ ،



اهيٌخسبح اهضّٖاٌٖجّٖ :اسَ كنبو اهيبفٖج فٕ هتٌبً كًّتبح يغث يوٓ يؿخّْ االٌخبر ّاهخؿّٖقّ .خخميًّ أُى
يٌخسبح يعخوف أٌّاو اهوضّى اهضيؼاء ّهضّى اهغّاسً إمبفجً إهٓ اهضوٖة ّيفخلبخَ ّاهتٖل ّاهًؿل ّاهؿيم.
خوتٕ اهنيٖبح اهيٌخسج سؽءاً كغٖؼاً يً اهنوة اهيضوٕ تبؿخذٌبء اٌخبر هضّى اهغّاسً ّاهتٖل اهػٔ ٖنفٕ
هالؿخِالم اهيضوٕ .أفبؼ يؿصٌ أسؼخَ ّؽاؼث اهؽؼايج يبى  ۲۰۰۵إهٓ ّسّغ  ۳۳۷۰۰۰ؼأؾ غٌى ّ ٤۹۵۰۰۰
ؼأؾ يبيؽ (ّؽاؼث اهؽؼايج .)۲۰۰۷

األهو الغذائي


زيح الزيخوو هو أحد الهصبدر األسبسيج لمدهوو ٖ :ضبفه هتٌبً يوٓ يٖؽاًٍ خسبؼٔ إٖسبتٕ يوٓ كًٖغ ؽٖح
اهؽٖخًّ نيب أًّ اإلٌخبر ٖوتّٕ ضبسج اهؿنبً اهيضوًٖٖ (اهفبّ.)۲۰۰۹ ،



التطبطب والقهح ههب هصدراو أسبسيبو لمكرتوهيدراحٖ :وتّٕ االٌخبر اهيخؽاٖغ هوتنبنب اهنوة اهيضوٕ يى اهضفبه
يلْ ضكّج هوخكغٖؼّ .هنً يً سِجٍ أعؼًْٖ ،خيغ إٌخبر اهعتؽ ُّّ ،يً اهيّاغ اهغػائٖج األؿبؿٖج ،ايخيبغاً
نبيالً يوٓ اهليص اهيؿخّؼغ.



الحمية والمحون ههب هصدراو هههبو لمتروخييو:

ٖؤيًّ هتٌبً أنذؼ يً ذود اهنوة اهيضوٕ يوٓ اهضوٖة

ّى فخلبخَ يً يكبغؼ يضوٖج (ّؽاؼث اهؽؼايج.)۲۰۰۷ ،
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 1.2الهىهجيج
ٌ 1.2.1نبق اهخلٖٖى
هوضوع الدراسج
خى اهخؼنٖؽ فٕ خلٖٖى اهلبتوٖج هوخأذؼ يوٓ اهيضبكٖل ػاح األُيٖج االكخكبغٖج إمبفجً إهٓ اهيبفٖج ّاهيضبكٖل اهخٕ خًخيغ تفنلٍ
نبيل يوٓ نيٖج اهيخؿبكنبح.
اإلطبر الهكبىي
ٖغنّٕ اهخلٖٖى نبفج األؼامٕ اهوتٌبٌٖج يى خؼنٖؽٍ عبق يوٓ اهيٌبنق األنذؼ إٌخبسبً هويضبكٖل ّاألفسبؼ اهيذيؼث يّمّو
اهغؼاؿج.
اإلطبر الزهىي
ٖينً خلٖٖى ّكى خغّٖؼ اهيٌبط يوٓ أؿبؾٍ ؿٌّٔ أّ هنل ؿٌخًٖ ّفلبً هٌّو اهيضكّل كٖغ اهغؼاؿجّ .كغ خى ايخيبغ فخؼث خيخغ
يوٓ ۲٦يبيبً اٌنالكبً يً اهًبى اهيؼسًٕ ۲۰۰٤إلسؼاء خضوٖل اهلبتوٖج هوخأذؼ.

 1.2.2اهًّايل اهيٌبعٖج
خفيل اهيًبهى اهيٌبعٖج ػاح اهكوج هخلٖٖى ّكى خغّٖؼ اهيٌبط يوٓ كنبو اهؽؼايج يب ٖوٕ :اهضغ األككٓ يً اهضؼاؼث ،اهضغ
اهحعّؼ.
األغٌٓ يً اهضؼاؼث ،نيٖج اهيخؿبكنبح ّخّؽًِٖب  ،اهؼنّتج اهٌؿتٖج ،االؼخفبش أّ ت

 ۲.۳.۱نؼق اهخلٖٖى
خى اهؼتن تًٖ ضبسبح اهيضبكٖل اهيٌبعٖج (تضؿة اهغؼاؿبح اهًويٖج) ّاههؼّف اهيٌبعٖج اهيؼخلتج تغٖج خفعٖق كبتوٖج ُػٍ
اهيضبكٖل هوخأذؼ ّّكى اهخغّٖؼ يوِٖبّ .كغ خى خنٖٖف ٌخبئز اليضبنبث اليٌبعٖج يى اهيٌبنق اهؽؼايٖج اهيٌبعٖج اهيٌخسج هتًل
اهيضبكٖل.

تقرٌر لبنان الوطنً الثانً بشأن تغٌر المناخ 2011 -

3

هسِج اهّكى اهيضخيل هخغّٖؼ اهيٌبط يوٓ يضبكٖل يًٌٖج ،خيح االؿخًبٌج تتًل اهغؼاؿبح اهيخّفؼث ضّل غّل اهيخّؿن
ّتعبكج إٖنبهٖب ّخٌّؾ ّاهٌّٖبً أّ  ،يٌغيب نبً األيؼ يينٌبً ،تغؼاؿبح ضّل غّل أعؼْ خيخبؽ تهؼّف يٌبعٖج يفبتِج يذل
أؿخؼاهٖب ّسٌّة إفؼٖلٖب ّّالٖج نبهٖفّؼٌٖب األيٖؼنٖج.
ّكغ كُّٖيح ّفؼث اهيٖبٍ ّاألؼامٕ يى األعػ تًًٖ االيختبؼ اهٌيّ اهيؼخلة يوٓ يؿخّْ اهؿنبً ّاهضمؼٌج ّاهيغعّل إهظ...
نيب ٖهِؼ فٕ اهؿٌٖبؼُّٖبح االسخيبيٖج االكخكبغٖج.

 1.3السيىبريوهبح
 1.3.1الؿٌٖبؼُّٖبح االسخيبيٖج االكخكبغٖج
ضغغ يسوؾ اإلٌيبء ّاإلييبؼ ( )۲۰۰۵فٕ عنج إيبغث خؼخٖة األؼامٕ اهوتٌبٌٖج يغغاً يً اهخضغٖبح اهخٕ ّٖاسِِب هتٌبً
اهّٖى نيب خضغٖبح كغ ّٖاسِِب فٕ اهيؿخلتلّ .ا ًنالكبً يً ُػٍ اهخضغٖبح ّيً يتبغا اؿخعغاى األؼامٕ اهؽؼايٖج ّخٌيٖخِب ،خى
اكخؼاش ؿٌٖبؼًُّٖٖ يضخيوًٖ هخٌيٖج كنبو اهؽؼايج تضوّل اهًبى ّ .۲۰۳۰خؼغ خفبكٖل ُبػًٔ اهؿٌٖبؼٍّٖ ًٔ أغٌبٍ.
سيىبريو أ

4









اٌغايز يخؽاٖغ هوخسبؼث اهغّهٖج؛ ٖفخؼل ُػا اهؿٌٖبؼّٖ أً ٖتلٓ يغغ اهؿنبً خلؼٖتبً يوٓ يب ُّ يوَٖ
خنّؼ غٖؼ يويّؾ هويٌخسبح
ييب ًٌٖٕ أًّ اهنوة اإلسيبهٕ يوٓ األغػٖج هً ٖخغّٖؼ ّتبهخبهٕ خٖنًّ
الهتٌبٌٖج اهلبتوج هوختبغل.
خٌيٖج اكخكبغٖج أكل خّاؽٌبً.
اهؽٖبغث فٕ ضبسبح االؿخِالم اهيضوٕ مئٖل ث  .كغ ٖفِغ اإلٌخبر
ٌيّ إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ تيًغل
اهؽؼايٕ اهيضوٕ خؼاسًبً تؿٖنبً يى خعكٖق اهيؽٖغ يً األؼامٕ
 %٤.۲ؿٌّٖبً .
ؿّف
:
يٌعفل
ٌيّ ؿنبٌٕ
ّاهيّاؼغ اهيبئٖج إهٓ اهيٌبنق اهيغٌٖج .أيب نوفج اإلٌخبر فلغ خؼخفى
ُٖؿسّل ٌيٌّ فٕ يغغ اهؿنبً ّهنً
تٌؿةٍ يٌضغؼث ،أٔ تيًغّل تؿتة االؿخذيبؼاح اهعفٖفج فٕ اهؽؼايج .اٌنالكبً يً األؼكبى اهخٕ
 %۰.۳۵تًٖ اهًبيًٖ ٖ ۲۰۱۰نؼضِب اهؿٌٖبؼّٖ أُٖ ،فخؼل أً خؿخيؼ اهٌؽيبح اهضبهٖج فٕ
ّ۲۰۳۰
اهيؿخلتلٌّٖ .ػؼ اهٌيّ فٕ اهخسبؼث اهغّهٖج ّاؽغٖبغ اهًّهيج ّاهيٌبفؿج
اؼخفبو تؿٖن يوٓ يؿخّْ

وهو معدّل النمو الحالً إلجمالً الناتج المحلً بٌن العامٌن  ۲۰۰۰و ۲۰۰٤وفقا ً ألسعار العام  ۱۹۹۰المستقرّة (صندوق النقد الدولً)۲۰۰۹ ،
وهو معدّل النمو السكانً فً إطار سيناريو معدّل خصوبة منخفض كما ٌرد فً التوقّعات السكانٌة العالمٌة :تنقٌح عام ( ۲۰۰۸األمم المتحدة،
.)۲۰۰۹

تقرٌر لبنان الوطنً الثانً بشأن تغٌر المناخ 2011 -





اهضمؼٌج
ؿختوغ ضكٖوج اهِسؼث فٕ اهفخؼث
اهييخغث تًٖ  ۲۰۳۰ّ ۲۰۰۱اهكبغؼاح اهؽؼايٖج ّاهغػائٖج.
ضّاهٓ (  ) ۲۷۰۰۰ -فعكبً
ؿٌّٖبً.
يؿخّْ اهيًٖفج ٌفؿَ

إمبفجً إهٓ خٌيٖج مًٖفج يوٓ كًٖغ اهيضبكٖل تٌيٍّ تؿٖنٍ فٕ

سيىبريو ة













اٌغيبر يخؽاٖغ هوخسبؼث اهغّهٖج؛ ٖفخؼل ُػا اهؿٌٖبؼّٖ أً ٖمى اهٌيّ اهؿنبٌٕ اهيؽٖغ يً اهمغّن
خضؿًّ كغؼث اإلٌخبر اهّنٌٕ يوٓ
يّاسِج اهيٌبفؿج اهٌبسيج يً يوٓ اهؽؼايج ّػهم تفًل  )۱اإلٌخبر اهنذٖف ّ  )۲خّؿّى اهيٌبنق
اهيٌخسبح اهيؿخّؼغث.
اهؿنٌٖج يوٓ ضؿبة األؼامٕ اهؽؼايٖج.
خٌيٖج اكخكبغٖج يخّاؽٌج.
ٌيّ يوضّه فٕ إسيبهٕ اهٌبخز ّكضٖصٌ أًّ اإلٌخبر اهيضوٕ ؿٖنًّ أنذؼ كغؼثً يوٓ يلبّيج يؿخّٖبح
اهيضوٕ – ُٖفخؼل أً ٖتوغ ُػا
اهٌيّ يًغل  %۸.٦تًٖ اهًبيًٖ اؿخٖؼاغ األغػٖج اهيخؽاٖغث إال أًّ اهضبسج إهٓ اؿخٖؼاغ األغػٖج غٖؼ
. ۲۰۳۰ّ ۲۰۱۰
األؿبؿٖج ؿخؼخفى تٌٖيب ٖوتّٕ اإلٌخبر اهيضوٕ اهنوة يوٓ اهيٌخسبح
ٌيّ ؿنبٌٕ يؼخفى – ُٖؿسّل ٌيّ
ؿنبٌٕ يخؽاٖغ تٌؿةٍ يخّامًج اهغػائٖج األؿبؿٖج (يذل يفخلّبح اهضوٖة ّاهوضّى ّاهؽٖح اهٌتبخٕ
يًغّهِب  %0.96تًٖ اهًبيًٖ
ّاهؿنؼ ّاهضتّة) تفنل خغؼٖسٕ.
.۲۰۳۰ّ ۲۰۱۰
اؽغٖبغ يوٓ يؿخّْ اهضمؼٌج
ٖخيبفٓ يى اهٌيّ اهؿنبٌٌٕ ،يّ ّؿُٖيبؼؾ اهيؽٖغ يً اهمغن هخوتٖج ضبسبح االؿخِالم اهيضوٕ؛ ّيى
 ۲۸٤نى 2فٕ اهيٌبنق اهضمؼ ث
ٔ .اهمغن اهغٖيغؼافٕ اهيخؽاٖغٖ ،نًّ كنبو اهيٖبٍ األنذؼ يؼمج
ؿختوغ ضكٖوج اهِسؼث تًٖ اهًبيًٖ هونوة اهيخؽاٖغ ييب ًٌٖٕ أٌَّ ؿٖخًًّٖ يوٓ اهيؽاؼيًٖ ايخيبغ أٌهيج
 ۲۰۳۰ّ ۲۰۱۰ضّاهٕ ال( -اهؼٔ تبهخٌلٖن هخًؽٖؽ فبيوٖج اؿخعغاى اهيٖبٍ .غٖؼ أًّ اهخضؿًّ يوٓ
 )٦۰۰۰فعكبً ؿٌّٖبً.
يؿخّٖبح يًٖفٖج أفمل خفّق يؿخّْ األؼتبش هً ٖنًّ ٌخٖسج اهنوة اهيخؽاٖغ يى خؽاٖغ اهؿنبً تل
اهضبهٖج
اهيؿخّٖبح
تضّاهٕ ٌخٖسج ايخيبغ اهخنٌّهّسٖبّ .ؿخؼخفى أؿًبؼ األؼامٕ تبهخّاؽٔ يى
اهيؼخًٖ ٌّكف.
اهٌيّ اهؿنبٌٕ ييب كغ ٖؤذّؼ ؿوتبً يوٓ اؿخعغاى األؼامٕ اهؽؼايٖج.
ّيوٓ اهؼغى يً االؼخفبو اهيؼخلة فٕ

اهيضبكٖل ،ؿٖهلّ اإلٌخبر

اهيضوٕ ّٖاسَ يٌبفؿجًّ ،يً اهيخّكّى أً خضتن اهنوفج اهًبهٖج هإلٌخبر
حصٌلة الهجرة هً الفارق بٌن عدد األفراد الذٌن دخلوا إلى البالد وعدد األفراد الذٌن خرجوا منها خالل سن ٍة واحدة .وال ٌرتبط هذا المفهوم بالجنسٌة
(المعهد الوطنً لإلحصاءات والدراسات االقتصادٌة .)۲۰۱۰ ،Insee -

وهو افتراض بأن ٌبلغ معدّل النمو السنوي إلجمالً الناتج المحلً ضعف معدل ال

 %٤.۳الذي تو ّقعه صندوق النقد الدولً للفترة الممتدة بٌن

 ۲۰۱۰و( ۲۰۱٤صندوق النقد الدولً.)۲۰۰۹ ،
وهو معدّل النمو السكانً فً إطار سيناريو معدّل خصوبة مرتفع كما ٌرد فً التو ّقعات السكانٌة العالمٌة :تنقٌح عام ( ۲۰۰۸األمم المتحدة.)۲۰۰۹ ،
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اهّنٌٕ كغؼث اهيٌخسبح يوٓ اهيٌبفؿج.

 1.3.2الؿٌٖبؼُّٖبح اليٌبعٖج
ٖوعّق اهسغّل اهخبهٕ اهخّكىاح اهيخًولج ةاهًّايل اهيٌبعٖج ػاح اهكوج تبهؽؼايج فٕ يٌنلج اهيخّؿن ّفٕ هتٌبً:
اهًبيل اهيٌبعٕ

خّكىاح هيٌنلج اهيخّؿن

خّكىاح هوتٌبً

اهضؼاؼث

ٖخؼاّش اؽغٖبغ غؼسبح اهضؼاؼث اهؿٌّٔ يً فخؼث

ُٖخّكّى أً ٖخؼاّش اؽغٖبغ اهضغ األككٓ لغؼسبح

يب تًٖ اهًبيًٖ

 1999-1980إهٓ يب تًٖ

اهًبيًٖ  2099-2080تًٖ  5.1 ّ ۲.۲غؼسج

اهضؼاؼث تًٖ اهغؼسج يئّٖج يوٓ ؿّاضل هتٌبً
ّغؼسخًٖ يئّٖخًٖ فٕ اهغاعل تضوّل اهًبى

يئّٖجّٔ .نًّ ُػا االؼخفبو تغؼسبح اهضؼاؼث فٕ ّ ،۲۰٤۰تًٖ ذالد غؼسبح يوٓ اهؿّاضل

اهيخؿبكنبح

يٌنلج اهيخّؿن أنتؼ عالل فكل اهكٖف.

ّعيؾ غؼسبح فٕ اهغاعل تضوّل اهًبى .۲۰۹۰

ٖخؼاّش اهخغّٖؼ اهؿٌّٔ فٕ اهيٌنلج يً فخؼث يب

يً اهيخّكّى أً ٖخؼاّش اٌعفبل يًغّل خؿبكن

تًٖ اهًبيًٖ  1999 - 1980إهٓ فخؼث يب تًٖ

األينبؼ تًٖ  %20- ّ %10-تضوّل اهًبى

 ۲۰۹۹تًٖ  %27 -ّ %٤ -فٕ

ّ ۲۰٤۰تًٖ  %50 -ّ %25-تضوّل اهًبى

-۲۰۸۰

يٌنلج اهيخّؿن.
اهؼنّتج اهٌؿتٖج

.۲۰۹۰
ؿخنًّ اهخغّٖؼاح فٕ يًغّل اهؼنّتج اهٌؿتٖج
اهؿٌّٔ مئٖوج تضوّل اهًبى ّ ۲۰٤۰هنً ُٖؼخلة
اٌعفبل كغ ٖتوغ ال  %10-فٕ اهسؽء اهفؼكٕ
تضوّل اهًبى .۲۰۸۰

 1.4خقيين القبتميج لمخأثر

1

المصادر :كرٌستنسن وآخرٌن.۲۰۰۷ ،
أنظر القسم المتعلّق بالمحاكاة المناخٌة.
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كّٖى اهؿٌٖبؼُّٖبً االسخيبيٖبً االكخكبغٖبً كبتوٖج اهيضبكٖل

ّاهيسخؼاح هوخأذؼ (اهسغّل

 )۱-۱اٌنالكبً يً خًؼّمِب

ّضؿبؿٖخِب إؽاء اههؼّف اهيٌبعٖج اهيخغّٖؼث اهيؼخلتج فٕ هتٌبً إمبفجً إهٓ كغؼث اهٌهبى اهؽؼايٕ يوٓ اهخنّٖف (األؼامٕ،
اهًيّبل ،أٌهيج اهؼٔ ،إهظّٖ .)...ؼخنؽ خلٖٖى اهلبتوٖج هوخأذؼ يوٓ ؼأٔ اهعتؼاء نيب يوٓ خضوٖلٍ فبيل هـخأذٖؼاح خغّٖؼ اهًّايل
اهيٌبعٖج يوٓ اهيضبكٖل ،إمبفجً إهٓ يؼاسًج اهغؼاؿبح اهًويٖج.
الجدول  :۱-۱خحميل قبتميج الهحبصيل والهجخراح لمخأثر
الىظبن

الحسبسيج

اهليص

يًخغهج

اهتنبنب

يؼخفًج

اهتٌغّؼث

يًخغهج

اهنؼؽ

يًخغهج

اهخفبش

يًخغهج

اهًٌة

يٌعفمج

اهيّؽ

يًخغهج

القدرث عمى الخكيّف
ؿٌٖبؼّٖ أ

يؼخفًج

ؿٌٖبؼّٖ ة

يًخغهج

ؿٌٖبؼّٖ أ

يًخغهج

ؿٌٖبؼّٖ ة

يٌعفمج

ؿٌٖبؼّٖ أ

يؼخفًج

ؿٌٖبؼّٖ ة

يًخغهج

ؿٌٖبؼّٖ أ

يًخغهج

ؿٌٖبؼّٖ ة

يٌعفمج

ؿٌٖبؼّٖ أ

يًخغهج

ؿٌٖبؼّٖ ة

يٌعفمج

ؿٌٖبؼّٖ أ

يًخغهج

ؿٌٖبؼّٖ ة

يٌعفمج

ؿٌٖبؼّٖ أ

يؼخفًج

ؿٌٖبؼّٖ ة

يًخغهج

القبتميج لمخأثر
يًخغهج

يؼخفًج

يًخغهج

يًخغهج

يؼخفًج

يًخغهج

يٌعفمج
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الىظبن

الحسبسيج

اهؽٖخًّ

يٌعفمج

اليسخؼاح الكغٖؼث

يؼخفًج

القدرث عمى الخكيّف
ؿٌٖبؼّٖ أ

يًخغهج

ؿٌٖبؼّٖ ة

يًخغهج

ؿٌٖبؼّٖ أ

يًخغهج

ؿٌٖبؼّٖ ة

يٌعفمج

القبتميج لمخأثر
يٌعفمج

يؼخفًج

 1.5خقيين الخأثيراح
 ۱.۵.۱خأذٖؼاح ٌبسيج يً يّايل يٌبعٖج ّغٖؼ يٌبعٖج
ؿٖنًّ هخغّٖؼ اهيٌبط ّاهٌؽيبح اهيؿخلتوٖج غٖؼ اهيؤاخٖج هوؽؼايج خأذٖؼاً ؿوتٖبً يوٓ اهلنبو تفنلٍ يبى .ؿخّاسَ اهيضبكٖل
اهيؼّٖج ٌلكبً فٕ اهيٖبٍ ّاؼخفبيبً فٕ نوفج اإلٌخبر (يذالً :نوفج مظّ اهيٖبٍ) .ؿخخؼاسى أٖمبً كٖيج اهيضبكٖل اهيكغّؼث (يذل
اهخفبش ّيٌة اهيبئغث ّاهتنبنب ّاهيّؽ) .أيب اهيضبكٖل اهتًوٖج فئيب هً خخغٖؼ ّإيب ؿخفِغ خؼاسًبً فٕ اهيؿبضج اهيؽؼّيج أّ
فٕ إٌخبسٖخِب (يذل اهؽٖخًّ ّاهليص ّاهنؼؽ) .ؿٖنًّ اهخأذٖؼ نتٖؼاً يوٓ اهيسخؼاح اهكغٖؼث ييب ٖؤغّٔ إهٓ خؼاسى فٕ يغغ
ؼؤّؾ اهيبفٖج ّإهٓ اٌعفبل أكل أُيٖج فٕ إٌخبر اهضوٖة .تبهخبهٕ ،ؿٖأخٕ ّكى اهخغٖؼ اهيٌبعٕ األنتؼ يوٓ اهتنبنب
ّاهيسخؼاح اهكغٖؼث ّاهخفبش .أيب اهتٌغّؼث ّاهيّؽ فؿٖنٌّبً اهٌّيًٖ األكل خمؼؼاً.

 1.6خداتير الخكيّف
 -۱خغاتٖؼ يٖغاٌٖج
يً تًٖ األنؼاف اهيًٌٖج تبخّعبػ اهخغاتٖؼ اهيٖغاٌٖج ٌػنؼ اهيؽاؼيًٖ ّاهؼيبث ّاهيفؼفًٖ يوٓ اهيفبخل إمبفجً إهٓ اهفؼنبح
اهؽؼايٖجّ .خخميًّ اهخغاتٖؼ اهيٖغاٌٖج يب ٖوٕ:
 ۱.۱اهضتّة ّاهيضبكٖل اهينؼٖج:


خغٖٖؼ يّايٖغ اهؽؼايج ّفلبً هخلوّتبح اهيخؿبكنبح ّغؼسبح اهضؼاؼث.
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اهخضّّل إهٓ يضبكٖل أكل اؿخِالنبً هويٖبٍ يذل اهفًٖؼ يّمبً يً اهليص ّأكٌبف اهليص اهلبتوج هخضيّل اهسفبف
ّاهضؼاؼث .اهفًٖؼ أنذؼ كبتوٖج هخضيّل اهضؼاؼث ُّّ ينوّةٌ سغاً نيضكّلٌ هوًوف.



خغٖٖؼ يٌبنق ؽؼايج األكٌبف ّفلبً هعنّن خؿبّٔ اهينؼ (أٔ تضؿة اهيخؿبكنبح فٕ يعخوف اهيٌبنق).



ايخيبغ ييبؼؿبح ؽؼايٖج يؿخغايج نبهؽؼايج اهيضبفهج يوٓ اهيّاؼغّاهؽؼايج اهًمّٖج ّخٌّٖى األكٌبف
اهيؽؼّيج يتؼ اهؿًٌٖ ) ، (crop rotationإهظ...

 1.2يضبكٖل اهتؿبخًٖ اهيؼّٖج )(horticultural irrigated crops



خغٖٖؼ يّايٖغ اهؽؼايج ّفلبً هخلوّتبح اهضؼاؼث اهيخؼافلج يى خغٌّٕ عنؼ اهسوٖغ ّخؼاسى ؼنّتج اهخؼتج.
اهخضّّل إهٓ ؽؼايج أكٌبف أكل اؿخِالنبً هويٖبٍ (يذل اهيلخٕ (أّ كذبء)-
اهعٖبؼ  ،إهظّ )...إيبغث ؽؼايج األكٌبف اهغائيج

) (snake cucumberيّمبً يً

)ٌ (perennial cropsفؿِب يوٓ أكّل )(rootstocks

كبتوج هخضيّل اهسفبف (ّتعبكجٍ فٖيب ٖخًوّق تبألكٌبف اهلؼيٖج ّاهتبػٌسبٌٖج).


اهخضّّل إهٓ أكٌبف أنذؼ كبتوٖج هخضيّل اهضؼاؼث فٕ يب ٖخًوق تبألكٌبف األنذؼ كبتوٖج هوخأذؼ يذل اهتنبنب ّاهعؾ
ّاهيوفّف ّغٖؼُب.



خغٖٖؼ يؿبضج ؽؼايج األكٌبف ّخّكٖخِب ّفلبً هّفؼث يٖبٍ اهؼٔ.



ايخيبغ ييبؼؿبح ؽؼايٖج يؿخغايج يذل اهؽؼايج اهيضبفهج يوٓ اهيّاؼغ ّخٌّٖى األكٌبف اهيؽؼّيج يتؼ اهؿًٌٖ
)ّ(crop rotationاهؽؼايج اهًمّٖج.



ايخيبغ أٌهيج ؼّٔ أنذؼ فًبهٖج يذل اهؼّٔ تبهخٌلٖن أّ تبهؼـ ّخنٖٖف يّايٖغ اهؼٔ ّنيٖبح اهيٖبٍ يى نوة
اهيضبكٖل اهيخؽاٖغ هويٖبٍ.



اؿخعغاى غنبء يمّٔ ّاقٍ هخلوٖق اهختعّؼ ّاالؼخفبش ّاأليفبة اهمبؼّث.



ايخيبغ خلٌٖبح يخنبيوج هينبفضج اٗفبح يٌغيب ال ٖينً اهوسّء إهٓ اهؽؼايج اهًمّٖج.



ايخيبغ عنن ؽؼايج يالئيج ّأٌهيج اهغفٖئج تغٖج خٖؿٖؼ غّؼث اهِّاء تًٖ اهٌتبخبح فٕ اهيٌبنق اهخٕ ُٖؼخلة أً خفِغ
اؼخفبيبً فٕ ٌؿتج اهؼنّتج  ،يذل اهؿِّل اهؿبضوٖج.



إغعبل يضبكٖل كبتوج هخضيّل يؿخّٖبح أيوٓ يً اهؼنّتج ّاهضؼاؼث (يذل اهضيمٖبح ّأفسبؼ اهذيبؼ االؿخّائٖج)
نيب خؼنّؽاح أيوٓ يً اهيوّضج (يذل اهضمبؼ ّاهلؼيٖبح ّاهتبػٌسبٌٖبح ّاألكّل) ّتعبكجٍ فٕ اهيٌبنق اهؿبضوٖج.
ّهغْ إغضبل أكٌبف سغٖغث يً اهيضبكٖلٖ ،سة أعػ اهفص فٕ يٖبٍ اهؼٔ تًًٖ االيختبؼ.

 1.3اهيضبكٖل اهغائيج )(perennial crops
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يً عالل إيبغث اهؽؼايج أّ اهخنًٖى ،اؿختغال األٌّاو اهخٕ خخنوّة اهنذٖؼ يً اهتؼّغث تأٌّاو أعؼْ أكل ضبسج
إهِٖب فٕ اهيٌبنق األنذؼ كبتوٖج هوخأذؼٌّٖ .نتق ُػا اهخغتٖؼ تفنلٍ أؿبؿٕ يوٓ اهخفبش ّاهنؼؽ نيب يوٓ اهوّؽٖبح
) (stone fruitsاألعؼْ ّاهؽٖخًّ ّاهًٌة إهٓ ضغٍ يب.



اؿختغال األكٌبف اهيؿخِونج هويٖبٍ تأعؼْ أكل اؿخِالنبً هِب ،يذل اهخًٖ يّمبً يً اهعؼيٓ ّاهًٌة يّمبً يً
اهغؼّاق ،إهظ...أّ اهخضّّل إهٓ أٌّاو خضكغ تبنؼاً ّأعؼْ ال خخنوّة اهنذٖؼ يً اهيبء (يذل اهنؼؽ ّاهوّؽ ّتًل
أكٌبف اهغؼّاق ّاهعّط ّاهخفبش) ،إمبفجً إهٓ إيبغث ؽؼو األكٌبف اهغائيج ٌفؿِب ّهنً تأكّل )(rootstocks
أنذؼ كبتوٖج هخضيّل اهضؼاؼث (يذل اهوّؽ يّمبً يً اهغؼّاق).



ايخيبغ ييبؼؿبح ؽؼايٖج يؿخغايج يذل اهؽؼايج يً غًّ ضؼاذج أّ اهؽؼايج اهيضبفهج يوٓ اهيّاؼغ ّاهؽؼايج
اهًمّٖج.



ايخيبغ أٌهيج ؼٔ أنذؼ فبيوٖج ّخنٖٖف يّايٖغ اهؼٔ ّنيٖبح اهيٖبٍ يى نوة اهيضبكٖل اهيخؽاٖغ يوٓ اهيٖبٍ.



ايخيبغ خلٌٖبح يخنبيوج هينبفضج اٗفبح ّييبؼؿبح ؽؼايٖج سٖغث ) (good agricultural practices- GAPيٌغيب
ال ٖينً اهوسّء إهٓ اهؽؼايج اهًمّٖج.

 ٤.۱اهيسخؼاح اهكغٖؼث


خنٖٖف يغغ ؼؤّؾ اهيبفٖج يى كغؼث اهيؼيٓ يوٓ اهضيّهج ).(carrying capacity



ّمى تؼٌبيز ّنٌٕ هويؼايٕ تبهخًبًّ يى نل األنؼاف اهيًٌٖج



إغعبل أكٌبف اهًوف إهٓ اهغّؼاح اهؽؼايٖج )ّ (crop rotationsتعبكجٍ فٕ اهؽؼايج اهيضبفهج يوٓ اهيّاؼغ
ّاهؽؼايج اهًمّٖج.



خًؽٖؽ االعخٖبؼ اهسٌٖٕ هؿالالح يضوٖج )ٖ (local breedsينً خنٖٖفِب يى اههؼّف اهيٌبعٖج اهلكّْ ّخؽاّسِب
يى ؿالالح ػاح كغؼثٍ أنتؼ يوٓ إٌخبر اهضوٖة أّ اهوضّى.



خٌّٖى اإلٌخبر اهضّٖإٌ ّخّؿًَٖ هٖفيل اهضوٖة ّيفخلبخَ ّاهوضّى ّاهسوغ ّاهكّف ّاهًؿل.



خًؽٖؽ اإلٌخبر اهيؽغّر اهضّٖإٌ ّاهٌتبخٕ.



خًؽٖؽ يؼاكتج اهؼيٕ فٕ اهغبتبح ّتعبكجٍ فٕ اهٌهى اهتٖئٖج اهيًؼّمج هوضؼائق.

 -۲اهتضّد ّاهخؼتٖج ّاهيؿبيغث ّاهتٌٓ اهخضخٖج ّاهخغاتٖؼ اهيؤؿؿبخٖج
 2.1اهتضّد
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ٖسة خًؽٖؽ يؤؿؿبح ّتؼايز اهتضّد اهؽؼايٖج فٕ هتٌبً تغٖج ّمى تؼايز هوتضّد فٕ يٖبغًٖ يًٌٖج تبهخنّٖف يى خغّٖؼ
اهيٌبطّٖ .سة أً خّضّغ يؤؿؿبح اهتضّد اهضنّيٖج اهضبهٖج سِّغُب يى اهسبيًبح ّاهيؤؿؿبح اإلكوٖيٖج ػاح اهعتؼث اهنّٖوج
فٕ اهيٌبنق اهلبضوج ّفتَ اهلبضوج (اهيؼنؽ اهغّهٕ هوتضّد اهؽؼايٖج فٕ اهيٌبنق اهلبضوج،

ّ ،ICARDAاهيؼنؽ اهًؼتٕ

هغؼاؿج األؼامٕ اهلبضوج ّاهيٌبنق اهسبفج .) ACSAD ،نيب يً فأً فتنجٍ يً اهيؤؿؿبح اإلكوٖيٖج اهًبيوج فٕ يسبل
اهتضّد ضّل اهؽؼايج ّخغّٖؼ اهيٌبط فٕ غّل اهيخّؿن أً ّٖفّؼ يًوّيبح كٖيج ّخّسِٖبح ضّل يسبالح ييل ضؿبؿج.
 ۲.۲اهخؼتٖج ّاهيؿبيغث
ٖسة خلؿٖى اهخغاتٖؼ اهخؼتّٖج تضؿة اهيسيّيج اهيؿخِغفجّٖ .سة أً خؿوّن يٌبُز يعخوف اهسبيًبح اهيًٌٖج تبهؽؼايج
ّاالكخكبغ ّاهتٖئج ّإغاؼث اهيّاؼغ اهنتًٖٖج اهمّء يوٓ ٌخبئز اهتضّد ّاهخنّؼ اهخنٌّهّسٕ اهيضؼؽ فٕ غّلٍ أعؼْ  .نيب
ٖسة ٌفؼ ُػٍ اهٌخبئز تفنلٍ يالئى تًٖ اهيؤؿؿبح اهًبيج اهيًٌٖج ّاهلنبو اهعبقّٖ .خًًّٖ يوٓ اهّؽاؼاحّ ،فلبً هألغّاؼ اهخٕ
ٖؤغِّٖب نل يٌِب ،خٌفٖػ ضيالح اهخّيٖج ّتٌبء كغؼاح يسيّيبح اهيؽاؼيًٖ ّاهخًبٌّٖبح ّاهسيًٖبح ّاهيٌخسًٖ اهكٌبيًٖٖ
اهؽؼايًٖٖ ّاهيسخيًبح اهيضوٖج ّسيًٖبح اهيٖبٍ ّيؤؿؿبح اهيٖبٍ إمبفجً إهٓ نالة اهسبيًبح ّاهيغاؼؾ.
 ۳.۲اهتٌٓ اهخضخٖج
يوٓ اهيؤؿؿبح اهًبيج إيبغث خأُٖل تٌبُب اهخضخٖج تغٖج يًبهسج اهفسّاح اهخفغٖوٖج (اهضسؼ اهكضٕ ّاهيعختؼاح ّاهيضنبح
اهضغّغٖجّ .)...خغنٕ اهتٌٓ اهخضخٖج اهيخًوّلج تلنبو اهؽؼايج أٌهيج سيى اهيٖبٍ )ّ (water harvestingخّؽًِٖب تيب فٕ ػهم
اهؿغّغ ّاهعؽاٌبح ّاهلٌّاح.
يوٓ يؿخّْ اهيسخيًبح اهيضوٖجٖ ،سة إٌفبء عؽاٌبح اهيٖبٍ ّاهلٌّاح اهتؼم اهستوٖج أّ إيبغث خأُٖوِب.
غٖؼ أًّ غبهتٖج اهتٌٓ اهخضخٖج خًٌُٓ تذالد عنّن أؿبؿٖج يوٓ يؿخّْ اهيؽاؼيًٖ ُّٕ :سيى اهيٖبٍ ّاهؼٔ ،تٌبء اهيؽاؼو
ّإٌفبء اهغفٖئبح.
 2.4خغاتٖؼ يؤؿؿبخٖج
ٖسة يؼاسًج اإلنبؼ اهخفؼًٖٕ اهيًٌٕ تئغاؼث اهؽؼايج ّاهيّاؼغ اهنتًٖٖج ّينبتلخَ يى االخفبكٖبح اهخٕ ّكًّح يوِٖب اهضنّيج
ّاهيخًوّلج تخغّٖؼ اهيٌبط ّينبفضج اهخكضّؼ ّاهخٌّّو اإلضٖبئّٕ .يً اهمؼّؼٔ إٖسبغ ضلٍ هخمبؼة اهكالضٖبح تًٖ يعخوف
اهيؤؿؿبح ّاهًالكبح تٌِٖبّ ،خضغٖغ اهيؿؤّهٖبح ّخّؽًِٖب تفنلٍ ّامص .نيب ٖسة إيبغث اهٌهؼ تبهيّاؼغ اهتفؼٖج ّاهِٖنوٖج
اهخٌهٖيٖج هّؽاؼث اهؽؼايج ّفلبً هوخًغٖالح اهلبٌٌّٖج تغٖج خّفٖؼ اهعغيبح اهيؼسّث ّاهيخًولج تخغاتٖؼ اهخنّٖف.
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أيب تبهٌؿتج هوتضّد ّعغيبح اإلؼفبغ فٖينً خّنٖوِب أّ خٌفٖػُب تبهفؼانج يى :أ) يغٖؼٖبح أّ أكؿبى أعؼْ غاعل ّؽاؼث
اهؽؼايج؛ ة) اهلنبو اهعبق اهييذل تيؽّّغٔ اهعغيبح يوٓ ؿتٖل اهيذبل؛ ر) اهسبيًبح ّيؤؿؿبح اهتضّد؛ غ) اهيٌهيبح
غٖؼ اهضنّيٖج.
ّكغ ٖنًّ مؼّؼٖبً أٖمبً اكخؼاش آهٖج هوخيّٖل ّإٌفبء ّضغث خغّٖؼ اهيٌبط ميً ّؽاؼث اهؽؼايج تغٖج خٌفٖػ ُػٍ اهخغاتٖؼ
ّيؼاكتخِب .يً تًٖ اهخغاتٖؼ اهيؤؿؿبخٖج األعؼْ ٖينً ػنؼ ٌهبى االيخيبغاح ) (accreditationإلٌخبر تػّؼ اهتنبنب يً
ٌّو  ،F1أّ هخكغٖق اهييبؼؿبح اهؽؼايٖج اهسٖغث (  ّ )GAPخلٌٖبح يخنبيوج هينبفضج اٗفبح )ّ (IPMاهؽؼايج اهيضبفهج
يوٓ اهيّاؼغ.

 -۳نوفج اهخنّٖف
ٌُبم تًل اهخغاتٖؼ اهخٕ ٖخى اهًيل تِب أكالً تغل اهٌهؼ يً خغّٖؼ اهيٌبط ّػهم تغٖج خضؿًٖ اهيضبكٖل ٌّّيٖج اإلٌخبر أّ
هخلوٖق نوفخَ (يذالً خضغٖد اهغفٖئبح ،اهؽؼايج اهًمّٖج ،اهؼٔ اهيؼنّؽ.)...
ًٖيغ هتٌبً ضبهٖبً إهٓ اؿخٖؼاغ ٌكف نيٖج األغػٖج هخوتٖج اهضبسج اهيضوٖج يً كنتًٖ اكخكبغًٖٖ إكوٖيًٖٖ أؿبؿًٖٖ ُّيب االخضبغ
األّؼّتٕ ّغّل اهعوٖز اهًؼتٕ؛ تبهخبهٕ ،خؼختن اهًّايل اهخٕ خؤذّؼ يوٓ األيً اهغػائٕ تبالؼخفبو اهًبهيٕ فٕ أؿًبؼ األغػٖج
ّتعبكجٍ فٕ ُبػًٖ اهلنتًٖ .يً سِج أعؼْٖ ،خى إٌخبر ٌكف األغػٖج اهخٕ ٖضخبر إهِٖب اهؿنبً يضوٖبً ،ييب ًٌٖٕ أًّ يؿبُيج
كنبو اهؽؼايج فٕ االكخكبغ ّفٕ األيً اهغػائٕ أؿبؿٖج (ّؽاؼث اهتٖئٖج /اهسبيًج األيٖؼنٖج فٕ تٖؼّح.)۲۰۰۹ ،
أيب نوفج اهخنّٖف يوٓ يؿخّْ اهيؽؼيج ،فيً اهكًة خلغٖؼُب ،ضٖد أً اهخغاتٖؼ اهيٖغاٌٖج اٖٗوج إهٓ اهخنّٖف ال خُضغّ تيِوج
ؽيٌٖج ال تل تًيوٖج يؿخيؼّث ،إمبفجً إهٓ أًّ يغغ األؼامٕ اهيؽؼّيج ّاهفبيوًٖ اهيًًٌٖٖ تبالؿخغالل اهؽؼايٕ ال ُٖضكٓ
ّهٖؾ يخسبٌؿبًٌُ .بم تًل اهخغاتٖؼ (يذل خغٖٖؼ يّايٖغ اهؽؼايج ّاهخضّّل إهٓ أكٌبف سغٖغث ّيغى اهضؼاذج ّخٌّٖى
اهيضبكٖل) اهخٕ هٖؿح ينوفج ّخخميًّ اهًغٖغ يً اهًيوٖبح اهخٕ ال خّهّغ أٖج نوفج إمبفٖج هويؽاؼيًٌُّٖ .بم خغاتٖؼ أعؼْ
خخنوّة اؿخذيبؼاح إمبفٖج هوخنّٖف يى خغّٖؼ اهيٌبط يذل أٌهيج اهؼٔ ّاألكّل

) (rootstocksاهسغٖغث ّاهغفٖئبح اهينّٖفج

ّاهتٌٓ اهخضخٖج اهؽؼايٖج ّاٗالح اهيالئيج هٌذؼ اهتػّؼ ّمتن األيفبة اهمبؼث ّاهضكبغ اهينوّتج فٕ أٌهيج يغى اهضؼاذج،
ّغٖؼُبّ .ال ٖينً خلغٖؼ نوفج ُػٍ اهخغاتٖؼ ّضبسبخِب إهٓ اهٖغ اهًبيوج ألٌِب يؼختنج تضسى االؿخذيبؼاح ّاههؼّف اهيؼسًٖج
يوٓ يؿخّْ اهيؽؼيج.
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 1.7خّكٖبح تفأً أييبل يؿخلتوٖج
تِغف خضؿًٖ خلٖٖى اهلبتوٖج هوخأذؼ ّّكى خغّٖؼ اهيٌبط يوٓ اهيضبكٖل اهؽؼايٖجٖ ،ينً نؼش اهًغٖغ يً اهخّكٖبح يذل خًؽٖؽ
اهتضّد اهيخًوّلج تبهًّايل اهيٌبعٖج ّاهتّٖهّسٖج اهيًٌٖج تخغّٖؼ اهيٌبط ،إمبفجً إهٓ سيى اهتٖبٌبح اهيخكوج تًالكج اهيضبكٖل
ٌّّيٖج اهيٌخسبح اهنبؽسج تبهيٌبط.
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