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تمهيد
تعترب هجرة الطيور من أ عظم مشاهد العامل ،حيث تتضمن ماليني الطيور من األنواع املختلفة ،اليت ي هاجر بعضها قاطعا عدة آالف من الكيلومرتات سنويا.
بينما تأسر هجرة الطيور عقول البشر وترتكز حوهلا األحباث واملتعة والصراع لعدة قرون ،قإ ن اهلجرة بالنسبة للطيور هي اسرتاتيجية للبقاء على قيد احلياة يف
مواجهة مومسية أمناط الطقوس من سنة ألخرى على طول تدرجات خطوط العرض وتغريات االرتفاع .إن الرحالت احملفوقة باملخاطر اليت تقوم هبا الطيور
املهاجرة كل عام ضرورية ليس ققط لبقاء األقراد ،ولكن جلموع الطيور بأكملها واألنواع كذلك.
ميكن أن يؤثر اإلنسان سلبا على الطيور املهاجرة بناء على األنواع قيد االهتمام واسرتاتيجيات اهلجرة املستخدمة ،وخصوصا من خالل االصطدام مع
هياكل طاقة الرياح وخطوط توزيع الكهرباء والصيد والتسمم من امللوثات واألنظمة السيئة للتخلص من النفايات وققدان املوائل املناسبة .وهلذا قإنه ليس من
املستغرب أن العديد من الطيور املهاجرة آخذة بالتناقص ،وبالفعل مت إدراج بعضها على القائمة احلمراء لألنواع املهددة باإلنقرض حسب اإلحتاد الدويل
لصون الطبيعة (.)IUCN
ومع ذلك ،قإن ا لطيور املهاجرة تعد موردا مهما لرقاهية اإلنسان والتنمية االقتصادية  -االجتماعية حيث توقر مشهدا مجاليا يدقع السياحة والدراسات
والبحث األكادميي وت ربط الناس من خمتلف الثقاقات واملناط اجلغراقية واملعتقدات والتقاليد ،وتساعد يف السيطرة على مجوع اآلقات الضارة .تدعم هذه
اخلدمات من النظام البيئي املاليني من الناس ،وال يتم تقديرها على نطاق واسع كما ينبغي ،وبالفعل ،قإن معظم املواجهات بني الطيور املهاجرة واإلنسان
متيل إىل أن تكون سلبية .وأكثر ما يتجلى هذا يف النس الطبيعي الزراعي.
إن الزراعة هي النشاط اإل قتصادي الرئيسي للناس يف مسار اهلجرة حلفرة اإلهندام  /البحر األمحر ،وخاصة يف املناط الريفية ،وتساهم بشكل كبري يف
اإل قتصاد الوطين للبلدان يف املنطقة .ومع ذلك ،يشكل هذا القطاع حتديات للطيور املهاجرة يف عدة أشكال مبا يف ذلك :أ) من خالل زيادة التوسع
والتكثيف الزراعي مما يتسبب بفقدان الطيور املهاجرة بشكل متزايد ملوائل املبيت والتغذية والشرب خالل رحالت اهلجرة .ب) من خالل استخدام املواد
الكيميائية الزراعية اليت تشكل خماطر التسمم للطيور إما مباشرة أو عن طري السلسلة الغذائية مما يتسبب مبوت العديد من الطيور .ج) من خالل التدابري
الرامية إىل السيطرة على أنواع اآلقات الزراعية ،يتم منع الطيور املهاجرة من الوصول إىل مواقع الغذاء واملاء واملبيت داخل النس الطبيعي الزراعي.
إن هذه الوثيقة هي واحدة من سلسلة من املواد اإلرشادية اليت طورها مشروع الطيور املهاجرة احلوامة الدماج احملاقظة على الطيور يف القطاعات الرئيسية
املختارة اليت تشكل خطرا على الطيور .إن اهلدف من هذه اإلرشادات هو التصدي للتهديدات على الطيور احلوامة املهاجرة اليت تفرضها زيادة التوسع
والتكثيف الزراعي .وعلى الرغم من أن الرتكيز على الطيور يف منطقة حفرة اإلهندام  /البحر األمحر قإن اإلرشادات قابلة للتطبي على نطاق أوسع حيثما كان
هناك تضارب قعلي أو متوقع بني الطيور احلوامة املهاجرة والزراعة .يستثىن من هذه اإلرشادات التفاصيل املتعلقة بنواحي التسمم واليت مت استعراضها من
خالل وثيقة منفصلة.
توقر مؤسسة بريداليف من خالل هذه اإلرشادات أداة أساسية للمخططني وصانعي السياسات ومديري املوارد الطبيعية واملزارعني وغريهم لتوجيه العمليات
الزراعية بطريقة من شأهنا أن تعزز احملاقظة على الطيور احلوامة املهاجرة وتقلل اآلثار السلبية .تنضم هذه اإلرشادات إىل اجلهود العاملية الرامية إىل احلفاظ على
التنوع األحيائي حبيث أن تطبيقها سيساهم يف الوصول إىل أهداف ايشي  4141واليت متت املواققة عليها مبوجب اتفاقية التنوع األحيائي ،وخاصة اهلدف
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الثاين الذي يدعو إىل ادماج احملاقظة على التنوع األحيائي ،واهلدف اخلامس الذي يدعو إىل احلد من ققدان وتدهور املوائل ،واهلدف السابع الذي يدعو إىل
اإلدارة املستدامة للزراعة.
نشكر مجيع املسامهني يف هذه اإلرشادات وندعو مجيع أصحاب العالقة املعنيني يف قطاع الزراعة إىل تبنيها واستخدامها لضمان تعايش الطيور احلوامة
املهاجرة والبشر يف هذا املسار امل هم على وحو يعزز املناقع املتبادلة.
جوليوس اريناتو
املدير اإلقليمي القريقيا
بريداليف انرتناشونال
نريويب ،كينيا
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شكر وتقدير
مت تطوير هذه اإلرشادات اإلقليمية من قبل املرق اإلقليمي ملسارات اهلجرة يف مؤسسة بريداليف انرتناشونال كجزء من تنفيذ مشروع "الطيور احلوامة
املهاجرة" واملدعوم من خالل املنحة املقدمة من مرق البيئة العاملي  -برنامج األمم املتحدة اإلمنائي .واليت من دوهنا مل يكن هلذه الوثيقة أن ترى النور ،وعليه
قإننا نقدم امتناننا وش كرنا اجلزيل هلم على هذا الدعم املقدم.
مت جتميع اإلرشادات اإلقليمية من خالل العمل اإلستشاري لسيمون كريموا ووحن شاكرين لتعاوهنا وآرائها اليت قدمتها خالل عملية تطوير هذه الوثيقة .وقد
قام السيد اليكس جناري (املرق اإلقليمي ملسار اهلجرة) بتقدمي مراجعة قنية شاملة ومفصلة هلذه اإلرشادات باإلضاقة إىل املساندة اليت قدمها كل من السيد
أسامة النوري والسيد جوليان جريصايت والسيد حسني الكسواين (املرق اإلقليمي ملسار اهلجرة) والذين اجتهدوا بشكل مكثف لضمان أن ترى هذه
اإلرشادات النور ،قلهم منا كل الشكر والتقدير.
وحن ممتنون للمسامهني الذين مل يذكروا هنا على مشاركاهتم املباشرة وغري املباشرة بأي من طرقهم الكبرية والصغرية املهمة النتاج هذه الوثيقة ،واليت نعتقد أهنا
ذات امكانات هائلة جلعل منطقة حفرة اإلهندام /البحر األمحر مكان أ قضل للتنوع األحيائي والطيور والناس.
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قائمة المختصرات
المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة – أكساد
الممارسات اإلدارية الفضلى
اتحاد منتجي ومصدري الخضراوات األثيوبية

ACSAD
BMP
EHPEA

تقييم األثر البيئي

EIA

هيئة حماية البيئة

EPA

الناتج المحلي اإلجمالي

GDP

المرفق البيئي العالمي

GEF

المناطق المهمة للطيور

IBAs

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

IFAD

االتحاد الدولي لصون الطبيعة

IUCN

أنواع الطيور الحوامة المهاجرة

MSBs

إدارة الموارد الطبيعية

NRM

الطبيعة والثروة والسلطة

NWP

الحوافز المالية لخدمات النظم البيئية

PES

التقييم البيئي اإلستراتيجي

SEA

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

UNCCD

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

UNDP

برنامج األمم المتحدة للبيئة

UNEP

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

USAID
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الملخص التنفيذي
إن الزراعة هي قطاع التنمية الرئيسي يف معظم بلدان منطقة حفرة اإلهندام  /البحر األمحر .و يعد هذا القطاع مساهم كبري يف الناتج احمللي اإلمجايل
( ) GDPوالتوظيف ،ويعترب املصدر الرئيسي لتوليد الدخل واملعيشة لغالبية السكان يف املناط الريفية .على سبيل املثال ،يعتمد اقتصاد إثيوبيا والسودان
على الزراعة ،وهو ما ميثل على التوايل  20و 21يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل ،و 83و 23يف املائة من جممل العمالة (املنتدى اإل قتصادي العاملي
.)4100
تتطلع العديد من البلدان يف املنطقة إىل توسيع قطاعها الزراعي كوسيلة لزيادة األمن الغذائي واحلد من الفقر يف جمتمعاهتم ذات التوسع السريع .وتقع هذه
املنطقة ضمن مسار هجرة مهم للطيور ،وخاصة منها الطيور احلوامة املهاجرة اليت تتنقل بني أقريقيا وأوراسيا .لقد توسعت مساحة األراضي الزراعية
واملساحات املروية على حد سواء بشكل سريع يف مجيع دول هذا املسار تقريبا.
إن ارتفاع معدالت النمو السكاين والرغبة املرتبطة لتحسني مستوى املعيشة ،وال ضرورة امللحة لل حكومات لتعزيز التنمية اإل قتصادية ،والضغوط لتوقري ما يكفي
من الغذاء حمليا وعامليا ،مجيعها تؤدي إلىى التوسع والتكثيف الزراعي بالرغم من القيود الشديدة على موارد املياه واألراضي يف أوحاء كثرية من البلدان يف هذا
املسار.
تؤثر الزراعة على الطيور احلوامة املهاجرة والتنوع األحيائي بطريقتني رئيسيتني .األوىل من خالل إزالة املوائل الطبيعية من أجل الزراعة اجلديدة ومن خالل
جتفيف األراضي الرطبة ،مع الضغوط املرا ققة من جتزئة ما تبقى من املوائل والتلوث واإلزعاج.
واحملفز الثاين لتدهور التنوع األحيائي هو تكثيف النظم الزراعية القائمة اليت هتدف إىل زيادة إنتاجية احملاصيل يف وحدة املساحة .إذ تعمل املمارسات الزراعية
احلديثة على تغيري النس الطبيعي والتقليل إىل حد كبري من تنوع ووقرة النباتات واحليوانات.

التأثيرات البيئية
إن كال من التوسع والتكثيف الزراعي ميكن أن يؤثر سلبا على الطيور احلوامة املهاجرة بأشكال خمتلفة مبا يف ذلك ما يلي:
قد تكون أحجام مجوع الطيور حمدودة بسبب املناقسة الشديدة يف مواقع التوقف احملدودة ،حيث أن كثاقة الطيور غالبا ما تكون مرتفعة و
اإلمدادات الغذائية تستنفذ إىل حد كبري .تلتف الطيور احلوامة حول مساحات كبرية من األراضي أو البحار اليت تفتقر إىل األراضي الرطبة
املناسبة للراحة والتغذية .يف حال حمدودية مواقع االسرتاحة قإهنا تتجمع بأعداد كبرية يف هذه املواقع واليت ت عترب حامسة بالنسبة لنجاح رحالت
هجرهتا .وبالتايل قإن تقليص حجم املوقع من خالل الزراعة ميكن أن يكون له تأثري مدمر .على سبيل املثال ،اللقال السوداء اليت تستخدم
مسار اهلجرة الشرقي إىل إثيوبيا لديها قرتات توقف أطول وبالتايل تتطلب زيادة يف محاية هذه املواقع ،مثل املسطحات املائية الصغرية ،ال سيما
أن الطيور تستخدم نفس املواقع مرارا وتكرارا.
زيادة معدل الوقيات من الطيور احلوامة أثناء اهلجرة .قمثال  ،مت التأكد من أن النفوق يف اللقال السوداء أثناء قرتات اهلجرة والتشتية يلعب دورا
مهما يف تناقص تعداد مجوعها ،واليت متت دراستها يف سياق مزرعة الرياح ( .(Barrios and Rodriguez 2004
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يتم التعدي على املوائل الالزمة للهجرة الفعالة باستمرار ،وال سيما األراضي الرطبة ،واليت جيري استنزاقها بسبب زيادة الطلب على األراضي
الزراعية والري.
يؤثر ققدان األراضي الرطبة سلبا على الطيور املهاجرة .إن جزءا صغريا ققط من التغطية التارخيية لألراضي الرطبة ال يزال يف هذه املنطقة القاحلة
وشبه القاحلة أساسا وبالتايل قهي ذات قيمة خاصة كموائل للحياة الربية ،و كمالذ جلموع األحياء الربية املقيمة ،وكأراضي اسرتاحة وتشتية
للطيور املهاجرة .لذا قإن جتفيف األراضي الرطبة يشكل حتديات اقتصادية اجتماعية أخرى من خالل ققدان املوارد املائية الكاقية لنظام بيئي
صحي يعمل على نطاق أوسع.
تتأثر الطيور احلوامة بشكل غري مباشر باملواد الكيميائية الزراعية ،يف الغالب من خالل خفض اإلمدادات الغذائية .قضال عن دورها يف احلد من
األعداد املستهدقة من الالققاريات واألعشاب قإن املبيدات احلشرية ومبيدات األعشاب تقلل من توقر األنواع غري املستهدقة واألنواع املفيدة.
ويرتبط هذا مع اثنني من املواد الكيميائية الزراعية الرئيسية )0( :املبيدات احلشرية :واليت تسبب تناقص وقرة الغذاء من احلشرات .و ( )4مبيدات
األعشاب :تقلل من وقرة بذور األعشاب ،وتسبب اخنفاض يف وقرة احلشرات ،بسبب ققدان النباتات امل ضيفة (على سبيل املثال ،توجد
حشرات أقل يف احلقول املعاجلة مب بيدات األعشاب بسبب احلد من النباتات اجلاذبة للحشرات) ،وبالتايل تقليل وقرة الطيور .من بني مجيع
أصناف املبيدات ،قإن املبيدات احل شرية ومبيدات األعشاب هلا أكرب تأثري سل ي على أنواع الطيور والثدييات.
ميكن لرعي املاشية أيضا أن ي ؤثر بشكل غري مباشر على توقر الفرائس للطيور اجلارحة اليت تعتمد على القوارض يف األراضي العشبية .يقلل الرعي
اجلائر من الغذاء جلموع الفرائس وهو قضية مهمة يف أجزاء كثرية من أقريقيا ).)Kirby et al. 2008
يساهم الرعي اجلائر يف التصحر .قد يكون لتوسع الصحاري عواقب سلبية على الطيور اجلارحة املهاجرة ،مبا يف ذلك معدالت النفوق العالية
للطيور غري البالغة أثناء اهلجرة واآلثار النامجة عنه مثل اخنفاض جناح التكاثر لدى الطيور البالغة ).(Strandberg et al. 2010

توصيات للحد من تأثريات الزراعة على الطيور احلوامة املهاجرة يف مسار اهلجرة حلفرة اإلهندام  /البحر األمحر
تقدم هذه الوثيقة توصيات وإرشادات املمارسات الفضلى للحد من التهديدات الرئيسية للزراعة على الطيور احلوامة املهاجرة .و تورد أمثلة عن أقضل هذه
املمارسات وحاالت دراسية مع التوصيات .وتسلط الضوء أيضا على قوائد الطيور احلوامة املهاجرة للزراعة.
تغطي هذه التوصيات واإلرشادات التهديدات الرئيسية يف قسمني )0( :التهديدات املتعلقة بالتوسع الزراعي؛ و ( )4التهديدات املتعلقة بالتكثيف الزراعي.
تشمل التوصيات واإلرشادات للتقليل من تأثريات الزراعة على الطيور احلوامة املهاجرة يف مسار اهلجرة حلفرة اإلهندام  /البحر األمحر ما يلي:
 دمج الصون على نطاق النس الطبيعي يف السياسات اإلقليمية والوطنية واحمللية؛
 إدخال معايري الطيور القانونية يف تقييم األثر البيئي للتوسع الزراعي ،مبا يف ذلك مشاريع الري اجلديدة والتعدي على موائل الطيور احلوامة
املهاجرة.
 طلب تقييم األثر البيئي ملبادرات تكثيف الزراعة.
 ضمان اتصال املوائل من خالل األراضي الزراعية على املستوى الوطين.
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 ترسيخ اإل دارة املستدامة لألراضي ملنع الرعي اجلائر والتصحر.
 ادراج اعتبارات الطيور يف ارشادات السياسات والتدريب ضمن اتفاقية األمم املتحدة ملكاقحة التص حر ،ومراكز تنمية األراضي اجلاقة.
 حتسني املؤسسات واحلاكمية إلدارة أراضي الرعي للمجتمع.
 احلد من استخدام مبيدات األعشاب من خالل نظم مكاقحة األعشاب البديلة وإنشاء أراضي حممية خالية من مبيدات األعشاب يف األراضي
غري احملروثة وأطراف احلقول.
 احلد من اإلقراط يف استخدام األمسدة الكيميائية والتأثريات املرتبطة هبا على النظم البيئية.
 تقليل اآلثار السلبية لزراعة الزهور على النظم البيئية من خالل اتباع املمارسات الفضلى.
 منع تلوث املياه عن طري تقليل آثار الصرف الزراعي (غالبا ما ترتبط مع الري) من خالل زراعة العوازل واملمرات.
 زيادة الرقابة واإلمتثال للقوانني البيئية عن طري وضع اجراءات مراقبة اإلمتثال.
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المقدمة
إن الزراعة هي قطاع التنمية الرئيس يف معظم بلدان منطقة حفرة اإلهندام  /البحر األمحر و يعد كمساهم كبري يف الناتج احمللي اإلمجايل (،)GDP
والتوظيف ،ويعترب املصدر الرئيسي لتوليد الدخل واملعيشة لغالبية السكان يف املناط الريفية .ويلعب هذا القطاع أيضا دورا رئيسيا يف احملاقظة على الصحة
العامة والتغذية باالضاقة إىل توقري املنتجات واخلدمات البيئية.
يعتمد اقتصاد إثيوبيا والسودان على الزراعة ،وهو ما ميثل على التوايل  20و 21يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل ،و 83و 23يف املائة من جمموع العمالة
(  .)World Economic Forum, 2011كما أن لسورية ومصر أيضا نسبة كبرية من الناتج احمللي اإلمجايل من الزراعة بنسبة  41و 01يف املائة
على التوايل ،ويوقر القطاع حوايل  11يف املائة من إمجايل العمالة يف كل من هاتني الدولتني ( .)World Bank 2009إن الزراعات الصغرية التقليدية
تشكل وحو  13يف املائة من اإلنتاج الزراعي يف الكثري من االقتصادات الزراعية.
تتطلع العديد من البلدان يف املنطقة إىل توسيع قطاعها الزراعي كوسيلة لزيادة األمن الغذائي واحلد من الفقر يف جمتمعاهتا املتزايدة التوسع .وقد توسعت
مساحة األراضي الزراعية واملساحات املروية على حد سواء بشكل سريع يف مجيع دول هذا املسار تقريبا.
ووققا للمركز العريب لدراسات املناط اجلاقة واألراضي القاحلة (أكساد) ( ،)ACSAD, 2007قإن لدى الدول العربية ثروة حيوانية كبرية من حيث
األعداد واألنواع .كما وصلت أعداد الثروة احليوانية اإلثيوبية ،اليت تعد األكرب يف أقريقيا ،إىل حوايل  34مليون رأس من األبقار ،و 11مليون رأس من
األغنام 11 ،مليون من املاعز و 4.3مليون من اإلبل (  .)Amanfu, Maina and Stratton 2011باإلضاقة إىل ذلك ،يستمر التوسع يف
اإلنتاج احليواين يف البلدان اليت تعاين من نقص يف التغذية ليكون حمركا رئيسيا للتجارة يف احلبوب اخلشنة ووجبات الربوتني ،وخصوصا يف منطقة الشرق
األوسط ومشال أقريقيا.
إن ارتفاع معدالت النمو السكاين تؤدي إىل التوسع والتكثيف الزراعي بالرغم من القيود الشديدة على موارد املياه و األراضي يف أوحاء كثرية من البلدان يف
هذا املسار .كان احلصول على أراضي اضاقية صاحلة ألهداف الزراعةيف دول شرق أقريقيا هو العائ األكرب ،مما ساهم يف الرتكيز على التوسع والتكثيف
الزراعي مع الري.
ميثل سحب املياه يف منطقة الشرق األوسط ومشال أقريقيا  61يف املائة من املوارد املائية املتجددة ،مقارنة مع  8يف املائة بالنسبة للعامل النامي ككل .ان
مخسة ومثانون يف املائة من استخدامات املياه يف املنطقة هي ألغراض الري ،ومع اإلخنفاض املتوقع لكميات األمطار بسبب تغري املناخ قإن كفاءة استخدام
املياه يف الزراعة تعد األكثر أمهية.
يعد الضغط البشري يف حفرة اإلهندام مرتفع ،والنباتات واحليوانات الطبيعية ختتفي بسرعة ( .)Feoli & Zerihun 2000تؤثر الزراعة على الطيور
احلوامة املهاجرة والتنوع األحيائي بشكلني رئيسيني .األول هو من خالل إزالة املوائل الطبيعية للزراعة اجلديدة ،مع الضغوط املرققة لتجزئة ما تبقى من املوائل
والتلوث واإلزعاج.
إن األراضي الزراعية يف العامل النامي قد تزيد بأكثر من  ٪11حبلول عام  ،4131وبسبب الكميات املتاحة إقليميا من األراضي الصاحلة للزراعةقمن املتوقع
أن حيدث التوسع يف الزراعة غالبا يف أمريكا الالتينية ويف وسط أقريقيا جنوب الصحراء الكربى ( .)Tilman et al. 2001إن التوسع يف الزراعة يف
املنطقة هو مكون رئيسي من أهداف األمن الغذائي للعديد من البلدان على طول مسار اهلجرة.
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إن احملفز الثاين لتدهور التنوع األحيائي هو تكثيف نظم الزراعية القائمة ،واليت هتدف إىل زيادة إنتاجية احملاصيل يف وحدة املساحة .تغري املمارسات الزراعية
احلديثة من النس الطبيعي وتقلل إىل حد كبري من تنوع ووقرة النباتات واحليوانات .ومن السيناريوهات األكثر شيوعا واليت توصف بأهنا هتديدات يف خطط
اإلصالح هي استبدال احلبوب اجلاقة بالزراعات ال دائمة (مثل الزيتون وكروم العنب) ،أو إدخال احملاصيل اليت تتطلب املزيد من املياه واألمسدة واملكننة .و ان
ققدان األراضي املراحة كعنصر من قسيفساء الزراعة هو أيضا عامل مهم يف البلدان ذات النظم الزراعية املكثفة.
وتشمل التهديدات من الزراعة يف مناط التشتية للطيور اجلارحة املهاجرة يف أقريقيا وأوراسيا ققدان املوائل والتكثيف الزراعي (تؤثر على  04نوعا)؛ ققدان
األراضي الرطبة وتدهورها (تؤثر على  2أنواع)؛ والرعي اجلائر (تؤثر على  3أنواع) ( .)Kirby et al. 2008وجد ( Tucker and Goriup
) 2007أيضا أن التهديدات الرئيسية للطيور اجلارحة يف أقريقيا وأوراسيا ذات حالة احلماية غري املفضلة هي تلك اليت تسبب ققدان املوائل وتدهورها.
إن أنواع الطيور احلوامة املهاجرة املهددة يف هذا املسار لديها احتياجات من املوارد واملوائل اليت حتت التهديد ،وغالبا ما تتعل باملمارسات الزراعية (انظر
اجلدول  .)0وسي غطي هذا التقرير التهديدات الرئيسية يف قسمني )0( :املتعلقة بالتوسع الزراعي؛ و ( )4واملتعلقة بالتكثيف الزراعي.
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جدول  :1موائل الطيور الحوامة المهاجرة المهددة واحتياجاتها من الموارد
الطيور الحوامة المهاجرة
المهددة في مسار الهجرة
لحفرة اإلنهدام  /البحر
األحمر

احتياجات الموارد والموائل في مناطق التشتية

التهديدات الرئيسة المتعلقة بالتوسع /التكثيف الزراعي

*مزيد من المعلومات متوفر من خالل القائمة الحمراء لإلتحاد الدولي لصون الطبيعة

ملك العقبان
)(Aquila heliaca

األراضي الرطبة مفضلة يف مناط التشتية .أشجار كبرية يف األراضي املفتوحة .موائل التغذية
مرتبطة باستخدام األراضي التقليدي

ققدان وتغيري موائل التغذية ونقص من أنواع الفرائس الصغرية واملتوسطة احلجم؛
التسمم

الرمخة املصرية
(Neophron
)percnopterus

يتغذى يف املناط املنخفضة واجلبلية يف األرياف املفتوحة ،وغالبا القاحلة .يقتات بشكل
ُرّمي أيضا يف املستوطنات البشرية .ذو طيف غذائي واسع مبا يف ذلك اجليف والسالحف
والنفايات العضوية واحلشرات والفقاريات الفتية والبيض.

ققدان مجوع ذوات احلواقر الربية؛ الرعي اجلائر من قبل مواشي الثروة احليوانية؛
ندرة املوارد الغذائية يف موائلها املتغرية بسبب التكثيف الزراعي واخنفاض ماشية
الرعي وزيادة الصرف الصحي يف املناط الريفية

عقاب أسفع كبري
)(Aquila clanga

الغابات املنخفضة القريبة من األراضي الرطبة؛ يتغذى على الطرائد املرتوكة والثدييات
الصغرية والطيور املائية والضفادع والثعابني ،والصيد عرب املستنقعات واملروج الرطبة

ققدان قسيفساء املوائل املناسبة نتيجة للتشجري وصرف األراضي الرطبة.
خفضت نوعية املوائل يف أوروبا الشرقية من جراء التكثيف الزراعي والتخلي عن
اإلدارة التقليدية للسهول الفيضية؛ التسمم

أبو منجل األصلع
(Geronticus
)eremita

يف خالف موسم التكاثر قإهنا قد تصادف يف املروج اجلبلية واحلقول احملصودة ومناط
األرضي الرطبة يف املناط املنخفضة من
العشب القصري واألراضي الصخرية شبه القاحلة و ا
اهلضاب والسهول العليا .ويفضل املناط ذات الغطاء النبايت املتناثر جدا ،ولكن يف بعض
األحيان يرتدد على املراعي واحلقول املزروعة .يتجنب احلقول واملراعي احملروثة حيث يتجاوز
طول العشب  45سم .الطيور اليت هتاجر إىل إثيوبيا يف غري موسم التكاثر تقتات يف
األراضي البور العالية ،واملروج الرطبة واجلداول اجلبلية سريعة التدق وأطراف البحريات حىت
ارتفاع يصل إىل 3500،مرت.
ذو طيف غذائي واسع ،يتغذى على أية حياة حيوانية متاحة ،مبا يف ذلك احلشرات
والعناكب والعقارب وديدان األرض والقواقع والفقاريات مثل األمساك والربمائيات والزواحف
والثعابني والقوارض الصغرية والطيور الصغرية ،سواء كانت حية أو ميتة .ويتغذى أيضا على
النباتات مبا يف ذلك الثمار واألقرع الفتية والطحلب اللمناوي ،وريزومات النباتات املائية.

الرعي اجلائر ومجع احلطب خفضت من نوعية املوائل يف مناط التغذية؛ نقص
املوارد املائية الطبيعية غري املضطربة .توسيع احلقول احملروثة واملراعي مع حماصيل
أطول من 45سم؛ التسمم
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الطيور الحوامة المهاجرة
المهددة في مسار الهجرة
لحفرة اإلنهدام  /البحر
األحمر
صقر الغزال
)(Falco cherrug
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احتياجات الموارد والموائل في مناطق التشتية

التهديدات الرئيسة المتعلقة بالتوسع /التكثيف الزراعي

*مزيد من المعلومات متوفر من خالل القائمة الحمراء لإلتحاد الدولي لصون الطبيعة
يصطاد بالقرب من سطح األرض يف املناط املفتوحة ،ويتخصص يف القوارض الربية النهارية ضياع وتدهور املراعي اجلاقة من خالل التكثيف الزراعي وإنشاء املزارع
واخنفاض الرعي باألغنام ،التسبب باخنفاض يف أنواع الفرائس الرئيسية؛ تسمم.
متوسطة احلجم يف النس الطبيعية العشبية املفتوحة مثل أطراف الصحراء واملناط شبه
الصحراوية والسهوب واملناط اجلبلية القاحلة؛ يف بعض املناط  ،وخاصة بالقرب من املاء،
قإنه يتحول إىل صيد الطيور كطريدة رئيسية.

الجزء األول
مراجعة المهددات البيئية للطيور الحوامة المهاجرة
المتعلقة بالتوسع والتكثيف الزراعي
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 .1التوسع في األراضي الزراعية والتهديدات للطيور الحوامة المهاجرة
إن التوسع الزراعي هو أحد األسباب الرئيسية لرتاجع التنوع األحيائي احلايل ،مع التقديرات ب أن  22- 41يف املائة من أنواع الطيور ميكن أن تكون قد
قُقِدت بسبب التوسع الزراعي من العصر احلجري احلديث إىل عام  .)Teyssèdre and Couvet 2007 ( 4131أيضا حبلول عام  ،4131من
املتوقع أن يصل النمو السكاين البشري إىل  9مليارات نسمة .إن اتباع السياسات الزراعية احلالية سيؤدي إىل الزيادة يف الزراعة بشكل كبري يف مناط خطوط
العرض الدنيا على حساب الغابات مع تضاعف مبقدار  4.3مرة يف استخدام املبيدات احلشرية واألمسدة (.)Tilman et al. 2001
وميكن أن يؤدي إىل ققدان حوايل ثلث ما تبقى من الغابات اإلستوائية واملعتدلة والساقانا واملراعي وبالتايل اخلدمات اليت تقدمها هذه النظم البيئية مبا يف ذلك
ختزين الكربون .وميكن أيضا خسارة موائل إضاقية من جراء تدوير األراضي منخفضة اجلودة من خالل الزراعة.
إن حتويل املوائل البكر للزراعة قد تكون قد خفضت من قدرة كوكب األرض االستيعابية للطيور بنسبة  43- 41يف املائة مقارنة ب أزمنة ما قبل الزراعة
(.)Gaston, Blackburn, and Goldewijk 2003
ميكن أن يؤثر التوسع يف األراضي الزراعية على حالة صون الطيور احلوامة املهاجرة بسبب ارتباط ققدان املوائل وتدهورها مبا يف ذلك ققدان األراضي الرطبة.
ويناقش كل ذلك مبزيد من التفصيل أدناه.

 .1.1فقدان الموائل :فقدان وتدهور األراضي الرطبة

إن الري ضروري لدعم اإلنتاج الزراعي يف العديد من املناط اجلاقة وشبه اجلاقة من العامل .ومع ذلك غالبا ما يكون هناك مفاضلة مهمة .ويقابل الفوائد من
الري بالتكاليف البيئية ،وخاصة على األراضي الرطبة واحلياة الربية .إن ممارسات الزراعة املكثفة اليت تُستخدم عادة يف الزراعة احلديثة تتطلب إمدادات كبرية
من املياه وترتكز على األراضي الصاحلة للزراعة .ونتيجة لذلك قإن األراضي الرطبة الطبيعية ميكن القضاء عليها خالل قرتة قصرية من الزمن .ميكن أن تضيع
االراضي الرطبة بسبب التصريف والتحويل املباشر ألراضي زراعية أو ألن إزالة املياه من األهنار واجلداول الستخدامها يف الري يسلب األراضي الرطبة من
مصدرها من املياه ،وبالتايل جتف ببساطة.
إن مشاريع الري حتول األراضي غري املنتجة سابقا إىل اإلنتاج املكثف ،مع زيادة استخدام املواد الكيميائية الزراعية وحتوالت كاملة من احملاصيل واستخدامات
حيز صغري للتنوع األصلي من الكائنات احلية اليت تعيش يف منوذج
األراضي .وعند ري املزارع قإهنا غالبا ما تتحول إىل زراعة حماصيل أكثر رحبية ،والذي يرتك ّ
قسيفسائي للزراعة التقليدية .ويف هذه احملاصيل غالبا ما تستخدم املبيدات ملكاقحة اآلقات أو لقتل احليوانات املفرتسة ،مع اآلثار على الطيور املهددة مثل

ملك العقبان (.)Aquila heliaca
يعترب الري إىل حد بعيد أكرب مستخدم للمياه .وبناء على البنك الدويل قانه حبلول عام  4131سوف يتطلب إنتاج الغذاء ضعف كمية املياه مقارنة مع
احلال اليوم ،أو  1،111كيلومرت مكعب أخرى من املياه .تتدق وحو  61يف املئة من املياه يف املنطقة عرب احلدود الدولية ،مما يزيد من تعقيد حتدي إدارة
املوارد .يف منطقة الشرق األوسط ومشال أقريقيا ،قإن أكثر من  91يف املائة من املوازنة املائية الوطنية غالبا ما ختصص للزراعة ( Allan and Allan
 .)2002حىت يف املناط احلضرية نسبيا يف لبنان ،قان الري يستحوذ ما يقرب من  81يف املائة من إمجايل املياه (.)Brooks 1997
باإلضاقة إىل ذلك ،قإن النمو السريع املتوقع يف إنتاج مواشي الثروة احليوانية هو عامل مهم يف زيادة الطلب على املياه ،وخاصة بسبب الطلب على املياه
لزراعة احملاصيل اليت تستخدم كعلف للماشية ،مثل الذرة واحلبوب اخلشنة األخرى وقول الصويا (.)Rosegrant, Ringler, and Zhu 2009
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وحسب نظام منوذجي يف مشال اقريقيا قإن رأسا واحدا من املاشية يستهلك  43لرتا من املاء يوميا على مدى عامني إلنتاج  043كغم من صايف اللحوم
ويستهلك خملفات احملاصيل اليت ال يلزم هلا مدخالت مائية إضاقية .يعطي هذا استهالك مياه مباشر بـ  026لرتا للكيلوغرام الواحد .ميكن أن يتضاعف
اإل ستهالك املباشر يف ظل الظروف اجلاقة  /احلارة األكثر تطرقا ،إىل ما يقرب من  111لرت لكل كيلوغرام ( Peden, Tadesse, and Mammo
.)2003
آثار ضارة على غلة احملاصيل املروية وبالتايل زيادة الطلب على مناط الري .على سبيل املثال ،تقدر النماذج
من املرجح أن يكون لتغري الظروف املناخية ا
احلاسوبية ب أن تغري املناخ قد يؤدي إىل التوسع يف مناط الري بنسبة تصل إىل  43يف املائة يف منطقة هنر األردن ( .)Koch et al. 2012إن احلد من
املياه يف املوارد الطبيعية ،مثل األهنار واألراضي الرطبة ،يؤثر على عمل النظام البيئي ( ،)Naber 2009مع اآلثار املباشرة وغري املباشرة على الطيور.
قفي املناط القاحلة ،تتناقس الزراعة املروية مباشرة مع األراضي الرطبة على املياه .يؤثر ققدان األراضي الرطبة سلبا على الطيور املهاجرة .ألن مثل هذه
جزء ال صغرية من األراضي الرطبة التارخيية تبقى اآلن يف معظم املناط اجلاقة وشبه اجلاقة ،قهي ذات قيمة خاصة كموائل للحياة الربية ،كمالجئ جلموع
األ ا
احليوانات الربية املقيمة وكمناط للتوقف وللتشتية للطيور املهاجرة على حد سواء (. )(Lemly, Kingsford, and Thompson 2000
وكما هو احلال مع طيور اليابسة ،قإن طيور املاء أيضا إما تطري قوق أو تلتف حول مساحات وعرة واسعة من األراضي أو البحار اليت تفتقر إىل األراضي
الرطبة املناسبة للراحة والتغذية .وعندما تكون أعداد نقاط املرحلية حمدودة قيمكن للطيور املائية أن تتجمع بطريقة مثرية ،وهذه املواقع هي أساسية لنجاح
رحالت هجرهتم .وبالتايل ققدان موقع واحد ميكن أن يكون له تأثري مدمر حمتمل .قعلى سبيل املثال ،موائل اللفل األسود من األراضي الرطبة يف موسم
الشتاء يف اقريقيا مهددة بالتوسع الزراعي ،مثل التحويل ). (J. del Hoyo et al. 1992
إن الري يف منطقة حفرة اإلهندام لزراعة البساتني وزراعة الزهور وسقي املواشي شائع جدا .بينما يف إثيوبيا ،حيث غالبية الزراعة بعلية ،قإن االستخدام الكبري
لألهنار (على سبيل املثال ،هنر بلبال واملستغل باقراط) والبحريات واملياه اجلوقية ألغراض الري حيد بشكل كبري من مستويات التدق والبحرية ( Hengsdijk
 )and Jansen 2006واليت تعتمد عليها الطيور ااحلوامة.
إن األدلة من خارج منطقة مسار اهلجرة مناسبة مللء الفجوات يف املعرقة عن كيفية تأثري ققدان األراضي الرطبة على الطيور .يف والية كاليفورنيا ،تأثر النظام
البيئي لألراضي الرطبة الواسع يف صحراء كارسون يف مشال غرب والية نيفادا بسبب حتويل املياه للري حيث أن  82يف املائة من األراضي الرطبة الطبيعية
اختفت واألراضي الرطبة املتبقية أصبح لديها مستويات تلوث أعلى بكثري (  .)Lemly, Kingsford, and Thompson 2000إن اآلثار اليت
يسببها الري على احلياة الربية كانت شديدة ،مبا يف ذلك اخنفاض مجوع األمساك وققدان أنواع األمساك احمللية .وقد تقلصت قاعدة التغذية املتنوعة من األمساك
للبجع األبيض األمريكي ( )Pelecanus erythrorhynchosإىل حد كبري .وقد أدى سوء نوعية املياه إىل اخنفاض واسع يف الغطاء النبايت يف
األهوار.
ومن املرجح أن يكون هذا الوضع مماثال يف املناط الزراعية املروية يف مسار اهلجرة مما يعرض الطيور اآلكلة لألمساك للخطر ،مثل البجع األبيض
( )Pelecanus onocrotalusوالذي يتجمع يف البحريات حيث يكون السمك وقريا أثناء اهلجرة ،والطيور اليت تعتمد على موائل الغطاء النبايت
لألهوار مثل مرزة البطائح ( .)Circus aeruginosusومن املعروف أن اللقال جتتمع لتتغذى أثناء اهلجرة إذا كان املوئل مناسبا وباملثل قإن البجع
األبيض يتجمع يف البحريات حيث يكون السمك وقريا.
إن أنواع الطيور املائية اليت تعتمد على الغطاء النبايت لألراضي الرطبة تكون يف خطر من انكماش نطاقها ألن موائلها ميكن أن تتأثر بشدة من التنمية
الزراعية (.)Okes, Hockey, and Cumming 2008
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جيري حتقي مكاسب مع تكنولوجيا الري ،قاستخدام املياه للهكتار الواحد املروي هو أقل بكثري يف الوقت احلايل والري بالتنقيط ،كما هو مستخدم يف
األردن ،يقلل من احتمال تلوث املياه من جريان الصرف الزراعي ( .(Brooks 1997حتتاج هذه التكنولوجيا مزيدا من التطوير حبيث ميكن تطبيقها يف
مجيع احملاصيل ويتم استخدامها وتركيبها بأقل تكلفة ممكنة.

 .2.1خسارة الموئل :الغابات

يزداد ققدان الغابات يف جنوب الصحراء الكربى يف أقريقيا مبعدل ينذر باخلطر مبقدار  4.8مليون هكتار يف السنة .وحتدث معظم هذه اخلسائر عن طري
التوسع الزراعي ( .)Maeda et al. 2010يتسبب التوسع الزراعي من قبل أصحاب املزارع الصغرية يف جنوب وسط حفرة اإلهندام يف إثيوبيا ،يف إزالة
الغابات يف املقام األول مع قطع األخشاب لألغراض التجارية والزراعة كمهدد ثانوي ( .)Dessie and Kleman 2007ينتج عن تدمري الغابات
ققدان املوائل للطيور احلوامة ،مثل العقاب األسفع الكبري املهدد باالنقراض ،و ميكن أيضا أن تؤثر على املساقط املائية.
تصاحب ارتفاع معدالت إزالة الغابات يف جنوب وسط حفرة اإلهندام مع اخنفاض تدققات اجملاري وحيتمل أن يؤدي إىل جفاف حبرية شيليليكا Lake
 Chelelekaيف إثيوبيا ( .)Dessie and Kleman 2007ميكن أن تشمل العواقب األخرى زيادة الرواسب يف األحواض املائية.كما أن اخنفاض
مستويات التنوع األحيائي شائعة أيضا ،مما يهدد بقاء نظم الغابات البيئية واملوارد الغذائية التقليدية للطيور.
باإلضاقة إىل ققدان املوائل الغابية ،ميكن إلزالة الغابات أيضا تشكيل نس طبيعية جمزأة للغاية مما يعين العديد من البقع ال صغرية من الغابات .تتشكل البقع
من جراء التوسع يف الزراعة الدائمة والرعي من أصحاب احليازات الصغرية .قد يقوض صغر حجم البقع وعدم اتصال البقع واألنشطة الزراعية الدائمة بشكل
خطري إمكانات الصمود  /جتديد الغابات ،و تؤثر كذلك على التنوع األحيائي.
االطار  :1حالة دراسية للتوسع الزراعي وإزالة الغابات في األردن
يعترب وادي األردن ،و املوائل الواسعة من األراضي الرطبة والصحراء والسهوب يف مجيع أوحاء البالد مناط حرجة للطيور املهاجرة .وبالفعل ،مت حتديد ما
جمموعه  41من املناط املهمة للطيور (  )IBAsيف األردن .إن الغابات واألراضي احلرجية مشال البالد ،على الرغم من أهنا تضم أقل من  0يف املائة من
مساحة البالد ،حتتوي على عدد من أنواع النباتات املستوطنة واملهمة ،وتوقر موائل مهمة للطيور املهاجرة.
تشمل األسباب املباشرة لفقدان التنوع األحيائي التوسع العمراين غري املنضبط على شكل إزالة الغابات وحتويل الغابات إىل أراض زراعية أو حضرية والرعي
اجلائر واإلقراط يف مجع النباتات الطبية يف الغابات واألراضي احلرجية -الرعوية واملراعي واملمارسات الزراعية املكثفة.
إن مشروع ادماج التنوع األحيائي يف األراضي احلرجية -الرعوية واملراعي يف جيوب الفقر يف األردن (مشروع ممول من مرق البيئة العاملي /الصندوق الدويل
للتنمية الزراعية حىت عام  )4106يركز على املراعي والنظم البيئية احلرجية -الرعوية وسوف يسهم إسهاما كبريا يف احلفاظ على بعض من هذه األنواع املهددة
باالنقراض من خالل روابط أقضل بني التنمية والصون يف جيوب الفقر الريفي يف املناط حيث يكون التنوع األحيائي معرضا للخطر.
ويوقر هذا املشروع يف األردن أيضا قرصة إلدماج اعتبارات صون الطيور احلوامة املهاجرة يف اإلرشاد الزراعي بشكل خاص.
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 .2التكثيف الزراعي والتهديدات التي تواجه الطيور الحوامة المهاجرة
تعزى الزيادات األخرية يف اإلنتاجية الزراعية إىل حد كبري إىل االعتماد على أصناف عالية اإلنتاجية والري واملدخالت الكيميائية الزراعية ،ومع ذلك قإن
العديد من املدخالت وممارسات الزراعة املكثفة هي ضارة على صحة اإلنسان وجودة البيئة واحلفاظ على التنوع األحيائي.
عموما ،إن زيادة إنتاج الغذاء من خالل التكثيف الزراعي يعتمد على زيادة املدخالت يف الطرق الزراعية (على سبيل املثال ،االقراط يف استخدام املبيدات)،
يف حني أن طرق الزراعة منخفضة املدخالت يف العديد من البلدان النامية تعتمد بقوة أكرب على التنوع األحيائي والعمليات البيئية املرتبطة هبا ،مثل
التفاعالت الغذائية املفيدة ،والشبكات الغذائية للرتبة ( .)Tscharntke et al. 2012إن املزارع الصغرية واملتنوعة (بدال من الزراعات األحادية الكبرية)
لديها إنتاجية أكرب يف وحدة املساحة من حيث قوائد النظام البيئي.
أدى التكثيف يف األراضي الصاحلة للزراعة يف أوروبا إىل ققدان املوائل غري املزروعة وتبسيط اجملتمعات النباتية واحليوانية ضمن احملاصيل ،مع ما يرتتب من
ذلك باإلخالل يف السالسل الغذائية واإلخنفاض يف كثري من أنواع األراضي الزراعية ( .)Stoate et al. 2001وقد أدى التكثيف الزراعي إىل اخنفاض
واسع النطاق يف التنوع األحيائي لألراضي الزراعية املقاسة يف العديد من األصناف امل ختلفة (  .)Benton, Vickery, and Wilson 2003إن
اخنفاض أعداد طيور األراضي الزراعية موث بشكل جيد ويعزى بشكل كبري إىل التكثيف الزراعي.
من غري احملتمل أن يكون السبب الوحيد الخنفاض أعداد طيور اإلقليم القط ي القدمي املهاجرة هو اآلثار الزراعية يف مناط التكاثر .بدال من ذلك ،يبدو أن
االجتاهات السلبية (اخنفاض األعداد) ترتاق مع عوامل يف مناط التشتية ،مثل املوائل اجلاقة و املفتوحة يف أقريقيا أيضا.
إن اإلخنفاض يف أعداد الطيور املهاجرة لإلقليم القط ي القدمي -اإلقريقي قد مشلت بشكل أساسي األنواع اليت تقضي شتاء الشمال يف ،أو متر عرب الساقانا
شبه القاحلة يف أقريقيا االستوائية اليت عانت من آثار اجلفاف وزيادة التصحر .باإلضاقة إىل تغري املناخ ،قإن ا لعوامل مثل الرعي اجلائر واحلرق وقطع
األخشاب وجتفيف األراضي الرطبة واستخدام مبيدات اآلقات ،تقلل من كمية ونوعية املوائل املتاحة للطيور املهاجرة خالل موسم عدم التكاثر.

من املعروف أن العديد من أنواع اجلوارح اليت ارتبطت تقليديا مع النس الطبيعي الزراعي أو الرعوي مثل العواس ( )Falco spp.واملرزات ( Circus
 )spp.والصقور احلوامة ( )Buteo spp.تتأثر بعدة أشكال بسبب تكثيف استخدام األراضي (  .)Josep del Hoyo 1994و يبدو أن بعض
هذه األنواع مثل الصقر احلوام الشائع ( )Buteo buteoقد بدأ يتعاىف يف أوروبا من اجلموع املنخفضة العدد بسبب األثار السابقة من امل ضايقات
واملبيدات احلشرية ،يف حني أن أنواع أُخرى مثل العوس ( )Falco tinnunculusال تظهر اجتاهات إجيابية مماثلة ( Hagemeijer and Blair
.)1997
إن موائل التشتية من األراضي الرطبة لللقل األسود يف أقريقيا مهددة من خالل التكثيف الزراعي ،مبا يف ذلك آثار املبيدات والتصحر ( Diagana,
.)Dodman, and Sylla 2006; J. del Hoyo et al. 1992
ميكن أن يهدد التكثيف الزراعي وضع احلماية للطيور احلوامة املهاجرة من خالل تغيري وتدهور املوائل ،مبا يف ذلك نتيجةاملواد الكيميائية الزراعية والرعي
اجلائر ،مما يؤدي إىل اخنفاض وقرة الغذاء واملأوى (مسألة ذات أمهية خاصة يف موائل التكاثر ،ولكن يف الغالب خارج هذا املسار) .وستتم مناقشة كل منها
قيما يلي مبزيد من التفصيل.
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 .2.1تغيير الموائل

إن تبسيط نظم زراعة احملاصيل تؤدي إىل خفض تنوع احملاصيل وققدان املوائل غري الزراعية مثل املراعي وأطراف احلقول وجماري املياه واألشجار ،واليت ميكن
أن تشكل جزءا ال يتجزأ من النظم البيئية الصاحلة للزراعة (.)Stoate et al. 2001
توقر بقع الغابات (غالبا ما تستخدم كمواقع تعشيش لألنواع مثل صقر اللزي ( )Falco vespertinusواألسيجة من الشجريات واخلنادق واألراضي
الرطبة أو املوائل الصخرية ملجأ للالققاريات واحليوانات الكبرية كمكان مناسب للتكاثر أو اإلختفاء أو املبيت قيها .إن وجود مثل هذه املوائل الصغرية يف
قسيفساء األراضي الزراعية أمر ضروري للحفاظ على التنوع األحيائي.
و ميكن للزراعة أن تزيد أيضا من اإل قرتاس من خالل توقري اإل مدادات الغذائية املتعلقة بالبشر (على سبيل املثال ،احملاصيل والنفايات) اليت ميكن أن تؤدي إىل
كثاقة أعلى من احليوانات املفرتسة العامة وخاصة على طول احلواف ( ،)Bayne and Hobson 1997مما يزيد من احتمال التأثري على مصدر
الغذاء للطيور احلوامة املهاجرة.
من احملتمل أن يتأثر الشاهني جنبا إىل جنب مع أنواع الطيور املفرتسة املهيمنة األخرى ( Sánchez-Zapata and Calvo 1999, Cardador
 )and Mañosa 2011من زراعة احملاصيل املكثفة .ميكن لالخنفاض يف توقر الفرائس ذات اجلودة ال عالية يف مناط زراعة احملاصيل ال كثيفة ،ال سيما يف
مناط إنتاج الذرة وقول الصويا ،أن يكون له عواقب على جناح الشاهني يف الصيد ،ويف هناية املطاف التكاثر بنجاح.
إن بعض موائل األراضي الزراعية واحملاصيل هي أكثر مالئمة للطيور اجلارحة .وجدت دراسة يف إيطاليا أن حقول الذرة هي أقل مالئمة كموائل تشتية للصقر
احلوام الشائع من املوائل األخرى .ومع ذلك ،كانت حقول الرز مناسبة على قدم املساواة مع املروج وأراضي شجريات اخللنج (.)Boano 2002
لقد حدث توسع يف حقول الذرة وقول الصويا يف النس الزراعي يف منطقة كيبيك يف كندا على حساب احملاصيل األخرى ،مما أسهم يف اخنفاض نوعية موائل
الصيد للشاهني ( )Falco peregrinusوغريه من الطيور املفرتسة العليا .وعلى الرغم من أن هذا النوع يوجد يف العديد من املوائل ،إال أنه يفضل الصيد
يف بيئات مفتوحة ،مثل نس األراضي الزراعية ،حيث الفرائس احملتملة وقرية.
وتشري دراسة كندية إىل أن احلقول املزروعة بكثاقة كانت أقل استخداما من قبل الشاهني مقارنة مع األراضي الزراعية األخرى ( Lapointe et al.
 .)2013يف الواقع ،وخالل قرتة التعشيش وتربية الفراخ استخدمت حقول الذرة وقول الصويا ب أ قل من حوايل النصف مقارنة مع املزارع األخرى .وتشري
الكثري من األحباث إىل أن زراعة احملاصيل املكث فة ،وخاصة من الذرة وقول الصويا ،هو السبب احملتمل لالخنفاض يف وقرة وتنوع العديد من أنواع الطيور داخل
املناط الزراعية (  .)Meehan, Hurlbert, and Gratton 2010تفرتس الشواهني العديد من هذه األنواع من الطيور ،وبالتايل تشري النتائج إىل
أن حقول الذرة وقول الصويا قد ال تكون كاقية لتوقري قرائس للشواهني خالل قرتة التكاثر .وتعد النتيجة اليت توصلت إليها الدراسة ب أن الشواهني أقل
استخداما حل قول الذرة وقول الصويا مما يعطي إشارة حمتملة إىل أن الزراعة املكثفة قد تؤثر أيضا على الطيور املفرتسة العليا األخرى يف نس األراضي الزراعية.
يعاين صقر اللزي ( )Falco vespertinusمن ققدانه موائل التكائر ومن تغري املمارسات الزراعية اليت حتل الذرة وعباد الشمس حمل املراعي واحلبوب.
تدعم هذه الزراعات اجلديدة عددا أقل من احلشرات ،واليت هي أيضا أكثر صعوبة للصيد .قد تؤثر مثل هذه املمارسات يف هذا املسار على الطيور احلوامة
بطريقة مماثلة.
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غالبا ما يكون ه ناك زيادة يف التنوع والكتلة احليوية من املفصليات والثدييات الصغرية وأنواع طرائد الصيد عندما تتناثر حماصيل احلبوب مع اال ستخدامات
األخرى لألراضي مشكلة قسيفساء النظم الزراعية مع املوائل اهلامشية واألراضي املراحة من الزراعة القصرية واملتوسطة املدى واليت تشجع وجود أعداد أكرب
من أنواع اجلوارح ( .)Donázar et al. 1997
لقد أدت زيادة السكان واخنفاض توقر األراضي الصاحلة للزراعة خالل العقود القليلة املاضية ،إىل تغيريات كبرية يف احملاصيل املزروعة يف أجزاء من املناط
املتوسطة االرتفاع يف شرق أقريقيا .إذ تطورت نظم الزراعة التقليدية القائمة على الدخن والقطن وقصب السكر و  /أو املوز إىل نظم قائمة بشكل مستمر
على زراعة الكساقا (نبات البفرة) أو نظام زراعة الكساقا مع الذرة .و مع زيادة ضغط استخدام األراضي قإنه بدال من السماح لألرض باالسرتاحة،
يستخدم املزارعون الكساقا باعتبارها "تقليد إلراحة األرض" ( .)Fermont, Van Asten, and Giller 2008
إن أحد العوامل الرئيسية يف ما إذا كان نوع ما سيت أثر بالتكثيف الزراعي هو درجة التخصص الذي يبديه النوع .إن األنواع املتخصصة لديها متطلبات
متخصصة أضي وتتأثر بشكل غري متناسب مع اخنفاض توقر ظروقها التخصصية.

 .2.2تدهور الموئل :آثار الرعي الجائر والتصحر على الطيور الحوامة المهاجرة

نظرا لزيادة عدد السكان املستقرين يف املناط القاحلة ،ققد أدت الضغوط على األراضي املزروعة إىل تقصري قرتة إراحة األراضي يف دورة الزراعة املتنقلة
وتوسيع زراعة احملاصيل يف املناط األكثر جفاقا .وأصبحت غلة احملاصيل أقل موثوقية وأكثر تقلبا كلما اقرتبت من أطراف الص حراء .ويف الوقت نفسه ،مت
حتويل الكثري من أراضي املارعي إىل أراضي احملاصيل .ويف نفس الوقت الذي تقلصت قيه مساحة املراعي قإن مجوع الرعاة ومواشيهم تزايدت .على سبيل
املثال ،لدى الشرق األوسط أحد أعلى معدالت تربية املواشي (احلمولة احليوانية) يف العامل (عدد احليوانات يف مساحة الرعي) (.)Asner et al. 2004
قفي سورية ،تعترب تربية املاشية العنصر الرئيسي يف اإلنتاجية الزراعية – حيث تساهم الزراعة يف  11يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل ( ،)GDPواليت
تشكل الثروة احليوانية منها  11يف املائة .وتتأثر معدالت احلمولة احليوانية بشكل كبري من قبل السكان ،مع عدد أكرب بكثري من حيوانات الرعي يف املناط
ذات الكثاقة السكانية ال عالية .ونتيجة لذلك ،كان هناك الرعي اجلائر وتسارع التصحر.
إن الرعي اجلائر واالحتطاب مها العامالن املسؤوالن عن معظم تصحر املراعي ،واملمارسات الزراعية مبا قيها التعرية املتسارعة من املياه والرياح هي األكثر
مسؤولية يف تدهور األراضي الزراعية البعلية ،واإلدارة غري السليمة للمياه واملؤدية إىل التملح هي سبب تدهور األراضي املروية .ميكن أن يكون تصحر
األراضي العشبية مصحوبا بتعرية شديدة للرتبة ،واخنفاض مغذيات الرتبة وققدان تنوع األنواع ( .)Huang, Wang, and Wu 2007
إن املناط شبه الصحراوية كما متت دراستها يف لبنان ،هي أكثر جتاوبا للتصحر الذي حيدث ليس ققط بسبب تباين املناخ ولكن أيضا بسبب الرعي اجلائر
و  /أو اإلدارة السيئة للمراعي؛ وتدمري الغطاء النبايت غالبا ألغراض خشب الوقيد؛ وممارسات الري غري املالئمة (.)Ramadan-Jaradi 2011
يف األراضي اجلاقة وشبه اجلاقة حيث يكون املاء هو العامل البيئي احملدد الرئيسي ،قإن اخلسائر ال كبرية من املياه من النظم البيئية ميكن أن ت ؤدي إىل التصحر
الشديد (. )Fleischner 1994إن تدهور األراضي ال يقلل من إنتاجية األرض ققط ،ولكن ميكن أيضا أن يقلل من كفاءة استخدام املياه
(  ،)Rosegrant, Ringler, and Zhu 2009وبالتايل قد يزيد الطلب على املياه من تضاعف التأثريات على األراضي الرطبة مسامها يف زيادة
التصحر.
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كل األشكال املعتادة من التص حر موجودة يف املناط القاحلة يف القارة األقريقية ،وتتجلى على هيئة مشاكل حملية أو إقليمية خطرية (.)Dregne 1986
أدى الرعي اجلائر إىل اخنفاض إنتاجية املراعي يف كل مكان تقريبا خارج مناط ذبابة التسي تسي ،يف مشال وغرب وشرق وجنوب أقريقيا .وتسبب االجنراف
الرحيي واملائي إىل تدمري النس الطبيعي يف املناط املزروعة والكثري من املراعي .كما أن تقصري قرتات اراحة األراضي يف دورة الزراعة املتنقلة إىل اجلنوب من
الصحراء األ قريقية أدت إىل استنزاف شديد يف املغذيات النباتية .إن التملح والغدق يف األراضي املروية هو األ سوأ يف وادي النيل ومشال أقريقيا ولكنه حيدث
يف أماكن أخرى أيضا.
يف العديد من دول الشرق األوسط وأقريقيا ،زاد االبتعاد من أسلوب الرعي املتنقل التقليدي إىل الرعي املستقر من ضغط الرعي ( .)Johnson 1993إن
الرعاة التقليديني حيركون املاشية بني مراعي املوسم الرطب واجلاف وهذا الرعي بالتناوب من شأنه أن يسمح للمراعي بأن ترتاح بني الفصول .هذه احلركات
وازنت نسب تربية املواشي مع ظروف املراعي املومسية ،مما حيد من احتمال الرعي اجلائر والعواقب البيئية الناجتة عن ذلك .لقد كان الوصول إىل املراعي يعتمد
على ع ضوية اجملموعة واليت تُكتسب عادة من خالل الوالدة ومتارس من خالل املؤسسات احمللية ،مثل اهلياكل السياسية واالجتماعية القبلية ،مما حيد من
احتمال ارتفاع أعداد املواشي وبالتايل الرعي اجلائر.
إن عقودا من العمل لتحسني املراعي وممارسات تربية املاشية اليت غالبا ما تكون مرتبطة مع مشاريع لوقف التصحر املالحظ ،قد القت جناحا حمدودا يف
أقريقيا والشرق األوسط (.)Davis 2005
قد يؤثر رعي املاشية بشكل غري مباشر على توقر الفرائس للطيور اجلارحة اليت تعتمد على القوارض يف األراضي العشبية .قالرعي اجلائر يقلل من مجوع
الفرائس للطيور احلوامة ويشكل مشكلة يف أجزاء كثرية من أقريقيا ،ورمبا آسيا والشرق األوسط ،على الرغم من ققر البيانات الكمية على اآلثار الفعلية
(.)Kirby et al. 2008
عادة ما تتأثر وقرة وتنوع الثدييات الصغرية بقوة بالرعي إما بسبب اخنفاض توقر الغذاء أو جودته ،واخنفاض مالءمة الرتبة لبناء نظم اجلحور بسبب الدوس و
 /أو بسبب زيادة خطر االقرتاس يف املناط املرعية ذات اهليكلية األبسط ( .)Ignacio Torre et al. 2007
إن الثدييات الصغرية وثيقة الصلة ،وخاصة يف املراعي ،بسبب آثارها اهلرمية اهلابطة (من أعلى إىل أسفل الشبكة الغذائية) على اجملتمعات من النباتات
واملفصليات واآلثار اهلرمية الصاعدة على الطيور والثدييات املفرتسة املتوسطة احلجم ،واليت عادة ما تعتمد يف غذائها على الثدييات الصغرية .وقد وجد أن
آثار الرعي على احليوانات املفرتسة العامة (مثل العوس ( )Falco tinnunculusتكون أكثر حمدودية من آثارها على احليوانات املفرتسة املتخصصة
(  .)Ignacio Torre et al. 2007تتأثر الضواري املتخصصة ،مثل احليوانات الصغرية آكلة اللحوم ،بالرعي اجلائر مع وجود دراسات تظهر تغريات
يف اختيار املوائل الدقيقة وسلوك البحث عن الغذاء (.)Díaz et al. 2005; I. Torre and Díaz 2004
وجدت دراسة يف والية كاليفورنيا أن وقرة القوارض اخنفضت بنسبة  69يف املائة يف منطقة مرعية وازدادت بنسبة  02يف املائة يف منطقة غري مرعية ( M.
 .)D. Johnson and Horn 2008واخنفض استخدام اجلوارح للمنطقة املرعية بنسبة  03يف املائة ،وازدادت بنسبة  61يف املائة يف املنطقة غري
مرعية .واخنفضت القوارض يف غضون  6أشهر من بداية الرعي بالتناوب ،و ظلت أقل يف الوقرة للعامني ونصف املتبقية من الدراسة.

وخ ّفض الرعي أيضا من نشاط اجلوارح يف املنطقة املرعية ،وخاصة نشاط طائر احلدأة بيضاء الذيل ( )Elanus leucurusوالبومة قصرية األذن ( Asio

 ،)flammeusومن املعروف أن كال النوعني ي عتمد بشكل كبري على القوارض كفرائس .من املمكن أن الداقع وراء هذا النشاط املنخفض للطيور اجلارحة
هو التغيريات يف توقر قرائسها .وكانت معدالت هجوم اجلوارح أقل يف املنطقة املرعية منها يف املنطقة غري املرعية مما يساهم يف تأكيد أنه نتيجة للرعي قد
اخنفضت نوعية موائل التغذية للطيور اجلارحة.
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يبدو أن استنزاف الكتلة احليوية والتنوع األحيائي على نطاق واسع (مبا يف ذلك الفرائس احملتملة) الناجتة من التغيريات اهليكلية للغطاء النبايت بسبب الرعى
اجلائر من قبل املواشي هو القوة الرئيسية وراء وضع احلماية السيء للطيور اجلارحة يف األرض غري احملمية يف بوتسوانا .إن األثر األكثر انتشارا على األرض
غري احملمية يف بوتسوانا هو ضغط الرعي العايل من قبل املاشية بشكل دائم ال سيما خالل قرتات ُشح األمطار واليت يتكرر حدوثها يف حوض كاالهاري ذو
اهلطول املطري املتغري بدرجة كبرية مما يتسبب باستهالك املواشي ملعظم ا لنباتات العشبية مؤدية لتعرية واسعة النطاق ومثرية للرتبة ( Herremans and
 .)Herremans-Tonnoeyr 2000إن التناقس على الرعي بني املاشية وبني النمل األبيض هي ذات أمهية خاصة ،ألن هذه األخرية تعترب
احملوالت الرئيسية ملادة السليولويد اجلاقة إىل غذاء عايل اجلودة ميكن احلصول عليه بسهولة جملموعة كبرية ومتنوعة من الطيور ،مبا يف ذلك الطيور اجلارحة.
وحددت دراسة يف أمريكا الشمالية أن رعي املاشية عامل رئيسي يهدد طائر الباز ( )Accipiter gentilisيف اجلنوب الغريب ( .)Finch 1991بعد
مثاين سنوات من إراحة املراعي من الرعي يف والية يوتا ،الواليات املتحدة األمريكية ،حصلت زيادة قدرها  131يف املائة يف استخدام وتنوع الطيور اجلارحة
والطيور املغردة والثدييات الصغرية ( .) Duff 1979مت تغيري تركيبة أنواع طيور ضفاف النهر يف والية مونتانا ،الواليات املتحدة األمريكية ،من الرعي مما
أدى إىل تغري الكثاقة لثلث األنواع حيث اختلفت بشكل كبري بني املواقع املرعية بشكل طفيف واملرعية بشكل كثيف ،وكان ثلثا هذه الطيور أعلى يف املواقع
اليت ترعى بشكل طفيف ( .)Mosconi 1982ويف والية كولوراد و األمريكية ،كان البط ومجيع الطيور الربية غري طرائد الصيد أكثر وقرة يف املوائل غري
املرعية (.)Crouch 1982
آثار سلبية على الطيور اجلارحة املهاجرة ،مبا يف ذلك معدالت النفوق العالية للطيور الياقعة أثناء اهلجرة واآلثار النامجة
إن التوسع يف الصحاري قد يكون له ا
عنه مثل اخنفاض جناح التكاثر لدى الطيور البالغة ( .)Strandberg et al. 2010
وعوضا عن ذلك ،قإن موائل الرعي التقليدية قد تفيد بعض الطيور .قفي بعض املناط  ،قد يكون للطيور اجلارحة عال قة وثيقة مع مناط الرعي بعد أن
تكيفت مع تلك املوائل .على سبيل املثال ،يف اسبانيا ،يعتمد ما ال يقل عن  01نوعا من الطيور اجلارحة هنارية النشاط ،واليت يعد بعضها مهددا على
املستوى العاملي ،على الفرائس واملوائل املتعلقة بأنشطة الرعي ( .)Donázar et al. 1997توقر املوائل املرعية التقليدية ظروف تغذية مثالية لبعض
الطيور اجلارحة ولكن الرعي اجلائر أو أي تغيريات أخرى يف النس الرعوي التقليدي قد هتدد ظروف التغذيه هذه.
االطار  :2السيطرة على المفترسات لحماية الثروة الحيوانية واآلثار على الطيور
ميكن أن تكون الطيور اجلارحة عرضة لالضطهاد واملضايقة من قبل املزارعني بناء على املفاهيم اخلاطئة الشائعة ب أن هذه الطيور قد تأخذ احلمالن وغريها من
احليوانات الصغرية ،والذي نادرا ما حيدث .ونتيجة لذلك ،يتم إطالق النار و  /أو تُستخدم الطعوم املسممة (مت تناوهلا يف تقرير منفصل عن التسمم املباشر)
كوسائل للسيطرة على املفرتسات مما ي ضع الطيور احلوامة املهاجرة يف خطر.
تتغذى العقبان مثل العقاب املقاتل غالبا على اجليف وإن اجراء تقييم سريع جلثة اخلاروف قد حيدد سبب الوقاة (مزيد من املعلومات املتاحة من مؤسسة
الندمارك):
 يف الوالدة :حوا قر مع أغشية ،ال يوجد ختثر على السرة ،الرئتني قامتتني وغري مهواة ،تلطخ بالعقي (الرباز). خروف مريض أو يتأمل  :الدهون حول القلب مستقلبة. اجلوع  :غياب الكيلوس يف األوعية الليمفاوية املعوية.45
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 عدم وجود نزيف يشري إىل نفوق اخلاروف قبل وصول العقاب  .عالمات املخالب امل تباعدة بشكل غري منتظم مع كميات كبرية من النزيفقد تشري إىل أن العقاب اقرتس اخلاروف احلي.
وترد وسائل السيطرة على املفرتسات البديلة (توقري احلكومة للبدائل مثل كالب احلراسة وخطة التعويض للثروة احليوانية اليت مت ققداهنا) يف إرشادات منع
التسمم واليت ينبغي أن يتم التصدي عليها عل ى املستوى احمللي والوطين واإلقليمي للحد من التهديدات من محاية الثروة احليوانية املرتبطة مع استهداف الطيور
اجلارحة واألنواع املفرتسة األخرى ،مبا قيها الثدييات الكبرية.

 .2.2التغ يرات في وفرة الغذاء التي تؤثر على الطيور الحوامة المهاجرة

يؤثر ال تغري الزراعي على األنواع إذا أدى إىل تغيري يف وقرة الغذاء و  /أو تغيري يف جناح التعشيش .ميكن لوقرة الغذاء أن تتغري بتغري توقر موائل التغذية و  /أو
التغيريات يف وقرة الغذاء ضمن موائل التغذية املوجودة (.)Butler, Vickery, and Norris 2007
من املرجح أن ا لتوسع يف زراعة الشمندر السكري ونبات السلجم الزييت يف اململكة املتحدة قد يسبب اخنفاضا على املدى الطويل يف الالققاريات قوق
األرض واألعشاب يف املساحة املزروعة من احلقول .إن لتسعة وثالثني نوعا من أنواع طيور األراضي الزراعية لديها متطلبات بيئية جتعلها سريعة التاثر مبثل
هذه التغيريات .ولذلك من املتوقع أن تشهد كل من هذه األنواع اخنفاضا يف النمو اجلمعي بعد إدخال هذه احملاصيل ( Butler, Vickery, and
.)Norris 2007

فقدان وفرة الغذا ء بسبب المواد الكيميائية الزراعية (اآلثار غير المباشرة)
ميكن أن تؤثر املبيدات على الطيور والثدييات إما بشكل مباشر عن طري التسمم أو غري مباشر عن طري إزالة الطعام واملأوى .نركز يف هذا التقرير على
اآلثار غري املباشرة على الطيور وإدارة املخاطر اخلاصة هبا (مت تغطية التسمم املباشر يف تقرير منفصل).
تعمل اآلثار غري املباشرة يف الغالب من خالل خفض اإلمدادات الغذائية .ميكن للمبيدات احلشرية ومبيدات األعشاب ،قضال عن احلد من أعداد
الالققاريات املستهدقة واألعشاب ،أن تقلل من توقر األنواع غري املستهدقة واملفيدة .ويرتبط هذا مع اثنني من املواد الكيميائية الزراعية الرئيسية )0( :املبيدات
احلشرية :مما يسبب تناقص يف وقرة الغذاء من احلشرات .و ( )4مبيدات األعشاب :التسبب يف اخنفاض وقرة بذور األعشاب ،واخنفاض وقرة احلشرات،
بسبب ققدان النباتات املضيفة (على سبيل املثال ،حشرات أقل يف احلقول املعاجلة مب بيدات األعشاب بسبب احلد من النباتات اجلاذبة للحشرات) ،وبالتايل
احلد من وقرة الطيور .ومن بني مجيع املبيدات قإن املبيدات احلشرية ومبيدات األعشاب هلا أكرب تأثري سل ي على أنواع الطيور والثدييات ( Lehmphul
.)2014
إن اآلثار املباشرة للمبيدات على الطيور معروقة جيدا يف حني أن اآلثار غري املباشرة مدروسة بشكل أقل مع العديد من الثغرات يف األدلة .تظهر الكثري من
البحوث القائمة من أمريكا الشمالية وأوروبا أن الكيماويات الزراعية (مبيدات احلشرات ومبيدات األعشاب) واألمسدة ك واحدة من األسباب اليت أدت إىل
تراجع وقرة أنواع الطيور والتنوع يف املناط الزراعية.
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يعترب انتشار استخدام الكيماويات الزراعية املسبب يف خسائر واسعة النطاق يف البذور و الغذاء من الالققاريات الذي يؤثر يف العديد من أنواع الطيور،
وخاصة تلك اليت تستخدم موائل األراضي الزراعية ( .)Bright et al. 2008تظهر اآلثار السامة للمواد الكيميائية بسرعة بعد املعاجلة ،يف حني أن
اآلثار غري املباشرة من املبيدات احلشرية على اجلموع عادة ما حتدث بعد سنة أو عدة سنوات من املعاجلة (.)Chiron et al. 2014
من بني أنواع طيور األراضي الزراعية ،أظهرت الطيور املغردة آكلة البذور أسوأ االخنفاضات ( .)Fuller et al. 1995ومع ذلك ،قإن معظم هذه الطيور
هي جزئيا آكلة للحشرات .وهناك أيضا أدلة على أن من بني هذه الطيور املغردة آكلة البذور اليت تواجه اخنفاضا قان تلك األكثر اعتمادا على احلشرات
أظهرت اخنفاضا أسوأ بكثري ( .)Wilson et al., 1999قاالخنفاض يف وقرة الغذاء قد يؤثر على مجوع طيور األراضي الزراعية من خالل اإلنتاجية و /
أو البقاء على قيد احلياة.
إن االخنفاضات يف مجوع احلجل الرمادي ( )Perdix perdixوالتدرج (الفزان) ( ،)Phasianus colchicusاملقيمان غالبا يف موائل األراضي
الزراعية يف أوروبا ،قد نتجت من اآلثار غري املباشرة للمبيدات .ققد أدى استخدام املبيدات احلشرية ومبيدات األعشاب إىل خفض جناح الفراخ يف البقاء
بسبب اخنفاض توقر الالققاريات إىل حد كاف لتسبيب اخنفاضات يف اجلموع .كما مت العثور على آثار مباشرة للمبيدات على الغذاء من احلشرات لطائر
الدرسة ( )Emberiza calandraوعلى الغذاء من احلشرات على كتلة الفراخ والبقاء على قيد احلياة يف العش .ومن املعروف أن اخنفاض توقر احلشرات
بسبب تطبي املبيدات احلشرية هو املسؤول عن تراجع العديد من أنواع الطيور آكلة للحشرات يف األراضي الزراعية (.)Boatman et al. 2004
يف أملانيا ،يبدو أن ثلث أنواع الطيور تتأثر إىل حد كبري من تطبيقات مبيدات األعشاب ( .)Lehmphul 2014ميكن أن يكون ملبيدات األعشاب اليت
ترش على احملاصيل خالل مواسم الشتاء أو عندما يكون هناك عدد أقل من املوارد الغذائية املتاحة للطيور تأثريا أكرب على أنواعها .و تعتمد العديد من بني
أنواع الطيور على موارد احلشرات الغنية وكذلك الثدييات آكلة احلشرات ،وبدرجة أقل القوارض اليت تستهلك احلشرات .تتأثر جمموعات هذه األنواع مباشرة
بسبب احلد من املوارد الغذائية من احلشرات بواسطة املبيدات احلشرية .األنواع العاشبة كليا مثل اإلوز ليست هي الوحيدة اليت مل تتأثر من تطبيقات املبيدات
احلشرية.
أثبتت جتربة يف أمريكا الشمالية أيضا أن مبيدات األعشاب تقلل األعداد والكتلة احليوية من احلشرات امل همة لفراخ طيور الصيد .تضمنت قطع األراضي
العشبية قبل الرش يف عام  04 ،0999ضعفا من الكتلة احليوية من النباتات واحلشرات من غذاء األقراخ من قطع الزراعات األحادية ،واحتوت قطع
األراضي الوسطية مثانية أضعاف الكتلة احليوية يف قطع الزراعات األحادية .أما بعد الرش ،ققد كانت الكتلة احليوية من احلشرات من غذاء األقراخ يف قطع
األراضي العشبية أكرب ثالث مرات من قطع الزراعات األحادية ومرتني تقريبا من قطع األراضي الوسطية.

االنخفا

في الفر ائس من الثدييات الصغيرة

أظهرت عدد من الدراسات يف أمريكا الشمالية اآلثار السلبية غري املباشرة ملبيدات األعشاب على مجوع القوارض .على سبيل املثالُ ،وجد أن اإلختالقات

ال كبرية يف الكتلة احليوية النباتية وتنوع األنواع أثرت على مجوع قأر احلقل عن طري احلد من التغريات يف كثاقة اجلموع ومعدالت بقاء اإلناث على قيد احلياة
 ،ققد تعرضت قئران احلقل يف قطع األراضي املعاجلة إىل اختالقات يف جودة األغذية واليت أثرت على ديناميكية اجلموع وبالتايل تأثرت األنواع غري املستهدقة
سلبا باستعمال مبيدات األعشاب مما أدى إىل خفض نسب جناح التكاثر بسبب حتول النظام الغذائي (  .)Spencer and Barrett 1980تأثر
باملثل سنجاب الصيدناين و قوارض الغوقر .خصت هذه اآلثار نوعية املوائل وتوقر الغذاء على حد سواء .ومع ذلك ،يف اجملموع يبدو أن توقر الغذاء هو
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املتطلب البيئي األساسي األكثر أمهية والذي إذا تغري عن طري استخدام مبيدات اآلقات ،حيفز العواقب السلبية على كل من طيور األراضي الزراعية وأنواع
الثدييات.
هتدد الع ديد من األنواع من جراء ققدان املوائل اليت تنتمي إىل األراضي الزراعية مثل األراضي العشبية واألراضي املرتوكة والشجريات واألسيجة الشجريية،
ولكن تلك اليت ال ترتبط بشكل مباشر بإدارة احلقول الصاحلة للزراعة .وإذا ما من استبعاد هذه العوامل قإن آثار املبيدات هي على األرجح ذات أمهية على
األقل متاثل اخنفاض تنوع احملاصيل والنمو طويل القامة جدا يف هناية موسم التكاثر ( .)Lehmphul 2014ومع ذلك ،هناك العديد من الثغرات يف
األدلة املتعلقة باآلثار غري املباشرة للمبيدات.

النظام الغذائي المتخصص قد يزيد من الحساسية ل مبيدات االعشاب
وجدت دراسة يف قرنسا أن استعمال مبيدات األعشاب خفضت من مستوى التخصص يف جمتمعات الطيور ،حبيث أن اجملتمعات يف احلقول املعاجلة مببيدات
األعشاب احتوت على أنواع متخصصة أقل من األنواع العامة مقارنة ب تلك املوجودة يف احلقول املعاجلة بشكل منخفض (.)Chiron et al. 2014
وألن طيور األراضي الزراعية املتخصصة تتكاثر وتتغذى يف احلقول وعلى طول أطراقها ،قهي أكثر تعرضا من األنواع العامة إىل أي اضطراب مباشر أو غري
مباشر ناجم عن املمارسات الزراعية أو املبيدات.
ميكن لألنواع العامة يف املوائل استخدام موائل أخرى غري األراضي الزراعية ،مثل بقع الغابات ،ويبدو أن هذا خيفف عليها من اآلثار األكثر سلبية من
العالجات املكثفة مببيدات األعشاب .ويشري هذا النمط أيضا إىل أن املبيدات ،و خباصة مبيدات األعشاب ،ميكن أن تسهم يف عملية التجانس احليوية
(  )Clavel, Julliard, and Devictor 2010عن طري استبدال األنواع املتخصصة باألنواع العامة.
إن األنواع املتخصصة آكلة النبات ،مثل طائر الدرسة الشائع وطائر الدرسة الصفراء األوروبية ،هي أكثر عرضة ملبيدات األعشاب بسبب خصوصية نظامهم
الغذائي .ميكن ملبيدات األعشاب أن تقلل من توقر الغذاء اوألعشاش واملأوى ألنواع الطيور اليت تعشش على األرض وتلك اليت تتغذى على األرض يف
األراضي الزراعية (.)Benton et al., 2002, and Kleijn et al., 2009
مل تتأثر األنواع العامة آكلة النبات من مبيدات األعشاب ألهنا ال تعتمد حصرا على موائل احلقول .وعلى الرغم من أن هذه األنواع ،واليت تشمل محام
الغابات والعصفور الظامل (الصلنج) والقمري (الرتغل) ،ميكن أن تتغذى على البذور وأوراق النباتات املوجودة على أطراف احلقول ،قهي أقل عرضة للتأثر
باالضطرابات النامجة عن املمارسات الزراعية واآلثار السامة احملتملة للمنتجات الزراعية ألهنا يف كثري من األحيان تتغذى يف املوائل اجملاورة ( Chiron et
.)al. 2014
وعلى الرغم من أن الدراسات يف هذا املسار مل تتم بعد ،إال أنه إذا مت تطبي مبيدات األعشاب بشكل مكاقئ قإنه من احملتمل أن تكون هناك آثار مماثلة
على الطيور.

األسمدة
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تنمو أصناف احملاصيل احلديثة بقوة يف ظل ارتفاع معدالت استخدام األمسدة ،مناقسة بقوة النباتات األخرى الصاحلة للزراعة  ،وسامهت الزيادة يف استخدام
األمسدة إىل تغيري يف نباتات األراضي الصاحلة للزراعة .إن الرتكيب احملصويل الكثيف املرتبط مبستويات عالية من استخدام األمسدة هو أيضا غري مناسب
لبعض الطيور كموئل للتعشيش والبحث عن الغذاء (.)Wilson et al. 1997
تشجع رواسب األمسدة على أطراف احلقول على منو األعشاب وتساهم يف ترسيخ التصور بني املزارعني ب أن أطراف احلقول هي مصدر لألعشاب الضارة،
مما يؤدي ملزيد من التخريب هلذه املوائل من خالل حرث حاقة احلقل أو إزالتها بشكل كامل.
وترتكز النباتات يف األراضي الصاحلة للزراعة بشكل كبري يف أطراف احلقول حيث يتم ختفيض الكتلة احليوية والكثاقة وتنوع األنواع عن طري استخدام
مبيدات األعشاب .و ميكن أن يكون لرتك األمتار القليلة اخلارجية للمحصول دون رش مبيدات األعشاب تأثريا إجيابيا على وجود ووقرة األنواع النباتية
(.)Stoate et al. 2001

زراعة الزهور
تتوسع زراعة الزهور يف إثيوبيا بسرعة بسبب قرهبا من أوروبا (واليت توقر األسواق ألزهار القطف) وبسبب مناخها املالئم .وهي تعتمد على الري (انظر
املناقشة أعاله) ،وترتبط مع اال ستخدام املرتفع من املواد الكيميائية احلامية للمحاصيل (  .)Hengsdijk and Jansen 2006قد تكون اآلثار على
الطيور حمدودة حيث تعمل زراعة الزهور كنظام مغل حبيث أهنا تزرع على مدار السنة يف البيوت البالستيكية الزراعية ،مسببة تأثريا قليال على الطيور بسبب
صعوبة الوصول إليها.
ومع ذلك ،قد يكون هناك بعض املخاطر على الطيور املائية إذا كان هناك تصريف للمواد الكيميائية ينتهي يف املمرات املائية ،وعلى األرجح من خالل
ختفيض وقرة غذاءها من األمساك .يتم غسل البيوت البالستيكية الزراعية بشكل دوري ويذهب ما يقدر بنصف هذه املواد الكيميائية املستخدمة مباشرة إىل
الرتبة ،مما يشكل خطر التلوث للمياه اجلوقية ( .)Brooks 1997متنع املمارسات اجليدة هذه العمليات من االتصال مع املياه اجلوقية واعادة استخدام
مياه الغسل ،ولكن كلتا املمارستني غري منتشرة حاليا.

تلوث المياه
ترتبط التأثريات على املياه ارتباطا وثيقا بتلك التأثريات املوجودة على الرتبة ألن تلوث املياه من املغذيات واملبيدات ينتج من اجلريان السطحي وحتت
السطحي والذي غالبا ما يرتبط مع جزيئات الرتبة ،واليت هلا آثار اقتصادية وبيئية .تدخل النرتات وبعض املبيدات أيضا إىل املياه اجلوقية من خالل الرشح من
األراضي الصاحلة للزراعة.
تؤدي نظم الري إىل جريان الصرف الزراعي ،والذي يشكل مصدر التلوث غري املركزي الرئيسي للمياه .ويرتبط جريان الصرف الزراعي مع زيادة الرواسب
واملغذيات والتلوث باملبيدات .على سبيل املثال ،تلوثت حبرية السن يف سورية (املصدر الساحلي الرئيسي للمياه العذبة) من جريان الصرف الزراعي.
إن وجود املبيدات كملوث للمياه يعتمد على قدرهتا على التنقل والذوبان ومعدل التحلل .تتحلل العديد من املبيدات احلديثة بسرعة يف الرتبة أو حتت ضوء
الشمس ولكن من املرجح أن تصبح ثابتة إذا وصلت إىل باطن األرض أو املياه اجلوقية بسبب اخنفاض النشاط امليكرويب ،وغياب الضوء وبسبب درجات
احلرارة املنخفضة.
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كما أن تلوث املياه باالنتشار عن طري املبيدات ينتج أساسا من اجلريان السطحي بعد الرش ،وليس من دخول املبيدات إىل األحواض اجلوقية .ويتباين
معدل دخول املبيدات إىل املياه السطحية تبعا للمناخ ونوع الرتبة وطريقة الزراعة و ميكن للفيضانات وغريها من األحداث من أن تزيد احتمالية التلوث
باالنتشار.
بالنسبة حملاصيل األراضي اجلاقة ،ميكن للصرف أن يزيد حركة املبيدات من احل قل إىل املياه السطحية ومن خالل مرورها بسرعة عرب طبقات الرتبة ميكن أن
تتفكك املبيدات .إن مبيد االيزوبروتورون  Isoproturonهو من مبيدات األعشاب األكثر استخداما على نطاق واسع يف اململكة املتحدة ،وهو
معروف ب أنه عرضة لدخول املياه السطحية عرب ا جلريان السطحي واحلركة من خالل شقوق الرتبة ( .)White et al., 1997يف دراسة يف مقاطعة
كامربدج يف اململكة املتحدة ،كانت مستويات مبيد امليكوبروب  mecopropومبيدات األعشاب األخرى أعلى ما ميكن يف أوقات التدق العايل للنهر
(.)Henningset al., 1990
هناك قجوة كبرية يف األدلة على آثار تلوث املياه على الطيور ،وإن إجراء املزيد من البحوث أمر مطلوب يف جمال هذا املسار .ومع ذلك ،قإنه يبدو من
املرجح أن تلوث املياه قد يكون له تأثري مباشر على عمل النظم البيئية ،مما قد يؤدي إىل تغريات يف تواقر الغذاء للطيور احلوامة املهاجرة.
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 1التوسع الزراعي المؤدي إلى فقدان وتدهور الموائل (مثل فقد األراضي الرطبة و الغابات)  :توصيات
للحد من آثاره على الطيور الحوامة المهاجرة
 1.1التوصية  :1دمج الصون على نطاق النسق الطبيعي في السياسات اإلقليمية والوطنية والمحلية
يعتمد كل من البشر والحياة البرية لحياتهم ومواردهم على النسق الطبيعي لألراضي .يتطلب الصون المستدام لمستوى النسق
الطبيعي أن تندمج احتياجات البشر والطيور ومجموعة كبيرة من الحيوانات البرية األخرى بنجاح في سياسات استخدام
األراضي والبرامج والممارسات اإلدارية المؤثرة على النسق الطبيعي الواسع على النطاق اإلقليمي .وبما أن جموع الطيور في
جميع أنحاء نطاقاتها تستجيب للتغيرات في الظروف على مستوى النسق الطبيعي ،فانه يتوجب القيام ب صون الطيور في سياق
تحقيق تصميم مقرر سلفا الستدامة النسق الطبيعي .وينبغي أيضا األخذ ب االعتبار دور الطيور الحوامة المهاجرة في النظام
البيئي عند تصميم أنظمة الحفظ على نطاق النسق الطبيعي.
تكمن الفرصة الكبرى للحفاظ على كل من خدمات النظام البيئي والتنوع األحيائي خارج المحميات في تعزيز تنوع استخدام
األراضي على مستوى النسق الطبيعية والزراعية عوضا عن نطاق الحقول (.) Swift, Izac, and van Noordwijk 2004
إن أنواع الطيور التي تستخدم الموائل العشبية بما في ذلك الطيور الحوامة المهاجرة آخذة في االنخفاض بشكل أسرع من
معدالت أي طيور أخرى ،و يرتبط هذا االنخفاض بفقدان وتدهور الموائل العشبية .لقد تحولت النظم البيئية من فسيفساء واسعة
من المراعي إلى أراضٍ زراعية مجزأة تتسم بكتل كبيرة من األراضي المزروعة تتخللها بقع أصغر و أكثر عزلة من المراعي.
تشير الدالئل إلى أن طيور األراضي العشبية الحساسة للمساحة تتطلب مساحات كبيرة دون انقطاع من المراعي .وتشير النتائج
األخرى إلى أن التقييمات اإلقليمية للموائل العشبية للطيور المهاجرة ينبغي أن تتم على مستويات متعددة الرتباط بعض األنواع
مع سمات محلية فقط داخل هذ ه األراضي ،في حين ترتبط األنواع األخرى مع تركيب الموائل على مستويات النسق الطبيعية.
إن وجود أنماط استخدام للموائل في منطقة ما قد ال يكون مناسبا للتعميم على مناطق أخرى ،ألن توزيع األنواع و بنية الغطاء
النباتي وتكوين النسق الطبيعي قد يكون مختلفا فيها .وهذا يدل على أهمية اعتبار المنظور المحلي والنسق الطبيعي عند إدارة
المراعي ألنواع الطيور.
يجب وضع األولوية القصوى لصون مساحات كبيرة متصلة من موائل األراضي العشبية وكذلك لكل من بقع المراعي الصغيرة
والكبيرة والتي هي جزء ال يتجزأ من داخل النسق الطبيعي .يمكن تعزيز تكوين األراضي في الموائل المتدهورة بشكل فعال من
خالل زيادة نسبة الموائل العشبية المحيطة ببقع الغابات الموجودة (.)Bakker, Naugle, and Higgins 2002
يسعى نهج صون النسق الطبيعي لفهم حركية األراضي والتغييرات المطلوبة من وجهات نظر مختلفة ،وذلك بهدف تحديد
التدخالت والسياسات التي من شأنها تحقيق األهداف المعلنة من أصحاب العالقة .ولهذا يعتبر تشكيل منتدى للمفاوضات يشمل
كال من خبراء السياسة والعلوم والقطاع الخاص هو الخطوة األولى األساسية في اتخاذ نهج النسق الطبيعي (Sandker et al.
).2010
االطار  :3حالة دراسية لنهج تكامل سياسات الصون في نطاق النسق الطبيعي ( )4Sللوكالة األمريكية للتنمية الدولية
 - 0.النطاق
يهدف نهج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ) (USAIDحول الصيانة إلى الحفاظ على التنوع األحيائي في النطاقات الكبيرة
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بالتعاون مع الحكومات والشركاء والمؤسسات األكاديمية والمجتمعات والشركات والمنظمات غير الحكومية .فمن األهمية
بمكان بناء التحالفات والشراكات التي تتجاوز مجتمع الصيانة وشركائه التقليديين  -المجتمعات المحلية والحكومة  -إلى الشركاء
غير التقليديين مثل بنوك التنمية ومنظمات التنمية غير الحكومية والصناعات االستخراجية.
كما تدعم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDتطوير "العمل على النطاق" ،والذي هو تحديد وبدء للعمل على النطاق
الالزم لتحقيق نتائج واسعة ومستدامة بدال من األنشطة التجريبية المعتمدة على ردود االفعال في نطاق ضيق ومن ثم محاولة
رفعها وتعميمها.
إن العمل على نطاق يدعم الحفاظ على مستوى المناظر الطبيعية بطريقتين رئيسيتين:
•تحديد المؤسسات التي لها تأثير مكاني واسع يستهدف النسق الطبيعي /البحري .وقد يكون لهذه المؤسسات النفوذ الرسمي أو
غير الرسمي؛ على سبيل المثال ،يوجد تأثير واسع للجهات الفاعلة واسعة النطاق في القطاع الخاص في العديد من األماكن،
مثل وكاالت إدارة الموارد الطبيعية التي لديها تفويض رسمي باالدارة.
•أن يؤخذ باإلعتبار النطاق المؤسسي الالزم لتحقيق نتائج صون واسعة ومستدامة على مستوى النسق الطبيعي ،واستخدام تلك
الرؤية ل صياغة استراتيجيات للتوسع والتشبيك مع المنظمات إضافة إلى السياسات الداعمة.
 - 4األنظمة :
كانت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية (  ) USAIDالرائدة في تطوير نظام ممنهج في قطاع إدارة الموارد الطبيعية ()NRM
للمساعدة في تحقيق أهداف مزدوجة لتنمية وصون الطبيعة  :الطبيعة  -والثروة  -والسلطة والتي تعرف باطار( )NWPويقترح
إطار ( )NWPأن نتائج الصون (للطبيعة  )Nتتأثر بكيفية استخدام الموارد الطبيعية لتوليد وتوفير سبل العيش والنمو
اإلقتصادي (الثروة  ،)Wوإدارة األراضي والموارد (السلطة  .)Pويفترض إطار  NWPأيضا أن النمو اإلقتصادي يرتكز
على كيفية إدارة الموارد الطبيعية والتنوع األحيائي.
كانت جهود صون الطبيعة تميل سابقا في التركيز على بعد واحد من هذا اإلطار .على سبيل المثال ،تم وضع المحميات لصون
الطبيعة ولكنها لم تعطى ما فيه الكفاية من الفكر لتحقيق االستدامة المالية وبناء الدوائر المحلية .تقود أنظمة التفكير إلى فهم
الرابط بين أهداف التنمية وصون الطبيعة والقطاعان اللذان ينطويان ضمنهما وتعزيز قدرة المنفذين لبرمجة مختلف القطاعات
والتفاعل مع التغيير.
مثال ،قام برنامج 1 Translinksالتابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDباستكشاف السبل التي تمكن الحوافز المالية
لخدمات النظم البيئية ) (PESمن تحقيق نواتج ثالثة اعتبارات الصون  -والتنمية االقتصادية - -والحاكمية األفضل  ،وساهم في
معرفة العالقة بين امتالك األراضي ونتائج الصون ،و من بين اإلنجازات األخرى دعمه برنامج جديد إلصدار الشهادات لربط
صون الحياة البرية مع النمو اإلقتصادي ،ي توفر على الموقع االلكتروني لبرنامج  Translinksتقرير فني ( 2)4104مع أمثلة
عن أفضل الممارسات.

1

US Aid Natural Resources Portal: http://rmportal.net/library/content/translinks
US Aid Natural Resources Portal: http://rmportal.net/library/content/translinks/translinks -promotingtransformations-nwp-final-report/

33

2

ارشادات للزراعة وصون الطيور الحوامة المهاجرة في مسار الهجرة لحفرة االنهدام  /البحر األحمر

 - 1االستدامة:
تستند االستدامة البيئية على مبدأ أن الموارد الطبيعية ينبغي أن تستخدم بطريقة تحافظ على الموارد وتدفق الخدمات لألجيال
القادمة .حققت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDوشركائها تقدما مهما في ضمان االستدامة البيئية لجهود صون
الطبيعة .كما وي شجع العمل على مستوى النسق الطبيعي كل من االتصال وخدمات النظام البيئي وزيادة المرونة لتحقيق تأثير
أوسع .بشكل عام ،تم تكليف ضمان االستدامة البيئية لبرامج ( )USAIDبغض النظر عن القطاع .وينبغي أيضا األخذ ب االعتبار
عوامل االستدامة المالية واالجتماعية.
 - 2مشاركة أصحاب العالقة
يمكن إيجاد أصحاب العالقة في صون الطبيعة في جميع مستويات المجتمع وتشمل السكان المحليين أو األصليين الذين يعيشون
في أو بالقرب من المنطقة المستهدفة .قد يكون هؤالء السكان المحليين متنوعين للغاية فمنهم مزارعين ورعاة وصيادين
وصائدي أسماك وجامعي منتجات حرجية ،وكذلك المجموعات العرقية المختلفة ،وعلى هذا النحو فمن األهمية بمكان أن نفهم
الدور الذي تلعبه أو يمكن أن تلعبه كل مجموعة في استغالل وإدارة الغابات .قد يتطلب الوصول إلى أصحاب العالقة من الفئات
األكثر عرضة للتأثر بخسارة الموارد الطبيعية أوالمهمشة ،مثل النساء والسكان األصليين إلى بناء قدرات وجهود تواصل
مستهدفة.

يمكن الحفاظ على التنوع األحيائي لدرجة أن مناطق بأكملها تدار بشكل تعاوني بين المحميات والمزارعين والغابات وغيرها
من مستخدمي األراضي المجاورة .في حين أن بعض استخدامات األراضي قد تكون غير متوافقة مع بعض أهداف صون
الطبيعة ،يمكن أن يتسامح العديد من عناصر التنوع األحيائي مع ما ال يقل عن مستوى معين من تأثير تخريب البشر وتغيير
النسق الطبيعي.
يجب أيضا على أدوات اإلدارة البيئية ،بما في ذلك السياسات ،التعرف على الفائدة الكبيرة للطيور في األراضي الزراعية.
فهناك قد توفر الطيور فوائدا للمزارعين من خالل مكافحة اآلفات ون شر البذور والتخلص من النفايات .هذه الفوائد يمكن أن
تكون مباشرة (مثل تلقيح المحاصيل التجارية) أو غير مباشرة (مثل نشر بذور النباتات التي ت ساعد في السيطرة على انجراف
التربة عن طريق تثبيت التربة) ( .)Triplett, Luck, and Spooner 2012
وعلى الرغم من أن معظم الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة ليست محددة بنطاقات معينة في األساس ،إال أنه غالبا ما تبرهن
األراضي التي تتألف من العديد من المزارع الصغيرة على وجود إمكانيات عالية للمحافظة على التنوع األحيائي وسبل العيش
الريفية على حد سواء .إن مزارعي النطاقات ال صغير ة هم غالبا األكثر معرفة بأراضيهم بصفة وثيقة ،كما أن لديهم فهم لتعقيد
وتعدد الوظائف واالحتفاظ باألصناف التقليدية والتركيز على تطبيق المعرفة والعمل اليدوي بدال من المواد الكيميائية الزراعية
واآلليات الزراعية ،وزراعة المحاصيل الغذائية لالستهالك في المناطق القريبة عوضا عن انتاج سلع التصدير .وبالتالي فإن
السياسات التي تشجع أصحاب األمالك الصغيرة وتعزز من التنويع في زراعة األراضي و تدعم نشر الممارسات التقليدية
والمعارف البيئية الزراعية ستخدم جيدا الحفاظ على التنوع األحيائي في كثير من األحيان.
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يمكن أن تكون النمذجة فعالة في توقع احتمال استمرار األنواع بناء على نمط استخدام أراضي ما باستخدام تفضيالت الموائل،
ومتطلبات مساحة الموئل وقدرة االنتشار لكل نوع ،ومن ثم استخدامها في المناقشات مع أصحاب العالقة لغايات التخطيط على
مستوى النسق الطبيعي.
يمثل دمج الصون على نطاق النسق الطبيعي في السياسات اإلقليمية والوطنية والمحلية أولوية .وتعتبر الممارسات الفضلى
لتكامل السياسة للصون على نطاق النسق الطبيعي المتبع من قبل الوكالة االمريكية للتنمية الدولية كمثال عنها (انظر الصندوق
 0أعاله).
اقترحت دراسة حول وادي نهر األردن نهج نطاق النسق الطبيعي إلدارة الحوض المائي .في النهج المقترح( :أ) تعطى األولوية
إلدارة األحواض المائية العابرة للحدود ب) يتم تقييم مدى مالءمة البيئة من أجل التنمية (ج) يتم جلب البنية التحتية للمياه
والصرف الصحي إلى الواجهة (د) يجري تحديد طبيعة استخدام األرض وفقا لتناغم النسق الطبيعي والبنية التحتية .تضمن هذه
المنهجية السالمة البيئية للنسق الطبيعية التراثية وزيادة اإلنتاج الغذائي و انخفاض االستهالك الكثيف للطاقة في تقنيات المياه
والبدء بتوزيع متوازن للموارد المائية المستغلة في الزراعة واالستخدام المنزلي وترميم البيئة (Masoud, Margolis, and
. ) Khirfan 2014
يتطلب الحفاظ على الحياة البرية والرعي المتجول تكوينات طبيعية مماثلة لنطاق النسق الطبيعي .فهي تعتمد على المساحات
الواسعة وممرات التنقل وإمدادات المياه والغطاء النباتي الصالح لالستهالك .تفيد جهود صون النسق الطبيعية الرعوية في حد
ذاتها جميع األنواع ( )Huntsinger, Sayre, and Wulfhorst 2012وينبغي استخدام نهج نطاق النسق الطبيعي على
المستوى الوطني عند تخطيط السياسات الزراعية ،مع األخذ باالعتبار أيضا العناصر البيئية التي تفيد تنوع األنواع والطيور.

 2.1التوصية  :2ادخال معايير الطيور بشكل قانوني في تقييم األثر البيئي للتوسع الزراعي ،بما في ذلك مشاريع
الري الجديدة والتعدي على موائل الطيور الحوامة المهاجرة.
الطيور هي عامل مهم في بعض عمليات تقييم األثر البيئي ) ،(EIAوال سيما في سياق مزارع الرياح .إن تقييم اآلثار على
الطيور في سياقات أخرى غير مطبقة في كثير من األحيان بالرغم من احتمال تهديداتها الكبيرة على الطيور.
فعلى سبيل المثال يمكن للتوسع في الزراعة أن يتعدى على موائل الطيور (مثل إزالة األراضي الرطبة) وتدمير الموائل مع
استخدام المبيدات واألسمدة وتغيير توفر الموارد (الغذاء والمأوى) وزيادة خطر التسمم بالكيماويات الزراعية.
وينبغي النظر في هذه اآلثار المهمة على الطيور كجزء من أي خطة للتوسع الزراعي (إما المشاريع الجديدة أو القائمة) على
كل من األراضي الخاصة والعامة .وينبغي إدراج هذا العامل على مرجعية تقييم األثر البيئي ( )EIAأو وثائق اإلرشادات
المقدمة من مقيّمي األثر البيئي والتي يجب أن تستكمل ويتم تقييمها كجزء من تقييم األثر البيئي ( )EIAككل.
ومن الضروري أيضا أن يشمل النظام تقييم لآلثار التراكمية للتوسع الزراعي على الطيور وموائلها ،وخاصة التوسع على
الموائل الرئيسية للطيور على طول مسارات الهجرة أو تأثير التوسع على المناطق المهمة للطيور ).(IBAs
ولضمان إجراء تقييم شامل لألثر البيئي لكل مشروع من مشاريع التوسع الزراعي ،يجب أن تكون هيئة التقييم هيئة حكومية
مكلفة بمسؤولية حماية البيئة.
باإلضافة إلى ادراج الخبراء الزراعيين ،يجب أيضا أن يتطلب التقييم إشراك ذوي الخبرة في النظم البيئية والتنوع األحيائي
والطيور باالضافة للهيئات الحكومية على المستوى الوطني والمحلي والتشاور الخارجي مع الخبراء المعنيين مثل األكاديميين
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والمنظمات غير الهادفة للربح (باإلضافة إلى التشاور مع عامة الناس) .يجب تضمين هؤالء الخبراء في مرحلة مبكرة من
التقييم وبالتأكيد قبل إجراء أي قرارات تتعلق بالموافقة على المشروع والمضي قدما فيه.
في اثيوبيا مثال من المرجح أن يشتمل المشاركين في تقييم األثر البيئي للتنمية الزراعية في موائل األراضي الرطبة على الهيئة
العامة لحماية البيئة و وزارة الموارد المائية و وزارة الزراعة والتشاور مع الخبراء من خارج الحكومة مثل الجمعية االثيوبية
للحياة البرية والتاريخ الطبيعي ).(EWNHS
االطار  :2دراسة حالة لتقييم األثر البيئي في إثيوبيا
تم إدخال متطلبات تقييم األثر البيئي ) (EIAفي إثيوبيا في عام  .4114ويشارك في إدارة تقييم األثر البيئي كل من الحكومة
االتحادية وإدارة الواليات .إن هيئة حماية البيئة ) (EPAهي المنظمة البيئية االتحادية المسؤولة .تتحمل وكاالت البيئة اإلقليمية
المسؤولية لتقييم تقارير تقييم األثر البيئي على المشاريع التي تم ترخيصها أو تنفيذها أو التي تشرف عليها الواليات والتي من
غير المرجح أن تنطوي على تأثيرات فيما بين األقاليم .إن الجهات الفاعلة الرئيسية في عملية تقييم األثر البيئي هي اإلدارات
المحلية ومسؤولين حكوميين آخرين.

لقد طورت اثيوبيا ارشادات عامة لتقييم األثر البيئي ( )EIAفي عام  4111وارشادات مراجعة تقييم األثر البيئي ( )EIAفي
عام ( )4111واإلرشادات اإلجرائية لتقييم األثر البيئي ( )EIAفي عام ) ،(2003حيث وضعت بيان إطار تقييم األثر البيئي
( )EIAووفرته لجدولة أنشطة ومستويات تقييم األثر البيئي ( )EIAالمطلوبة وكذلك أدوار مختلف أصحاب العالقة .وقد تم
تطوير عدد من الخطوط اإلرشادية للمراجعات واإلجراءات المتعلقة بقطاعات معينة لتقييم األثر البيئي .ومن األمثلة على ذلك
الخطوط اإلرشادية ألنشطة التعامل مع الغابات واألسمدة وتربية الماشية والثروة السمكية وإدارة المراعي ).(Damtie 4002

ينبغي أن يتضمن تقرير تقييم األثر البيئي (  )EIAوصف ما يلي:
-

طبيعة المشروع ،بما في ذلك التقنيات والعمليات التي ستستخدم فيه.

-

محتوى وكمية الملوثات التي ستصدر خالل تنفيذ وتشغيل المشروع.

-

مصدر وكمية الطاقة الالزمة للتشغيل.

-

معلومات عن اآلثار المحتملة العابرة لألقاليم.

-

خصائص اآلثار ومدة كل منها المقدرة بشكل مباشر أو غير مباشر ،اإليجابية منها أو السلبية.

-

التدابير المفترضة للتخلص من اآلثار والحد منها أو التخفيف من آثارها السلبية.

-

خطة للطوارئ في حالة وقوع حادث.

-

إجراءات الرقابة الذاتية والرقابة أثناء التنفيذ والتشغيل.

ومع هذا فغالبا ما يكون هناك نقص في المعرفة حول تقييم األثر البيئي بين المؤسسات اإلقليمية وكذلك مع مطوري القطاع
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الخاص .إن عملية تقييم تقرير تقييم األثر البيئي (  )EIAغير واضحة أيضا .وهذا يشير للحاجة إلى التدريب على تقييم التأثير
البيئي على المستوى اإلقليمي ،سواء عن عمليات تقييم األثر البيئي بشكل عام وأيضا على وجه التحديد عند اإلشارة إلى اآلثار
على الطيور.
باإلضافة إلى ذلك ،يحتاج نظام تقييم األثر البيئي ليكون أكثر قوة في معالجة العوامل الرئيسية ،مثل النقص الحالي من الخبراء
متعددي التخصصات و فقدان البيانات البيئية األساسية وغياب الرقابة والتدقيق واإلرادة السياسية التي تؤثر سلبا على فعالية
قانون تقييم األثر البيئي ( . (Ruffeis et al. 4000) )EIA
يجب أن يكون لتقييم اآلثار على الطيور قيمة كبيرة في عملية صنع القرار جنبا إلى جنب مع العوامل االجتماعية واإلقتصادية
والبيئية األخرى إلقرار ما إذا كان المشروع ينبغي أن يُمضى فيه قدما .إذا كان الخطر على جموع الطيور كبيرا فإنه يمكن لهذه
التقييمات أن تستخدم لتحديد المواقع  /المناطق البديلة للتوسع وتطوير سبل تخفيف آثار هذا التوسع على الطيور.
يجب أن تتبنى آليات الرقابة والتقييم المناسبة في تشغيل المزرعة و يجب تجديد موافقة تقيم األثر البيئي (  )EIAعلى فترات
منتظمة ،وخصوصا إذا كانت هناك تغييرات تشغيلية كبيرة أي تكثيف للممارسات (انظر القسم.)4..
يجب تحديد التدابير للتخفيف من تلك اآلثار على الطيور والتي هي أقل أهمية لمنع الموافقة على المشروع .على سبيل المثال،
في قطاع طاقة الرياح في لبنان ،يتم ايقاف تشغيل التوربينات مؤقتا في بعض األماكن خالل هجرة الطيور الحوامة المهاجرة .و
في الوضع الزراعي يمكن أن يعني هذا السماح لنمو نباتات األسيجة الشجيرية أو الحد من الري خالل فترة وجود الطيور
الحوامة المهاجرة.
يجب أيضا إدخال عقوبات على عدم االلتزام بالقوانين ،وهذه ينبغي أن تشمل إجراءات مراقبة االمتثال (انظر القسم.)4..

 2التكثيف الزراعي  :توصيات للحد من آثارها على الطيور الحوامة المهاجرة
 2.1التوصية  :3تقييم األثر البيئي مطلوب للتكثيف الزراعي.
يجب أن يحقق تكثيف الممارسات الزراعية القائمة متطلبات تقييم األثر البيئي سواء إذا تم االنتهاء من التقييم األصلي أم ال.
وينبغي أن يغطي تقييم األثر البيئي نفس العوامل على النحو المبين أعاله للتوسع الزراعي .ويجب أن يطلب تقييم األثر البيئي
للتغييرات الكبيرة في الممارسات الزراعية القائمة ،مثل التحول إلى المحاصيل األحادية وإزالة نباتات األسيجة وأطراف
المزارع ،و  /أو إدخال المحاصيل المستهلكه للمياه في المناطق الجافة.
في االتحاد األوروبي مثال ،يتطلب القانون تقييم األثر البيئي للمشاريع المحتمل أن يكون لها تأثير كبير على البيئة ،والتي يمكن
أن تشمل في بعض الحاالت المشاريع الزراعية التي تنطوي على تغييرات كبيرة في استخدام األراضي. 3
وعلى سبيل المثال ،في البلدان الفقيرة بالمياه مثل المملكة العربية السعودية ،يمكن استخدام تقييم األثر البيئي لتحديد أنماط
زراعة المحاصيل التي تزيد من كفاءة استخدام المياه .وبناءا على نتائج دراسة أجريت في المملكة العربية السعودية عام
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 ،4101فقد تغيرت أنماط زراعة المحاصيل بزيادة الذرة على حساب نجيل رودس لتحسين إنتاجية المياه (Patil et al.
).2014
وينبغي أيضا تناول التحول المتزايد للنسق الطبيعية الهامشية إلى مزارع من خالل تنفيذ التقييم البيئي االستراتيجي ) .(SEAإن
استعراض تقييم األثر البيئي في سورية ُوجد أنه على الرغم من صحة مبادئ تقييم األثر البيئي فقد كان لغياب التقييم البيئي
االستراتيجي امكانية إضعاف كامل أهداف التنمية المستدامة ) .(Haydar 2010ولذلك فمن الضروري عمل كل من نظام تقييم
األثر البيئي و التقييم البيئي االستراتيجي جنبا إلى جنب.

 2.2التوصية  :4توفير ربط الموائل من خالل األراضي الزراعية على المستوى الوطني
يعود الربط بين الموائل و ربط األنظمة إلى األنماط المطبقة في العصور القديمة في دلتا النيل في مصر .ومن المسلم به عموما
أن المواقع المحمية ،مثل المحميات الطبيعية ،ستكون غالبا غير كافية للحفاظ على حياة جموع كثير من األنواع لفترة طويلة
األجل وأن محميات كهذه هي عرضة ألحداث تقع خارج حدودها .يمكن أن يلعب االتصال بين المحميات دورا في هذا الربط،
كما هو موضح في جنوب السودان حيث تم تحويل  01في المائة من المناطق إلى محميات ،على الرغم من أنه لم يتم النظر في
احتياجات النظام البيئي أو األنواع المهاجرة .وينبغي األخذ ب االعتبار احتياجات األنواع المهاجرة عند تصميم شبكات المحميات
وكذلك االتصال بين الموائل لالنتقال بين المناطق .ومع ذلك  ،ألن الجزء األكبر من معظم جموع أنواع الطيور سوف يقيم دائما
في الريف الواسع ،لذلك يجب تطبيق تدابير الصون واإلدارة الجيدة على نطاق مماثل.
يعمل الجمع بين األسيجة الشجيرية والزراعة بالممرات (أسيجة المزارع مزروعة باألشجار) في شبكات مع غيرها من
العناصر شبه الطبيعية ،مثل البرك والغابات ،على زيادة تنوع ووفرة الموائل .وهذا يقلل من آثار الزراعة المكثفة وفقدان تنوع
الموائل المرتبطة بالزراعات األحادية.
قد ال يكون هناك كمية كافية من الموائل شبه الطبيعية غير الشجيرات في حواف المزارع في العديد من النسق الطبيعية
الزراعية .توفر نباتات أسيجة المزراع للطيور مكانا للتعشيش واإلقامة وكمصدر للتغذية ،وكذلك تشكل غطاء اختباء لهم اثناء
انتقالهم لمسافات قريبة ،وبالنسبة لبعض األنواع فإن النباتات في حواف المزراع تسهل انتقالهم لمسافات طويلة عبر النسق
الطبيعي .كان لنباتات أسيجة المزراع في المملكة المتحدة دورا في مساندة ما يقارب  % 81من طيور الغابات وقد ساهمت
إزالتها مؤخرا إلى تراجع العديد من أنواع هذه الطيور.
أهم عامالن مرتبطان بشكل إيجابي مع ثراء أنواع الطيور في النباتات في حواف المزراع هما ،حجم السياج (الطول  /العرض
 /الحجم) و وجود  /غياب األشجار ) .(Hinsley and Bellamy 2000إن وجود الغطاء النباتي والتعقيد الهيكلي والخضري
مهم أيضا .تميل الطيور إلى تفضيل أنواع النباتات في حواف المزارع التي تشبه بشكل وثيق موائلها غير المسيجة االعتيادية.
ويمكن زيادة قيمة حواف المزارع الشجيرية للطيور من خالل ربطها مع ميزات أخرى ،مثل األراضي غير المحروثة ،
الحواف الصخرية ،شرائط الزهور البرية ،الضفاف والقنوات ذات الخضرة الجيدة .إن وجود األشجار الكبيرة الميتة أو المتحللة
مفيد لكثير من األنواع فهو يوفر لها مصدرا للغذاء ومواقع للمبيت.
إن األشجار هي جزء تقليدي من نظام الزراعة األفريقية .حيث أن تكاملها الجيد يمكن أن يكون عنصرا أساسيا في تحسين
وزيادة انتاجية أنظمة المحاصيل الغذائية.
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يتم أيضا الحد من جريان المياه وتعرية التربة من قبل حاجز جسم األسيجة الشجيرية ،كذلك فهي تحسن من خواص التربة تحتها
نتيجة الرتفاع نشاط الحيوانات (دودة األرض) ،مما يزيد من ترشيح المياه .لقد تم استخدام مثل هذه األسيجة الشجيرية مع
األشجار في اثيوبيا الستعادة واستصالح مساقط المياه المتدهورة ). (Bishaw and Abdelkadir 2003

االطار  : 3الممارسات الفضلى إلدارة النباتات في أسيجة المز ارع:
عناصر أفضل الممارسات إلدارة نباتات األسيجة الشجيرية و التي ينبغي تكييفها لتالئم أنواع الطيور ذات األولوية،
من ): (Hinsley and Bellamy 4000
 إن المزيد من الموائل ينبغي أن يعني المزيد من الطيور ،لذلك كلما أمكن الجمع بين األسيجة الشجيرية مع غيرها من
الموائل شبه الطبيعية مثل القنوات والحواف العشبية ،غطاء نباتي للطيور البرية وطيور طرائد الصيد الخ .ينبغي
زيادة العرض (إلى  0.4متر على األقل ،ويفضل  4.1م) و كثافة الغطاء النباتي للسياجات الضيقة الرفيعة.
 تنويع أنواع هياكل حواف المزارع أو األسيجة الشجيرية (أي التباين في ارتفاعاتها ،أعداد األشجار وما إلى ذلك بين
وليس داخل األسيجة الشجيرية) ومحاولة دعم أنواع معينة وفقا لموقعها .على سبيل المثال ،حواف مزارع كبيرة من
الشجيرات مع الكثير من األشجار في المناطق القريبة من الغابات ،حواف مزارع ب شجيرات أقصر مع أعداد قليلة أو
متباعدة من األشجار في المناطق المفتوحة.
 تقليم األسيجة الشجيرية بشكل متناوب بحيث ال يتم قطعها جميعا كل عام .إن الفترة الفاصلة بين عمليات التقليم وموقع
التقليم يعتمد على نوع النباتات واألسيجة المرغوبة بها على المدى الطويل وأيضا على مطالب إنتاج المحاصيل.
وبإضافة هذا اإلجراء مع ما سبق ،ينبغي توفير مجموعة واسعة من أحجام وأنواع النباتات في األسيجة الشجيرية
داخل مكان معين .يفضل ترك التقليم حتى أواخر الشتاء إذا كان ذلك ممكنا لتجنب إزالة مخزون الفاكهة والبذور قبل
حلول فصل الشتاء .و تجنب االستخدام المفرط آلالت التقليم وإزالة الكثير من األغصان في القطعة الواحدة عند
التقليم.
 المحافظة على غطاء نباتي جيد في أسفل األسيجة الشجيرية وخاصة منع الرعي الجائر  /والغذاء من قبل الماشية،
ومنع انتشار مبيدات األعشاب في أسفل األسيجة الشجيرية.
 األخذ باالعتبار أنواع الطيور الموجودة في الموقع المعني عند ترميم األسيجة الشجيرية أو إنشاء أسيجة جديدة فيفضل
تصميم الحدود بحيث تتناسب معها .و في بعض الحاالت يفضل تحويل األسيجة ذات الفراغات إلى صفوف من
الشجيرات يتخللها العشب  /الزهور  /الحشائش البذرية ،وأحيانا مخزون وامتداد من األعشاب والزهور ومصادر
البذور قد تكون أفضل من األسيجة الشجيرية الحقيقية.

تحتاج السياسة الزراعية على المستوى الوطني ألن تُدخل عوامل الممارسات الفضلى إلدارة األسيجة الشجيرية مع التمويل
المناسب المخصص للتنفيذ ،على سبيل المثال من خالل خطط البيئة الزراعية.

 2.3التوصية  :5إنشاء إدارة مستدامة لألراضي لمنع الرعي الجائر والتصحر.
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الرعي الجائر والتصحر هما مصدر قلق خطير في هذه المنطقة .فمثال كانت البادية السورية توفر ما يقارب إلى  ٪61من
النظام الغذائي للمجترات الصغيرة في البالد .أما اآلن فقد انخفضت إلى أقل من  .٪3وكما هو الحال في كثير من األراضي
الجافة في العالم ،توجد دائرة مفرغة من التدهور مثل الرعي الجائر وحراثة أفضل المراعي لزراعة الشعير والتي قد قللت
أيضا من الغطاء النباتي الطبيعي.
نهج النظام البيئي القائم من خالل اإلدارة المستدامة لألراضي سوف يمنع الرعي الجائر ،وبالتالي تقليل التصحر في هذا
المسار.
أهداف حماية موائل الطيور الحساسة هي لضمان الحفاظ على ثراء األنواع  /التنوع األحيائي في مناطق الرعي .إن الحفاظ
على التنوع األحيائي سوف يضمن بقاء وفرة الغذاء ألنواع الطيور الحوامة المهاجرة.
بالنسبة للطيور الحوامة المهاجرة فتحتاج األخذ باالعتبار وفرة وتنوع الفرائس من الثدييات الصغيرة .فيمكن للرعي الجائر أن
يؤثر بشدة على فرائس الثدييات الصغيرة نظرا النخفاض توفر المواد الغذائية أو الجودة وانخفاض مالءمة التربة لبناء أنظمة
الجحور بسبب الدوس و  /أو بسبب زيادة خطر اإلفتراس في المناطق الرعوية ذات البنية األبسط.
على الرغم من أنه ينصح بمعدالت تربية المواشي (حمولة حيوانية) التي تطابق خصوبة التربة ونوع التربة والمناخ المحلي،
فإنه يفضل أيضا استخدام اعتبارات أنواع الطيور إلنشاء الموائل الصحيحة لألنواع المستهدفة ،مثل الطيور الحوامة المهاجرة.
إن العديد من مخاوف رعي الماشية في المراعي الجافة هي نتيجة لتوزيع الرعي غير المتكافئ ( .)Bailey 2004ففي المراعي
القاحلة الواسعة يكون توفر المياه محدودا والمناطق بعيدة عن المياه ،لذلك قد ال ترعى بشكل جائر كما في المناطق القريبة من
المياه .عادة ما يزيد تطوير مصادر جديدة للمياه في المناطق التي هي أبعد من  0كم من مصادر المياه الموجودة من استخدام
العلف القريب ويحسن من تجانس الرعي بصورة شاملة.
ينبغي اعتبار المناطق األبعد من  1.4كم عن المياه غير قابلة للرعي لتحقيق الرعي المستدام ). (Holechek et al. 2003
وبالنسبة للمناطق التي بعدها عن المياه بين  0.6و 1.4كم  ،يجب أن تحتوي معدل حمولة حيوانية يقدر بنصف ما تحتويه
المناطق التي تبعد أقل من 0.6كم عن مصدر الماء ). (Holechek et al. 2003
يجب على مستخدمي األراضي تلقي فوائد مباشرة من منع أو التخفيف من تدهورها .تبين األدلة التجريبية أن مستخدمي
األراضي هم األكثر قدرة على منع أو الحد من تدهور األراضي عند االستفادة بصورة مباشرة من االستثمارات الالزمة ،وذلك
عندما تفوق الفوائد التي تنتج من اال ستمرار في الممارسات الحالية تلك الفوائد التي تؤدي إلى تدهور األراضي .على سبيل
المثال ،بدأ المزارعون في النيجر بأنشطة الحماية أو زراعة األشجار عندما تم منحهم تفويضا المتالك األشجار ( (Nkonya et
.al. 2011
تستخدم المناطق المحمية أيضا بشكل شائع لرعي الماشية و يجب أن تأخذ ممارسات اإلدارة المستدامة لألراضي مكانا في هذه
المناطق .مثال في جنوب السودان توجد الماشية في معظم المحميات الطبيعية ،بغض النظر عن وضعهم القانوني .إن الرعاة
وقطعانهم اآلن راسخون في العديد من المتنزهات الرئيسية ،مما أوجد التنافس على المياه واألعالف وهذا أدى إلى تدهور
األراضي من خالل الحرق والرعي الجائر وتسهيل الصيد غير المشروع .و قد ساهم التعدي جزئيا إلى تدهور المتنزهات
الوطنية وهو يمثل اآلن تحديا كبيرا لقطاع الحياة البرية النامية في جنوب السودان ). (UNEP 2007
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 2.3.1التوصية  :6إدراج اآلثار على الطيور ضمن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ،وفي إرشادات
السياسات والتدريب لمركز تنمية األراضي الجافة
لقد تم خالل مؤتمر قمة األرض في ريو عام  0994التحديد أن مشاكل التصحر جنبا إلى جنب مع تغير المناخ وفقدان التنوع
األحيائي هي أعظم التحديات التي تواجه التنمية المستدامة .إن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ( )UNCCDالتي أنشئت
في عام  0992هي االتفاقية الدولية الوحيد ة الملزمة قانونا والتي ت ربط بين البيئة والتنمية ألجل ا إلدارة المستدامة لألراضي.
تعنى االتفاقية على وجه التحديد في المناطق الجافة ونصف الجافة وشبه الرطبة الجافة ،والمعروفة باسم األراضي القاحلة،
حيث توجد بعض أكثر النظم البيئية والشعوب هشاشة .في االستراتيجية العشرية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
( )2008-2018والتي تم اعتمادها في عام  ،4111قام األطراف في االتفاقية بتحديد أهدافهم بشكل أدق لتصبح" :إلقامة شراكة
عالمية لعكس التصحر  /تدهور األراضي والتخفيف من آثار الجفاف في المناطق المتضررة من أجل دعم الحد من الفقر
واالستدامة البيئية ".
لقد طور كل طرف في االتفاقية برامج عمل وطنية لمعالجة التصحر في بلدانهم.على سبيل المثال ،تشمل أنشطة خطة العمل
الوطنية في مصر صياغة خطة عمل رئيسية فيما يتعلق بتطبيق نظ ام الرعي السليم في مناطق الرعي المختلفة؛ واحدة أو أكثر
من أنظمة التناوب المختلفة ،وتطبيق نظم تناوب الرعي باإلراحة وتناوب الرعي الموسمي ،وتعديل عدد قطعان الرعي إلى
الحمولة الرعوية السليمة للمرعى وضمان توزيع جيد للثروة الحيوانية في منطقة الرعي ،وتوفير تغذية تكميلية من خارج
المراعي للتغلب على الفجوة بين إنتاج العلف الحالي ومتطلبات الماشية من األعالف الرعوية ،وإنشاء نقاط سقي إضافية عند
الحاجة ( .)Ministry of Agriculture and Land Reclamation and Desert Research Centre 2005
ينبغي على كل من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر و مركز تنمية األراضي الجافة النظر في اآلثار المترتبة على الطيور
في تطوير اإلرشادات وال سياسات لمنع التصحر .يجب إنشاء برامج العمل الوطنية مع النظر في احتياجات الطيور الحوامة
المهاجرة كما هو مبين في هذا التقرير.

 2.3.2التوصية  : 7تحسين المؤسسات والحاكمية إلدارة أراضي الرعي المدارة من قبل المجتمع
إن أراضي الرعي المدارة من قبل المجتمع هي مصادر مهمة لعلف الماشية في العديد من البلدان في هذا المسار .على سبيل
المثال ،في اليمن ،فإن أراضي الرعي المدارة من قبل المجتمع بالغة األهمية لسبل العيش الريفية .إن اإلنتاج من المراعي
منخفض .نتيجة الرعي الجائر فإن الغطاء األرضي للمراعي منخفض مع نسبة مرتفعة من النباتات الحولية والنباتات غير
المستساغة .ولم يتم تبني أنواع األعالف المحسنة على نطاق واسع في المراعي .إن قطع األشجار والشجيرات واألعشاب
الخشبية للحصول على الوقود لها تأثير سلبي على التكوين النباتي ومعدالت ترشيح المياه واحتفاظ التربة بالمياه.
في ظل وجود طلب كاف للثروة الحيوانية أو المنتجات الحيوانية ،فإن الوصول غير المقيد إلى أراضي الرعي قد يؤدي إلى
اإلفراط في استغالل الموارد .كل فرد مستخدم للمورد يتمتع ب االستفادة الكاملة من الموارد ولكن يتحمل فقط جزء ضئيل من
التكلفة .ونتيجة لذلك ،فإن نظام الرعي التقليدي غير المنضبط ونظام الرعي الحر كانا في كثير من البلدان سبب للتدهور الشديد
4
ألراضي الرعي .وعلى الرغم من أن هذا قد ال يكون الحال في بعض الدول العربية.
لدى أثيوبيا أكبر عدد من جموع المواشي في أفريقيا وتحتل المرتبة  01في العالم .إن القطاع الفرعي للثروة الحيوانية هو
عنصر مهم ال يتجزأ من القطاع الزراعي حيث يوفرطاقة الجرللفالحة ومصدر غذاء ،دخل لألسر ،وتأمين ضد المخاطر.
http://cmsdata.iucn.org/downloads/al_hima.pdf .
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إن أراضي الرعي المدارة من قبل المجتمع هي مصادر مهمة ألعالف الماشية في البالد .ومع ذلك في اآلونة األخيرة أصبحت
العديد من أراضي الرعي متدهورة بشدة بسبب نظام الرعي الحر وغير المنضبط.
إن إسناد الحقوق للمجتمعات المحلية إلدارة الموارد ،ووضع قوانين ولوائح االستخدام ،وإنفاذ القوانين هي شروط ضرورية
لنجاح إدارة الموارد المجتمعية .وتتطلب اإلدارة المستدامة للموارد أيضا أن يتم مراقبة قوانين ولوائح االستخدام المجتمعية على
نحو فعال .وبالتالي فإن تحديد العوامل التي تساعد على التنمية وتفعيل المؤسسات والمنظمات المحلية يصبح مهما ،وهذا مشابه
لمفهوم الحمى.
يجب أن تأخذ الترتيبات المؤسسية للحاكمية في اإلعتبار هياكل الملكية واالستخدام واإلدار ة المتعددة ألراضي الرعي المدارة
من قبل المجتمع .وقد أظهرت التجارب السابقة أن وحدات الحوكمة المركزية ،مع أخالقيات التنظيم والرقابة هي غير مناسبة
لتنظيم وإدارة نظم الموارد متعدد المنتجات ومتعددة المشاركين مع وجود تذبذب في تيارات الفائدة .تتطلب اإلدارة الفعالة
ألراضي الرعي المدارة من قبل المجتمع مزيجا مالئما من المؤسسات والمنظمات المحلية وعلى مستوى الدولة .و سوف يختلف
تحديد المزيج وفقا لظروف معينة ،ولكن ينبغي أن يكون التركيز على إعادة إحياء المؤسسات والمنظمات المحلية ( Williams
.)1998
لدى المجتمعات الريفية في تيغري ،إثيوبيا تقليد طويل في تطوير وتطبيق لوائح استخدام مناطق الرعي .وفقا لمسح العينة ،فإن
لوائح اال ستخدام ت سهم في اعادة التجدد الطبيعي في أراضي الرعي ،ودعم دور إدارة الموارد المجتمعية في التعامل مع تدهور
الموارد .كما يتم المحافظة على تقييد استخدام أراضي الرعي عند انشائها.إن المنظمات القروية هي المسؤولة في المقام األول
عن إدارة مناطق الرعي المقيدة من خ الل تنظيم وإبالغ المستفيدين ،وإنشاء وإنف اذ لوائح اال ستخدام مع المساعدة التقنية والمادية
من المكتب اإلقليمي الزراعة.
ي ساهم المستفيدون في إدارة أراضي الرعي من خالل المساهمات النقدية والعينية للحماية ومساهمة العمل بدون تعويض لتطوير
أراضي الرعي .ونظرا لدورها الحاسم للجر في إنتاج المحاصيل ،فإن الثيران تعتبر المستخدم ذو األولوية ألراضي الرعي
المقيد ة (.)Gebremedhin, Pender, and Tesfay 2004

 2.4التوصية  : 8تخفيض آثار مبيدات األعشاب على الطيور من خالل النظم البديلة لمكافحة األعشاب وإنشاء
أرا ِ غير محروثة وأطراف حقول محمية خالية من مبيدات األعشاب
تستخدم مبيدات األعشاب لقتل النباتات المنافسة في مناطق األراضي الزراعية ،ويشار إليها عموما ب األعشاب الضارة .يمكن
لألعشاب أن تقلل انتاجية المحاصيل الزراعية مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة اإلنتاج الغذائي ،ولذلك يتم السيطرة عليها في معظم
األحيان من خالل استخدام مبيدات األعشاب مما يزيد المخاطر على الطيور ،مثال من خالل فقدان غذاء الالفقاريات المرتبطة
بنباتات مضيفة معينة .كما أن استخدام مبيدات األعشاب يمكن أن يؤدي أيضا إلى انجراف التربة وجريان المياه وفقدان في
النيتروجين المرتبطة بتعرية التربة على المدى الطويل مما يؤثر أيضا سلبا على الطيور.
إن إدارة األعشاب المتكاملة تقلل من استخدام مبيدات األعشاب حيث أمكن االستفادة من البدائل مثل التغطية بالمهاد العضوي /
زراعة محاصيل التغطية،الزراعة البينية ،الحراثة بين صفوف المحاصيل ،وأنظمة المكافحة الحيوية.
يمكن لتغطيه سطح التربة بالمهاد العضوي منع إنبات األعشاب الضارة أو إعاقة نمو بادراتها .على سبيل المثال وفر مهاد
اللوبياء في بيئة صحراوية في والية كاليفورنيا مكافحة لألعشاب الضارة لمدة موسم دون مبيدات األعشاب وزاد االنتاجية
(  .)Hutchinson and McGiffen 2000ول تغطية التربة بالمهاد العضوي فوائد اضافية غير مكافحة األعشاب الضارة ،بما
في ذلك الحد من انجراف التربة ،وإ ضافة النيتروجين إلى التربة ،وحفظ مياه التربة خالل الفترات الحارة والجافة.
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إن محاصيل الغطاء المزروعة مع المحصول الرئيسي توفر مانعا لنمو األعشاب .ويمكن بذرها ضمن المحاصيل الموجودة
حاليا أو بعد الحصاد لتقليل وقت نمو األعشاب الضارة دون منافسة من المحاصيل .إن الكتلة الحيوية لمحاصيل الغطاء ت ساعدها
على المنافسة مع األعشاب الضارة .تشمل المزايا األخرى لمحاصيل الغطاء تحسين التربة ونوعية المياه ،تحسين فعالية تدوير
المغذيات ،وتحسين إنتاجية المحاصيل ماديا .إن إعاقة نمو األعشاب ،بدال من استخدام مبيدات األعشاب يمكن أن يقلل أيضا من
تكاليف اإلنتاج (.)Snapp et al. 2005
أما الزراعة البينية فهي نمو اثنين أو أكثر من أنواع المحاصيل في وقت واحد في نفس الحقل .يمكن أن تولد الزراعة البينية
تفاعالت حيوية مفيدة بين المحاصيل ،مما يزيد من اإلنتاج واالستقرار ويتسبب في زيادة كفاءة استخدام الموارد المتاحة (يمكن
أن تكمل بعضها البعض وتكون االستفادة المشتركة أفضل للموارد فيما لو زرعت بشكل منفصل) والحد من األعشاب الضارة
( .)Eskandari and Kazemi 2011يمكن بذر المحاصيل في نفس الوقت (الزراعة البينية المختلطة) أو في أوقات مختلفة
(الزراعة البينية المتناوبة) .زراعة الشرائط البينية هو نظام إ نتاج حيث تزرع محاصيل مختلفة في شرائح واسعة (عادة ما
تكون بعرض آلة البذار) في نفس الحقل.
يمكن للحراثة بين ال صفوف والتي تتضمن حراثة الفراغات بين صفوف المحصول الزراعي أن تقلل كثيرا من وجود األعشاب
الضارة دون استخدام مبيدات األعشاب وانتاج عوائد مماثلة.على سبيل المثال ،تبين أن انتاجية زراعة القطن في اليونان
باستخدام الحراثة بين صفوف القطن بدال من مبيدات األعشاب كانت متسقة مع انتاجية الزراعة باستخدام مبيدات األعشاب
(  .)Papageorgiou, Eleftherohorinos, and Vasilakoglou 2008يمكن توقيت الحراثة بين صفوف المحاصيل
لتتزامن مع الفترة الزمنية األكثر احتماال لتداخل األعشاب الضارة مع المحاصيل.
يمكن للمكافحة الحيوية باستخدام األعداء الطبيعية لألعشاب الضارة أن تكون أيضا بديال فعاال الستخدام مبيدات األعشاب.
وينبغي أيضا إتاحة بل واستهداف أنظمة المكافحة الحيوية في مزارع صغار المزارعين ومزارعي الكفاف .أمثلة المكافحة
الحيوية لألعشاب الضارة تشمل األغنام لمكافحة نبات حشيشة الدود أو القربيون الوارفة ،وحشرة عثة السينابار وخنفساء
برغوث الحشيش للسيطرة على نبات حشيشة الدود ،وخنفساء كريسولينا للسيطرة على نبتة حشيشة القلب ،واستخدام الماعز
لمكافحة األجمات في المراعي.
غالبا ما تكون النظم البيئية الزراعية بيئات غير محببة ل ألعداء الطبيعية بسبب المستويات العالية من االزعاج .إن إدارة
الموائل ،ك شكل من أشكال المكافحة الحيوية للصون ،هو نهج قائم على أسس بيئية يهدف إلى إعطاء األفضلية لألعداء الطبيعية
وتعزيز المكافحة الحيوية في النظم الزراعية ( .)Landis, Wratten, and Gurr 2000
وعلى الرغم من أن المبيدات الميكروبية تقتل األعشاب المستهدفة بشكل سريع ،إال أن الكثير غيرها من عوامل المكافحة
الحيوية ال تؤدي إلى القتل الفوري بعد التطبيق ،والذي يعد سمة ل لعديد من مبيدات األعشاب الكيميائية .ومع ذلك ،فإن تلك
العوامل الحيوية القادرة على االنتشار بشكل منظم أو التفشي الطبيعي في الحقل قد تصل أيضا إلى اإلبادة الفعالة وهي القضاء
أو الخفض ال شديد في إنتاج البذور .وعلى المدى الطويل ،قد يكون هذا التأثير أكبر بكثير من األثر السريع للقتل ،حيث أن إعادة
النمو ال تعويضي من األعشاب الضارة التي تعيش بعد اإل صابة األولية قد تسمح ل ألعشاب إلعادة تأسيس جموع تنافسية بسرعة
( . )Muller-Scharer, Scheepens, and Greaves 2000
يختار المزارعون عادة في نظم الزراعة التقليدية في إثيوبيا أصنافا مستقرة من المحاصيل التي تتكيف بشكل جيد أيضا ،ولنظم
زراعية يُزرع فيها محصولين أو أكثر من المحاصيل في نفس الحقل وفي نفس الوقت .ويمكن لهذه النظم التقليدية المتنوعة أن
تعزز من وفرة األعداء الطبيعية وأن تحافظ على أعداد اآلفات عند مستويات منخفضة ( Abate, Van Huis, and Ampofo
.)2000
إن السماح لألعشاب الضارة بالنمو إلى مستوى عتبة معين هو مفهوم جديد في مكافحة األعشاب الضارة .ويستند نهج هذا
النظام البيئي على معرفة بيئات المحاصيل ،وخاصة اآلليات الكامنة للتفاعالت بين األعشاب الضارة ،العدو الطبيعي والبيئة
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على مستويات الفرد والجموع  .وهذا يشمل حماية الموائل المفيدة التي تدعم الحد من األعشاب (مثل األعداء الطبيعية) ،وإدارة
مجتمع النبات للحفاظ على وتعزيز فعالية عوامل المكافحة الحيوية الموجودة.
إن المعرفة المحلية األصيلة إلدارة اآلفات هي أيضا فعالة ومفيدة لتحسين إدارة األعشاب الضارة بجمعها مع األساليب األخرى،
وال سيما لتحديد القضايا على المستوى الوطني و على مستوى الموقع المحدد .وينبغي أن تكون هذه المعرفة أساسا لوضع خطط
وأساليب اإلدارة المتكاملة لألعشاب .وقد تم جمع المعرفة األصيلة في الهالل الخصيب ،مثل سورية ،لبنان ،فلسطين ،واألردن،
وتقييمها إلدارة النظم البيئية الزراعية كوسيلة إلضافة قيمة إلى األ ساليب الجديدة من اإلنتاجية الزراعية ( .)Jaradat 1998إن
االستراتيجيات التي تستخدم الطرائق التقليدية الميكانيكية لقلع األعشاب مع بعض البدائل المذكورة أعاله على حد سواء هي
شائعة أيضا .كما أن تدوير المحاصيل وتجنب الرعي الجائر للمراعي أو المروج واستخدام أنواع األعالف التنافسية التي تتكيف
جيدا والحفاظ على الخصوبة الجيدة للتربة هي أيضا أساليب فعالة للحد من استخدام مبيدات األعشاب .وينبغي أن تتم مراقبة
المحاصيل بشكل منتظم بحيث يمكن أن تنعكس المعلومات الحديثة في استراتيجيات إدارة المحاصيل واستخدامه ا إلدارة
األعشاب الضارة بشكل فعال.

إنشاءحواف الحقول الخالية من مبيدات األعشاب و مناطق أراضي غير محروثة محمية

ينبغي إنشاء هوامش الحقول ومناطق األراضي غير المحروثة المحمية الخالية من المبيدات  ،بما في ذلك مبيدات األعشاب.
تزيد هوامش الحقول الخالية من مبيدات األعشاب من التنوع األحيائي في هذه المناطق وتؤدي إلى زيادة المكافحة الطبيعية
لآلفات للمناطق المزروعة ودعم الموائل من أجل الطيور.
إن واحدة من السمات المميزة الرئيسية للنسق الطبيعية الزراعية الحديثة هي الحجم الكبير وتجانس الزراعات أحادية
المح صول ،والذي يجزء النسق الطبيعي لألراضي .وهذا يمكن أن يؤثر بشكل مباش ر على وفرة وتنوع األعداء الطبيعيين ،إذ
أنه كلما كبرت المنطقة المزروعة بالمحاصيل األحادية كلما انخفضت قابلية الحياة لجمع معين .وبالتالي فإن العودة إلى استخدام
التركيب الفسيفسائي في النسق الزراعي المكون من قطع الغابات و صفوف حواف المزارع األسيجة الشجيرية واألراضي
الرطبة وأفنية المزارع الخ .يمكن أن يؤدي إلى تهيئة موائل متعددة للتكاثر والتغذية واإليواء لعدد من أنواع المفيدة المفصليات
المفيدة (.)Altieri 1999
إن إحدى الطرائق إلعادة التنوع األحيائي في الزراعات األحادية واسعة النطاق يكون ب إنشاء هوامش حقول متنوعة و  /أو
أسيجة شجيرية متنوعة نباتيا والتي قد تكون بمثابة ممرات حيوية تسمح بحركة وانتشار التنوع األحيائي من المفصليات المفيد ة.
وهناك قبول واسع ألهمية هوامش الحقول كمستوعبات ل ألعداء الطبيعية آلفات المحاصيل .وقد أظهرت العديد من الدراسات
وفرة متزايدة من األعداء الطبيعية والمكافحة الحيوية األكثر فعالية حيث تحاط المحاصيل ب النباتات البرية .قد تكون هذه الموائل
مهمة كمواقع للبيات الشتوي لألعداء الطبيعية ويمكن أن توفر المزيد من الموارد مثل الفرائس  /المضيفات البديلة ،وحبوب
اللقاح والرحيق للطفيليات والمفترسات من النباتات المزهرة (.)Altieri 1999على سبيل المثال ،تُ ستخدم في مصر األعداء
الطبيعية المحلية لمكافحة آفات قصب السكر (.)Abd-Rabou 2007
إن هوامش الحقول هي سمة رئيسية في نسق األراضي الزراعية وتوجد ب شكل ما على حواف كل الحقول الزراعية .وغالبا ما
تزرع ك شرائط عشبية تعالج بمبيدات األعشاب وتقص بانتظام .لل هوامش مجموعة من النباتات والحيوانات المرتبطة بها وكثير
منها مفيدة ،إما كملقحات للمحاصيل أو مفترسات لآلفات ،ومع النباتات التي توفر البذور وغيرها من الموارد لهذه الحياة البرية.
تساهم الهوامش في استدامة اإلنتاج من خالل تعزيز األنواع المفيدة ضمن المحاصيل والحد من استخدام المبيدات ( Marshall
.)and Moonen 2002
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يمكن للتنوع األحيائي للهوامش أن يكون مفيدا بشكل خاص لألنواع في المستويات الغذائية المرتفعة ،مثل الطيور على مستوى
النسق الطبيعي .إن إدارة هوامش الحقول بطريقة صديقة ب الحياة البرية يمكن أن تزيد من الموارد الغذائية التي تقدمها للطيور،
مثل توفير بذور العشب ومجموعة من المفصليات .إن توفر البذور والالفقاريات في الهوامش غير المزروعة يتأثر بشدة بالقص
والحراثة واستخدام مبيدات األعشاب ( .)Vickery, Feber and Fuller 2009
ومن حيث فعالية التكلفة على أساس مقارنة منطقة لمنطقة ،فإن هوامش الحقول يمكن أن تكون مصادر مهمة للغذاء مقارنة مع
المناطق المزروعة على نطاق كامل المزرعة .ومع ذلك ،ال يمكن لنوع واحد من الهوامش أن يوفر اإلمدادات الغذائية على
مدار العام بل ينبغي ادراج أنواع مختلفة من الهوامش على مستوى المزرعة .وينبغي أن تدار جنبا إلى جنب مع مالمح الحدود
المجاورة ،مثل حواف المزارع الشجرية ،إلنشاء هياكل بنيوية للطيور والالفقاريات ( .)Vickery, Feber and Fuller 2009
لقد أظهرت األراضي غير المحروثة المحمية (المعروفة أيضا باسم أراضي الحقول غير المحروثة) نجاحها كأداة صون
لتحسين موائل األراضي الزراعية للطيورمن خالل ترك رؤوس الحقول بدون رش ،والذي يحسن من وفرة الموارد الغذائية
مثل الحشرات.
تقلل أراضي الحقول غير المحروثة أيضا من احتمال انجراف رذاذ المبيدات بنسبة  93في المائة ،وبالتالي الحد من مخاطر
تلوث المجاري المائية والمياه الجوفية.

 2.5التوصية  :9ت قليل اإلفراط في استخدام األسمدة الكيميائية والتأثيرات المرتبطة بها على النظم البيئية
يمكن لال ستخدام المفرط لألسمدة أن يكون له تأثير ضار على البيئة ،وخاصة تلوث المياه من خالل الجريان السطحي الزراعي
وتدهور التربة .تتحكم اللوائح في كثير من األحيان في التخزين والتعبئة والتغليف لأل سمدة ولكن ليس حجم االستخدام
(  .)Yamano and Ayumi 2010يمكن للموائل المتدهورة مثل مصادر المياه الملوثة أن تؤثر على الطيور عن طريق
تخفيض الغذاء من األسماك على سبيل المثال.
إذا تم اإلفراط في استخدام األسمدة ،فانه يمكن للرواسب المتجمعة على حواف الحقول أن تساهم في نمو األعشاب الضارة،
والذي غالبا ما يدفع المزارعين الى إزالة هذه المناطق الهامشية .وإزالتها يمكن أن يؤثر سلبا على الطيور من خالل الحد من
مصادر الغذاء (تم معالجته بشكل منفصل في هذا التقرير).
تقدم بعض الشركات عبوات صغيرة من األسمدة ،مثل شركة سينجينتا و باير .وتبيع مؤسسة تشجيع مدخالت الزراعة في
أفريقيا أيضا عبوات صغيرة من األسمدة في عبوات  4 – 0كغ ،بدال من عبوات الـ  31كغ المباعة من قبل العديد من التجار
الزراعيين .وتجعل هذه العبوات الصغيرة األسمدة في متناول أصحاب الحيازات الصغيرة ،كما تمنع تراكم المخزونات منتهية
الصالحية وقد تمنع أيضا االستخدام المفرط من قبل المزارعين الذين يرغبون في الحفاظ على مخزوناتهم المحدودة.
ينصح باستعال عبوات األسمدة ال صغيرة ،ألن الغالبية العظمى من المزارعين في هذا المسار هم من أصحاب الحيازات
الصغيرة و إن الحد من كميات األسمدة قد يقلل من احتمال االستخدام المفرط.
كما يوصى ب استخدام األسمدة الحيوية عوضا عن األسمدة الكيماوية كلما أمكن ذلك لتقليل اآلثار على البيئة ( Mishra et al.
 .)2013لقد أدى استخدام األسمدة الحيوية والسماد العضوي ( سماد عضوي من قش الرز) في منطقة النوبارية في مصر إلى
زيادة اإلنتاجية من الذرة والقمح (.)Elkholy, Mahrous, and El-Tohamy 2010
باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي اتباع المبادئ اإلرشادية للممارسات الفضلى في استخدام األسمدة لضمان حماية البيئة .إن الخطوط
االرشادية للممارسات الفضلى التي أعدها البنك الدولي هي مثال جيد على ذلك (.)Morris 2007
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 2.6التوصية  :11تقل يل اآلثار السلبية لزراعة الزهور على النظم البيئية من خالل اتباع الممارسات الفضلى
تعد زراعة الزهور في أفريقيا أحد أكبر صادراتها األجنبية ،وخاصة في إثيوبيا ،وهي مصدر رئيسي للعمالة والدخل للبالد.
بسبب النمو السريع لهذه الصناعة فإن هناك خطر من اآلثار ال سلبية على البيئة والطيور.
غالبا ما تختار شركات زراعة الزهور مواقع البيوت البالستيكية بالقرب من البحيرات لتسهيل أنظمة الري .وهذا قد يهدد
مستويات المياه ونوعيتها.
للحد من مخاطر انخفاض مستويات المياه على الطيور ،ينبغي اتباع ممارسات الري المستدامة والفعالة على النحو المنصوص
عليه أعاله في هذه اإلرشادات.
وعلى الرغم من أن البيوت البالستيكية هي نظم زراعية مغلقة ،إال أن الملوثات مثل األسمدة والمبيدات يمكن أن تتسرب إلى
المياه الجوفية و  /أو تجري إلى مصادر المياه األخرى إذا لم يتم اتباع الممارسات الفضلى .إن العديد من البحيرات في وادي
حفرة اإلنهدام هي نقطة النهاية لألحواض المائية التي ال تصرف وبالتالي تعزز مخاطرتراكم تلوث المياه.
يمكن أن تنشأ أحد المخاطر الرئيسية لتلوث المياه من غسل البيوت البالستيكية الزراعية .فعند غسلها يجب منع اتصال المياه
العادمة بمصادر المياه العذبة ،بما في ذلك المياه الجوفية ،وينبغي أيضا إعادة تدويرها.
من أجل حماية كل من المياه الجوفية والسطحية من أية ملوثات زراعية ذات الصلة مثل المبيدات واألسمدة فإنه يجب أن يكون
هناك منطقة عازلة كافية ،كما أن الزراعة على حدود المزرعة من شأنه أن يعمل على تصفية النفايات الضارة ( Kong et al.
 ،)2014وبالتالي تقليل أية آثار.
وينبغي أيضا اتباع العناصر اإل ضافية من الممارسات الفضلى كما هو مشار إليها في االطار أدناه.

االطار  :4الممارسات الفضلى إلدارة البيوت البالستيكية الزراعية
عناصر الممارسات الفضلى إلدارة البيوت البالستيكية الزراعية من دليل الممارسات االدارية الفضلى للبيوت البالستيكية
الزراعية (:(UMass Extension 4002) )BMP
 استخدام الممارسات االدارية الفضلى لمعالجة المياه العادمة من أسطح البيوت البالستيكية ،المداخل ،مواقف
السيارات ،مناطق الزراعة داخل البيوت البالستيكية ،مساطب وأحواض الزراعة خارج البيوت البالستيكية ،
وأرضيات وطاوالت الزراعات المائية.
 تبني ممارسات اإلدارة المتكاملة لآلفات وتجنب المبيدات ذات الثباتية العالية والتي لها إمكانات الرشح العالية أو التي
تتحرك بسهولة على ال سطح.
 الحد من استخدام المبيدات من خالل التوقيت المناسب الستخدامها والتقييم الالحق للمستوى الناتج لمكافحة اآلفات.
 قد تتطلب أنظمة إدارة مياه األمطار والمياه العادمة مهندسا لتصميم ظروف جريان الصرف.
أراض رطبة م شيد ة للسماح
 النظر في توجيه مياه األمطار من البيوت البالستيكية الزراعية إلى بركة االحتفاظ أو إلى
ٍ
لمعظم الرواسب باالستقرار بها قبل أن تصل إلى الجداول واألنهار
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 النظر في انشاء أنظمة الحصاد المائي في البيوت البالستيكية الزراعية المتصلة بشبكة مزاريب لتخزين بعض من
المياه الستخدامها في الري.

لقد أدخل اتحاد منتجي ومصدري الخضراوات االثيوبية ( )EHPEAوالتي يشكل  91في المائة من أفراد هذا القطاع أعضاء
فيه ،ميثاق طوعي للممار سات الفضلى لقطاع تصدير الزهور .واعتبراالتحاد عند تطوير الميثاق مسؤولية القطاع في تنفيذ
الممار سات المستدامة وركز على تحليل عالمات السوق الحالية والمواثيق المتعلقة باإلنتاج المستدام لألزهار ،ومراجعة
التشريعات األثيوبية ذات الصلة بشأن اإلدارة المستدامة ،وتقييم تجربة البلدان األخرى في تنفيذ المواثيق ،وعقد ورش عمل
للمزارعين و ألصحاب المصلحة ،لتحديد منهجية لتنفيذ وإدارة الميثاق.
يمكن أن تحصل المزارع على اعتماد الميثاق (في المستويات البرونزية والفضية والذهبية) من خالل إظهار أدلة على االمتثال
والتي يتم مراجعتها من قبل مدققين معينين من قبل االتحاد ( .)EHPEAإن المستوى البرونزي هو شهادة لتلبية المتطلبات
التشريعية الدنيا في القانون األ ثيوبي .من الناحية النظرية ،فإن كل المزارعين يجب أن يمارسوا أعمالهم على المستوى
البرونزي  ،ولكن االلتزام ال يزال قضية رئيسية .وبالفعل ،فإن مجلس الوزراء األثيوبي أصدر مرسوما في عام  4100بأن
جميع مزارعي الزهور يجب أن يكون لديهم االعتمادية على المستوى البرونزي.
وي سعى اتحاد منتجين ومصدرين الخضراوات االثيوبية ( )EHPEAإلى مواصلة تشجيع التطوير لميثاق الممارسات فضال عن
تسهيل برامج بناء القدرات لمساعدة المزارعين على االمتثال للميثاق .ويلتزم االتحاد بدعم تنفيذ الميثاق وتحقيق االعتراف
الدولي وتقييم خدمات المراجعة وتنظيم التدريب من قبل االتحاد والمتخصصين أل صحاب المصلحة.
ينصح باعتماد نظام إصدار الشهادات داخل دول هذا المسار لتشجيع المزارعين على المشاركة في الممارسات المستدامة وتلقي
تقديرا لجهودهم .ويمكن تحديث نظام إصدار الشهادات القائمة لتشمل العوامل ذات الصلة بزراعة الزهور.
على الصعيد الوطني ،ينبغي أن يطلب إجراء تقييم لألثر البيئي لمزارع الزهور سواء الجديدة أو القائمة وخاصة إذا كانت هذه
المزارع في توسع .وينبغي أن يشمل تقييما عن آثار استخدام المياه ومنع تلوث المياه ،فضال عن التأثيرات العامة على الطيور.
انظر التوجيه أعاله لم زيد من المعلومات حول إجراء تقييم األثر البيئي.

 2.7التوصية  :11منع تلوث المياه عن طريق تقليل آثار الصرف الزراعي (المرتبط غالبا مع الري) من خالل
العوازل و زراعة الممرات
إن الصرف الزراعي يعد مساهم ر ئيسي لتلوث المياه وتدهور األراضي ،األمر الذي يعد مكلفا جدا لعكس نتائجه واصالحه.
على سبيل المثال ،قدر برنامج األمم المتحدة للبيئة ( )UNEPبأن إعادة إصالح حوض للمياه الجوفية في فلسطين سيكلف 0.3
مليار دوالر ويستغرق ما يقرب من  41عاما .5لذلك ،من الضروري منع الصرف الزراعي من تلويث مصادر المياه.
إن أشرطة التصفية الخضرية الموجودة على شكل زراعات حرجية أو أعشاب على الخطوط الكنتورية العازلة لديها القدرة
على تحسين كل من نوعية المياه و وفرة الحياة البرية والتنوع األحيائي إ ضافة لقيمها الجمالية .يمكن استخدام شرائط الترشيح

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=32038#.VEvtkfldVwo .
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من الغطاء النباتي الدائم التي تقلل الجريان السطحي وتحصر الرواسب وذلك للحد بشكل كبير من مصدر التلوث غير النقطي
( .)Bishaw and Abdelkadir 2003
ويشمل تركيب العوازل تحويل أجزاء من حقول المحاصيل إلى الغطاء النباتي الدائم .بحيث تصبح التربة داخل منطقة العزل
الجديدة مستقرة واألسمدة والمبيدات محتجزة والملوثات التي تدخل في الصرف من حقول المحاصيل المجاورة يمكن أن تصبح
محتجزة بين الغطاء النباتي والتربة .على سبيل المثال ،إن عدم وجود أشرطة خضرية عازلة ووجود التعرية في جنوب أفريقيا
كانت من النقاط المسؤولة عن التلوث بالمبيدات من خالل الصرف الزراعي في الحوض المائي لنهر اللورينز ( Dabrowski
.)et al. 2002
إن أنظمة الطبقات المتعددة المترافقة مع التغطية بالقش ونظم الجذور الكثيفة ،يحبس جريان الصرف عندما يصل أوال إلى
السطح وبالتالي يعزز الترشيح .إن األحزمة العشبية هي التشكيالت األقل تكلفة واألقل حاجة إلى العمالة للحفاظ على التربة
( .)Mati et al 2006فهي تجمع بين خصائص كل من المعايير الحيوية والهيكلية .ومع ذلك ،فإن الجمع في العوازل بين
األعشاب والشجيرات واألشجار قد يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في جريان الصرف مقارنة ب شرائط العزل العشبية.
في إثيوبيا ،تم اعتماد العوازل العشبية في بعض المناطق في المرتفعات .وهي أيضا موجودة بشكل كبير في مرتفعات الوسط
وحفرة اإلنهدام حيث يكون هطول األمطار جيدا .في الواليات المتحدة ،أصبحت ممارسات العزل مقبولة على نطاق واسع
باعتبارها أدوات إدارة مهمة في الجهود المبذولة للحد من مصدر التلوث الزراعي غير النقطي (.)Dosskey 2002
إن أراضي المحاصيل الزراعية هي مصدر رئيسي للملوثات التي تشمل الرواسب والمغذيات ومبيدات اآلفات .وقد وضعت
برامج كبيرة من الحوافز المالية من قبل وزارة الزراعة األمريكية لتشجيع إنشاء الممارسات العازلة على نطاق واسع في
أراضي المحاصيل .ينبغي توسيع نطاق التمويل الحكومي لزيادة استخدام العوازل إلى جميع مناطق زراعة المحاصيل في هذا
المسار ،وال سيما حيث تشكل التعرية والتلوث من المصادر غير النقطية مصدر قلق.
إن زراعة الممرات أو الزراعات بين األسيجة الشجرية هي من ممارسات الزراعة الحرجية التي تزرع فيها األشجار المعمرة
أو الشجيرات في وقت واحد مع المحاصيل الزراعية أو البستانية الحولية .حيث تزرع األشجار التي تدار كأسيجة شجرية في
صفوف عريضة وتزرع المحاصيل في الفراغات البينية أو الممرات بين صفوف األشجار .تزرع األشجار في صفوف مفردة
أو متعددة .يمكن لألشجار التي تزرع على أبعاد صحيحة ومع ممارسات اإلدارة السليمة يمكن أن تقلل المنافسة مع المحاصيل
السنوية وتنتج زيادة صافية في العائدات في وحدة المساحة (.)Patra 2013

االطار  :5الفوائد اإلقتصادية االجتماعية والبيئية لزراعة الممرات
تشمل فوائد زراعة الممرات (:)Patra 2013
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إن إضافة كميات كبيرة من المواد العضوية إلى التربة من خالل التقليم ،أي إزالة الفروع الجانبية من األشجار ،لها
تأثير إيجابي على خواص التربة الفيزيائية والكيميائية ،وتسريع النشاط الميكروبي وزيادة اإلنتاجية .هذا يحسن أداء
محاصيل الممرات في نهاية المطاف.



هناك انخفاض في استخدام األسمدة الكيميائية ،مما يقلل من التلوث البيئي ويحافظ على صحة التربة.



تعمل أغصان األشجار الناتجة عن التقليم والموزعة على سطح التربة في الممرات عمل المهاد العضوي .وإضافته
تلطف درجة حرارة التربة ،وتقلل التبخر وتحسن نشاط الكائنات الدقيقة في التربة وعلى بنية التربة.وكل هذا يؤدي
إلى ترشيح أفضل وتقليل جريان الصرف وتحسين كفاءة استخدام المياه.
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تعمل صفوف األشجار في األراضي المنحدرة كحاجز مادي لحركة التربة و المياه ،مما يؤدى إلى تخفيضات كبيرة
في خسائر االنجراف .إن وجود قصاصات األغصان المستخدمة كمهاد عضوي في الممرات يساهم أيضا في السيطرة
على االنجراف التربة.



توفر زراعة الممرات منتجات إضافية ،على سب يل المثال العلف الحيواني والحطب ،عندما يتم استخدام أنواع شجرية
متعددة األغراض أل شجار األسيجة.



خالل فترة إراحة األرض ،فإن التظليل للفراغات البينية في الممرات يقلل من نمو األعشاب الضارة .بينما في مرحلة
الزراعة ،يمنع المهاد العضوي إنبات ونمو األعشاب الضارة.



تحسن زراعة الممرات التنوع األحيائي والموائل للطيور.

يمكن أن تزيد زراعة الممرات من عدد الحيوانات المجترة الصغيرة بنسبة  43في المائة نظرا لزيادة الموارد الغذائية
( .)Heshmati and Squires 2013
وقد شجعت تطوير زراعة الممرات للصبار  /القطف في منطقة شمال أفريقيا حكومات المغرب وتونس لالستثمار في الزراعة
المستدامة في المناطق الجافة .فتساعد زراعة ممرات الصبار في التخفيف من الجفاف عن طريق زيادة وتثبيت احتياطيات
العلف ( .)Heshmati and Squires 2013
يمكن ل زراعة األشجار بين شجيرات القهوة أن تقلل من تأثير الخنفساء الحفار ة لحبوب القهوة بسبب المكافحة الطبيعية لآلفات
التي تقدمها الطيور البرية .ففي جامايكا ،أظهرت األبحاث الميدانية أن الطيور المهاجرة الهازجة آكلة الحشرات تقلل من
ال ضرر على محصول البن عن طريق مكافحة والسيطرة على الخنفساء الحفار ة لحبوب القهو ة ،والتي تعد اآلفة الحشرية األكثر
إضرارا اقتصاديا في العالم (  .)Railsback and Johnson 2014قد تحدث فوائد مماثلة لمكافحة اآلفات أيضا مع زراعة
الممرات والطيور الحوامة المهاجرة.
يمكن أيضا أن تقلل الطيور في المناطق الزراعية من احتمال حدوث أمراض المحاصيل .على سبيل المثال ،تنظف الطيور بقايا
المكسرات على األشجار في محاصيل اللوز االسترالية (ما بعد الحصاد) ،وهو مصدر محتمل للمرض.هذه الفائدة قد تعوض
تكلفة أي خسائر ناجمة عن الطيور التي تتغذى على اللوز عندما تكون موارد الغذاء المفضلة األخرى منخفضة ( Walmsley
.)2014
مكافحة آفات القوارض من خالل بومة المخازن ،هي فائدة طبيعية أخرى من وجود الطيور في المناطق الزراعية .تم مناقشة
هذا الموضوع في إرشادات منفصلة عن الكيماويات الزراعية.
يمكن للظل والمواد الغذائية المقدمة من األشجار أيضا أن تقلل من الحاجة إلى إضافة األسمدة وبالتالي خفض مخاطر تلوث
المياه.
االطار  :6مثال على أفضل الممارسات للسيطرة على تلوث المياه من الجريان السطحي الزراعي
إن التدابير اإلدارية الوطنية للسيطرة على مصادر التلوث غير المركزية من الزراعة ( )US EPA 2014هي وثيقة فنية
إرشادية ومرجعية مستخدمة في الواليات المتحدة من قبل مدراء الواليات والمناطق والقبائل في تطبيق برامج إدارة مصادر
التلوث غير المركزية .وتحتوي على معلومات حول أفضل الوسائل المتاحة والممكن تحقيقها إقتصاديا للحد من تلوث المياه
السطحية والجوفية من الزراعة ،بما في ذلك إدارة الري .وثيقة إرشادات الممارسات الفضلى متاحة للتحميل من خالل موقع
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هيئة حماية البيئة االمريكية.

6

يمكن العثور على إرشادات الممارسات الفضلى لزراعة الممرات ،واختيار وترتيب الشجر  ،وإدارة المحاصيل في منشور
بعنوان زراعة الممرات (.)Patra 2013

 2.8التوصية  :12زيادة الرقابة واالمتثال للقوانين البيئية عن طريق وضع إجراءات مراقبة االمتثال
في بعض دول االتحاد األوروبي ،فإن مستحقات دعم اإلصالح الزراعي مشروطة باالمتثال بقيود بيئية معينة في إدارة
األراضي الصالحة للزراعة ،وهو نظام يعرف باسم اجراءات مراقبة االمتثال .لقد أُدخل نظام اجراءات مراقبة االمتثال بموجب
الئحة القواعد المشتركة ( )1259/99من "األجندة  "4111إل صالح السياسة الزراعية المشتركة .ومع ذلك ،طبقت شروط
مماثلة في بعض البلدان قبل األجندة  ، 4111على سبيل المثال استخدمت جمهورية ايرلندا إجراءات مراقبة االمتثال للحد من
الرعي الجائر منذ عام .0998
وقد طبقت المملكة المتحدة أيضا شروط دفع الدعم حسب عدد روؤس الماشية لمنع الرعي الجائر ،وجعلت استالم دفعات الدعم
لالستصالح الزراعي مشروطة بمراقبة ظروف اإلدارة على األراضي المتروكة لحماية األنواع والموائل .وأدخلت بلدان أخرى
إجراءات مراقبة االمتثال في قطاع اإلستصالح الزراعي لمعالجة مشاكل التلوث؛ على سبيل المثال ،تستخدم الدنمارك هذه
اإلجراءات ل تطبيق اللوائح الوطنية بما في ذلك خطط األسمدة اإللزامية.
في سويسرا ،تبين أن إجراءات مراقبة االمتثال البيئي تزيد من التنوع األحيائي لألراضي الزراعية .وتفيد معايير إجراءات
مراقبة االمتثال المناسبة التنوع األحيائي لأل راضي الزراعية على مستويات الحقل والمزرعة ،في حين أن صون األنواع
المهددة يحتاج إلى أن يتم معالجته من قبل برامج محددة ،والتي تعمل على نطاق نسق األراضي الزراعية ( Aviron et al.
.)2008
ولمصلحة الطيور في هذا المسار ،ينبغي الشروع في إنشاء نظام مماثل من إجراءات مراقبة االمتثال في البلدان التي ليس لديها
حتى اآلن مثل هذه البرامج .الحد األدنى من االمتثال للقوانين البيئية والممارسات الفضلى ضروري للمزارعين في األساس من
أجل الحصول على المنافع العامة ،مثل الدعم الزراعي الحكومي .للحصول على المنافع العامة،فإن المزرعة  /الطرف المتلقي
للدعم يجب عليه أن يظهر (عليه مسؤولية اإلثبات) أنه قد حقق المعايير البيئية الدنيا.
على سبيل المثال ،في إثيوبيا يعطي مندوبو االرشاد الزراعي القروض للمزارعين ليشتروا األسمدة في حال أن استخدامها يتم
ضمن التربة المسطحة والجيدة كإجراء للحد من انجراف التربة ومنع تدهور األراضي (.)Holden et al. 2005ويمكن أيضا
أن تمتد إجراءات مراقبة االمتثال لتشمل إدارة المغذيات وكذلك السيطرة على انجراف التربة .يمكن رصد العديد من هذه
الممارسات التنظيمية من خالل االستشعار عن بعد ،مم ا يقلل من تكلفة تقييم االمتثال.
ومن الضروري أيضا تقييم تأثيرات اإلعفاءات الزراعية على استخدام الموارد والمحافظة عليها .في سورية مثال ،وجد تقرير
أن اإلعفاءات الزراعية للمزارعين تشجعهم على اال ستخدام المفرط للمياه .فعلى سبيل المثال ،يروي المزارعون القمح في وقت
مبكر جدا وبكميات كبيرة .حيث يمكن أن يخفض استخدام المياه بمقدار الثلث مع خسارة نسبة واحد على أحد عشر إلى ال ُسدس
من عوائدها فقط (.)World Bank 2008

http://water.epa.gov/polwaste/nps/agriculture/agmm_index.cfm.
50
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وهذا النظام أيضا ي وفر وسيلة لرصد وتقييم االمتثال البيئي إذ إن المزارعين سوف يحتاجون إلى تقديم أدلة لتلقي المنافع العامة
كلما كانت متوفرة ،على سبيل المثال على أساس سنوي.
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