
زياد الخياط

مسؤول للشؤون االقتصادية

مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية

غير المناخ المكانية لتقييم تأثير ت( ريكار)استخدام مخرجات 

في الزراعيةعلى المياه المتاحة وعلى انتاجية المحاصيل
المنطقة العربية
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ف
هد

ال

التقييم التكيف
التخفيف من 

اآلثار

الل مبادرة تقييم تأثير تغير المناخ على موارد المياه العذبة في المنطقة العربية من خ

قتصادية والبيئية إقليمية استشارية ومتكاملة تسعى إلى تحديد قابلية التأثر االجتماعية واال

.الناجمة عن آثار تغير المناخ على موارد المياه على أساس الخصائص اإلقليمية

لمتعلقة بتغير توفر المبادرة منصة مشتركة لتقييم ومعالجة وتحديد التحديات اإلقليمية ا
ات المناخ، والتي تهدف بدورها إلى إثراء الحوار وتحديد األولويات وصياغة السياس

.يوتعزيز االستجابات المتعلقة بتغير المناخ على المستوى اإلقليمي العرب

المبادرة اإلقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية 

وقابلية تأثر القطاعات االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية

المفاوضات التمويل
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شراكات ريكار

LASACSAD

SWEDISH INTERNATIONAL 

DEVELOPMENT COOPERATION AGENCY
ACCWaM CORDEX-MENA Domain hosted by

The Cyprus Institute



لعمل اسيناريو مناخ 

كالمعتاد

سيناريو المناخ 

المعتدل

Source: 

www.riccar.org

متوسط التغير في درجات الحرارة السنوية



لعمل اسيناريو مناخ 

كالمعتاد

سيناريو المناخ 

المعتدل

Source: 

www.riccar.org

طول األمطارمحدودة من المتوقع أن تظهر زيادة في كثافة وحجم همناطقفي تتناقص اتجاهات التساقطات إلى حد كبير في جميع أنحاء المنطقة ، على الرغم من أن

متوسط التغير في معدل التساقطات السنوية



من النطاق العربي إلى نطاق المشرق

التجربة اإلقليمية المنسقة لتقليص نطاق عبر ( CMIP5)من المرحلة الخامسة من مشروع المقارنة بين النماذج المناخية المتقارنة 

النطاق العربي لدعم التعاون اإلقليمي( CORDEX-MENA)التنبؤات المناخية

من مشروع المقارنة بين النماذج المناخية المتقارنةسادسةالمرحلة الإلى 
في نطاق المشرق لتسهيل التحليالت األكثر تفصيالً لتوجيه العمل اإلقليمي

www.riccar.org

وستؤدي زيادة درجة الحرارة إلى أحداث متطرفة، بما في ذلك موجات الحر، والتأثير على توافر المياه، واإلنتاجية الزراعية، والتنوع 

.  البيولوجي، والفئات الهشـة

50 km2 scale 

10 km2 scale 

Mean daily temperature

T (°C) Δ T (°C)

Annual number of very hot days (> 40 °C) 

SU40 (# of days) Δ SU40 (# of days)

. 2000-1981مقارنة ب  (RCP8.5 / SSP5-8.5)2060-2041هي للفترة ( درجة مئوية40< )متوسط التغيرات في درجة الحرارة السنوية وعدد األيام الحارة جدا 

السيناريوهات•

•SSP2-4.5*

•SSP5-8.5  

•1961–2070 

مخرجات آلية التنسيق اإلقليمية الخام والمخرجات المعدلة حسب التحيز •

*Coming 2023



نطاق الشرق األوسطCORDEXالنطاق العربي هو نفسه•

2017نشر عام •

(  كم50بدقة شبكة  RCM)نماذج المناخ اإلقليمية •

CMIP5 GCMsثالثة تقليص نطاق

•RCP 4.5  وRCP 8.5

ى المصححة حسب التحيز باإلضافة إلالتساقطاتتتضمن البيانات درجة الحرارة و•

مؤشرات المناخ المتطرف ذات الصلة

 CORDEXلخام المتوفرة أيضا من ا RCMتتضمن بيانات مخرجات •

(https://cordex.org/)المناخيةؤشراتالعديد من الم

إنشاء المجال العربي ساعد على 

إنشاء منصة مناخية مشتركة في 

جميع أنحاء المنطقة 

مخرجات النمذجة المناخية للمجال العربي

ومخرجات إضافية للمشرق

 Six Drivingنماذج مناخية عالمية6•

GCMs (CMIP6)

المناخيةؤشراتالم•
درجة الحرارة•

التساقطات•

تبخر•

الجريان السطحي•

رطوبة التربة•

سرعة الرياح•

ضغط الهواء•

من القادمةالموجةالقصيرةاألشعة•

 Shortwave)الشمس

downwelling radiation)

https://cordex.org/


www.riccar.orgالموقع رابط 

Includes mirror site in Arabic



تصفح"يمكن للمستخدمين 

لعرض البيانات " البوابة

الجغرافية المكانية للنطاقات 

"  استكشاف البيانات"المعنية أو 

لتنزيل مجموعات البيانات 

المناخية



بوابة بيانات النطاق العربي



بوابة بيانات نطاق المشرق



ن ، يمك" استكشاف البيانات"من 

للمستخدمين الحصول على 

ة مجموعات بيانات المناخ الشبكي
للتطبيقات netCDF)بتنسيق)

األكثر تقدما

تسجيل المستخدم مطلوب 
للتحسينات المستقبلية



يمكن للمستخدمين تقديم طلب 

بيانات الحتياجات البيانات 
المناخية المخصصة
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موارد المياه تقييم آثار التغيُّر المناخي على توفّر•
من نطاق المشرق2كم10الجوفيّة باستخدام دقة 

ر آثار تغيلتقييم AQUACROPإستخدم نموذج •
المحاصيلالمناخ على 

، لتحليل ونمذجة MODFLOWاستخدم نموذج •
ي آثار سيناريوهات تساقط األمطار الستّة الت

ازن أظهرتها بيانات ريكار لنطاق المشرق على تو
ع منسوب المياه الجوفيّة في الخّزان الجوفي وتوزي

المياه

احدة وجرى تطوير النموذج ثالثي األبعاد كطبقة و•
تمثّل تكوين اإليوسين وغيره من الوحدات 

الجيولوجية 

أثر تغيّر المناخ على موارد المياه الجوفية في نظام الخّزان الجوفي اإليوسيني
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٪12-3:هطول األمطار•

6من أصل 5٪ في 16-12:التغذية•
سيناريوهات

40مستوى المياه إلى إنخفاضيمكن أن يصل•
ؤثر على الزراعةمما يمترا

نتائج وتوصيات

أ

ب

الل تحسين يُوصى بخفض معّدل الضخ للمحافظة على المستويات الحالية للمياه الجوفيّة من خ

ف الصحي مواقع اآلبار وكفاءة الرّي عبر استعمال التكنولوجيا الذكية، وإعادة استخدام مياه الصر

ل التغذية المعالَجة كمصدر غير تقليدي للمياه والمحافظة على مستويات المياه الجوفيّة من خال

.االصطناعية

ي منسوب عمليات السحب في منطقة القباطية، تَظهرانخفاض ف
(ب)ة ، وهو نتيجة االنخفاض في التغذي(أ)المياه الجوفيّة 
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ابلس تّم تقييم الذرة بالقرب من بلدية جنين والبطاطا بالقرب من ن•

:الذرة•

 في المدى المتوّسط% 18من المتوقع أن تنخفض دورة نموالمحاصيل بنسبة.

 يل الذرة أن تنخفض غلّة محاصوبسبب التغيّر في دورة النمّو، من المتوقع
%10.1بنسبة 

:البطاطا•

 في المدى % 16.6من المتوقع أن تنخفض دورة نموالمحاصيل بنسبة
.المتوّسط

ثر ورغم انخفاض كمية المتساقطات، من المرّجح أن تكون غاّلت البطاطا أك
ع مرونة من الذرة، وأن تبقى المحاصيل من دون تغيير في المدى القريب م

في المدى المتوّسط% 4.5انخفاض متوقّع بنسبة 

آثار تغيّر المناخ على اإلنتاجية الزراعية

الذرة

االبطاط
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.....  إسقاط اإلنتاجية الزراعية في ظل تغير المناخ
RICCARومجموعات بيانات AquaCropأدوات 

نتاجبيانات اإل

التاريخية

لمحاصيبيانات ال

بيانات التربة



إلسقاط اإلنتاجية الزراعيةAquaCropأداة 

بلدان، وخدمات استشارية9تقارير دراسات حالة في 9ورشة عمل، 20النتائج الرئيسية 

مقاطعة المحاصيل 
البعلية

المحاصيل 
المروية

بلد المشرق

ويرةصال طماطم

العراق

ويرةصال قمح

المفرق طماطم

األردن

امأدب قمح

البقاع قمح لبنان

جنين قمح بطاطا دولة فلسطين

https://www.unescwa.org/publications/national-assessment-reports

https://www.unescwa.org/publications/national-assessment-reports


منطقتان مختارتان

(المفرق ومادبا)

 أنواع المحاصيل المحددة
القمح البعلي، الطماطم )

(المروية

سيناريوهان :RCP 4.5و
النظر في الفترات 8.5

2020-2030 ،2040-
2050

17الناقص٪ الري

محاكاة للطماطم

منهج

 أيام للقمح5-3أيام للطماطم ، 4-2ستنخفض دورة نمو المحاصيل

 في حالة 2045و 2025٪ لفترتي 3.1و 1بنسبة تنخفض إنتاجية الطماطم ،
CO2 في حالة تغيير . الثابتةCO2 ، و 12.8تزداد اإلنتاجية بشكل كبير بنسبة
.2045و 2025٪ ، لفترتي 17.6

 عند تغيير .  2045و 2025٪ لفترات 48.3و 33.8بنحو تزداد إنتاجية القمح
CO2 ، لكلتا الفترتين81.6و 53.5تزداد اإلنتاجية بنسبة ، ٪

 لكلتا الفترتين ، 8.7و 7.5)ري إلى انخفاض كبير في الطماطم عجز الوأدى ، ٪
(RCP 8.5٪ لكلتا الفترتين تحت 6وحوالي ، RCP 4.5في إطار سيناريوهات 

التوقعات والنتائج

لألردن AquaCropدراسة حالة محاكاة
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زيادة مرونة االحواض المائية في مواجهة اثار تغير المناخ

إنتاجية المياه واستدامتها في دول الشرق /لكفاءة2030تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

االدنى وشمال افريقيا

المشاورات األولية

الخرائط وضع 
المؤسسية والتحليل 

التنظيمي

مجموعة اسقاطات 
مناخية إقليمية 
لنمذجة المناخ 

تقييم خاص للحوض 
المائي 

مشاورات تشاركية 
ألصحاب العالقة 

ثر تقييم قابلية التأ
بتغير المناخ 

ستعقد مشاورات 
تشاركية مع 

أصحاب العالقة  

وضع مسودة لحزمة 
التدخالت المتعلقة 

بالمرونة واإلدارة الغير 
متأثرة بالمناخ لحوض 

المياه

التشاور مع النظراء 
الوطنيين 

تصميم نهائي لحزمة 
التدخالت المتعلقة 

بالمرونة واإلدارة الغير 
متأثرة بالمناخ لحوض 

المياه 

نقاط10منهجية من 
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القابلية للتأثرفي الفترة المرجعية

1986-2005 

التغير في هطول األمطارالتغير في درجة الحرارة

التساقطات

( شهر/ مم  )

متوسط التغير في التساقطات

(شهر/ مم )

Reference period

(1986 – 2005)

Near-century

(2021 – 2040)

Mid-century

(2041 – 2060)

54 -4.8 -8.5

درجة الحرارة (C°)متوسط تغير درجة الحرارة

Reference period

(1986 – 2005)

Near-century

(2021 – 2040)

Mid-century

(2041 – 2060)

16.7 0.9 1.8

طعلى المدى المتوسالقابلية للتأثر

2041-2060

على المدى القريبالقابلية للتأثر

2021-2040

مدى٪ في ال58ونظرا النخفاض القدرة على التكيف، ستزداد المناطق ذات القابلية للتأثر الشديد بشكل كبير، من 

.المدى المتوسط٪ في 94القريب إلى 

، Algeroisمستجمع المياه-السنوي للقطاع الزراعي أمام تغير المناخ لتأثراقابلية 
الجزائر
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التغير في محصول الحمضيات

لى يشير التحليل المستند إلى خمسة نماذج مناخية إ
2020انخفاض في الغلة بعد عام 

، من المتوقع (2060-2041)وعلى المدى المتوسط 
.٪51أن يبلغ متوسط االنخفاض حوالي 

اع سيكون سبب هذا االنخفاض انخفاض األمطار وارتف
. درجات الحرارة

ر مرض في األجلين القصيمحصول ولضمان تحقيق
عن والمتوسط، يجب توفير مياه ري كافية للتعويض

.العجز في هطول األمطار

التغير في الطلب على مياه الحمضيات

، سيزداد 2060وتشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 
. ٪13متوسط الطلب على المياه بنسبة 

يرتبط هذا بانخفاض هطول األمطار وارتفاع درجات 
.  الحرارة ، مما سيزيد من التبخر

الحمضيات-تأثير تغير المناخ على اإلنتاج الزراعي 

الجزائر-”Algerois“المتعدد لتقييم آثار تغير المناخ على الحمضيات في مستجمع المياه رتدادالتوقعات باستخدام تحليل اال

Model
CNRM-

CM5

CE-

TERRE

HadGEM2-

ES

MPI-ESM-

LR

IPSL-CM5A-

MR

Averag

e

Y
ie

ld

(Q
x

/h
a
)

1983 -

2002

239,0 307,9 265,0 249,8 272,8 266,9

2021 -

2040

209,6 219,4 208,1 238,8 261,0 227,4

2041 -

2060

148,2 144,4 100,4 111,4 145,7 130,0

2021 -

2060

178,9 181,9 154,3 175,1 203,4 178,7

Y
ie

ld
C

h
a
n

g
e

(Q
x

/h
a
)

In
 %

2021 -

2040

-12,3 -28,7 -21,5 -4,4 -4,3 -14,8

2041 -

2060

-38,0 -53,1 -62,1 -55,4 -46,6 -51,3

2021 -

2060

-25,1 -40,9 -41,8 -29,9 -25,5 -33,0

-2021)على المدى القصير 8.5السيناريو -للنماذج المناخية الخمسة محصولاتجاهات ال

(2060-2041)وعلى المدى المتوسط ( 2040
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ملخص التدخالت المختارة

Estimated Budget Estimated Duration Name of Intervention

$750,000 سنوات3 اخية في تقييم موارد المياه السطحية والجوفية تحت الضغط البشري والتغيرات المن-1

”Algerois“مستجمع المياه 

$3,100,000 سنوات3 إدارة وجمع مياه األمطار ومياه الصرف الصحي-2

$1,400,000 سنوات3 مة النظم التخطيط المستدام الستخدام األراضي لتحسين اإلنتاجية الزراعية وزيادة سال-3

اإليكولوجية في مواجهة آثار تغير المناخ

$1,350,000 سنوات3 من أجل التنمية المستدامة والريفية من خالل تعزيز الزراعة المحافظة على الموارد-4

تبادل المعرفة وتقاسمها

$500,000 سنتان ي مستجمع تحسين الدخل وبناء قدرة األسر الريفية ذات الدخل المنخفض على الصمود ف-5

المياه

https://www.freshwatersystems.com/blogs/blog/rainwater-harvesting-101



تأثير تغير المناخ على 

الزراعة في المنطقة العربية

زيادة ندرة المياه
ارتفاع تدهور 

تعرية األراضي و
والملوحةالتربة

التأثير السلبي
على االستقرار 

االجتماعي 
واالقتصادي 

والسياسي

التأثير السلبي
على األمن 

الغذائي

زيادة االحتياجات 
االستثمارية 

التمويل غير و
الكافي للمناخ



:الزراعة القادرة على التكيف مع المناخ
سياسةالترجمة البيانات إلى إجراءات 

الترتيبات المؤسسية والمالية

 اعتماد وتوسيع نطاق ممارسات

في زراعة حافظة للموارد

الزراعة البعلية 

تشجيع االستثمارات لتحديث

أنظمة الري

وافر نظم المحاسبة المائية لرصد ت

صصاتهاحالمياه وم

شأن تشجيع البحوث والتقييمات ب

استخدام أصناف المحاصيل 

المناسبة للظروف المناخية 

الجديدة 

الترتيبات التقنية

رجة وفقا لددءضبط تواريخ الب

الحرارة وأنماط هطول 

تساقطات ال

 تعديل عمق الري ووقت

التطبيق

اردللموتطبيق الزراعة الحافظة

الحد األدنى من الحراثة، )مثل 

(مناوبة المزروعاتوتطبيق 

 تعزيز تجميع مياه األمطار

وتطبيق الري التكميلي 

األدلةإنشاء

 إجراء بحوث لمقارنة الغلة

وتطوير خصائص التربة 

ومراحل نمو النبات

خدام إنتاج خريطة تفاعلية باست

نظم المعلومات الجغرافية 

لمعرفة آثار تغير المناخ على

المناطق الزراعية 

 قاعدة بيانات موحدة وموثوقة

–الزراعة )بين المؤسسات 

ة هيئ–األرصاد الجوية –المياه 

(اإلحصاء



...نحو قطاع زراعي مرن 
توصيات لالستراتيجيات والسياسات الزراعية

ات متينة ، وضمان مشاركة أصحاب المصلحة، وبناء شراك(على المستويين الوزاري والتقني)التنسيق بين القطاعات 

(قصيرة وطويلة األجل)صياغة تدابير التكيف مع تحديد المجاالت ذات األولوية 

نتاجية المحاصيل والمياهميسورة التكلفة وقابلة للتكيف مع المنطقة وتحسين إ: استخدام التقنيات الزراعية المبتكرة والمحّسنة

مناوبة ارسة استخدام أصناف مقاومة للجفاف وطرق فعالة لتخزين المياه ومم: االستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة
المزروعات

اعتماد حلول رقمية مبتكرة

تعبئة الموارد لالستثمار في سالسل القيمة الزراعية

تحسين جمع البيانات وإعداد التقارير ومشاركتها 

إجراء تقييمات دورية للمخاطر لتقييم عملية صنع القرار على المدى القصير والمتوسط والطويل



شكًرا


