الموارد الطبيعية واألمن الغذائي في األردن
أ.د .صائب عبد الحليم خريسات
قسم الموارد الطبيعية والبيئة  /كلية الزراعة -جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

اوالً :القطاع الزراعي في األردن
يُع ّد قطاع الزراعة من أهم القطاعات االقتصادية في األردن؛ إذ تلعب الزراعة دوراً مهما ً في المنظومة التنموية ،وبخاصة
للمجتمعات الريفية ،ويساهم بنسبة كبيرة في تحقيق األمن الغذائي  ،كما يُع ّد مصدر دخل أساسيا ً للعديد من األسر في المملكة
على الرغم من التراجع في مساحات األراضي الزراعية نتيجة التوسع العمراني؛ وتفتت الملكية الزراعية؛ وتدني إنتاجيتها؛
واتساع الفجوة الغذائية (ما بين اإلنتاج واالحتياجات الفعلية)؛ والعزوف عن امتهان حرفة الزراعة؛ وضعف كفاءة العمالة
الزراعية؛ واعتمادها على العمالة الوافدة؛ وارتفاع تكاليف اإلنتاج الزراعي؛ وسوء استغالل أراضي المراعي؛ واالعتداءات
على األراضي الحرجية والزراعية.
وبالرّ غم من تدني نسبة مساهمة اإلنتاج الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي ،إال أنه يمثل – بأبعاده االقتصادية واالجتماعية
– واحداً من أهم قطاعات االقتصاد الوطني .فهو القاعدة األساسية للتنمية الريفية المتكاملة ،ومصدر للدخل لنحو  %75من
سكان الريف والبادية الذين يقدر عددهم بحوالي  1.5مليون نسمة ،ومولّد لألنشطة في القطاعات االقتصادية الفرعية األخرى،
وبخاصة األعمال الزراعية والخدمات ،إذ يقدّر أن  %28من الناتج المحلي اإلجمالي يعتمد على الزراعة .ويش ّغل القطاع
الزراعي حوالي  125ألف عامل يشكلون حوالي  %6من القوى العاملة في األردن .كما أنه يؤدي دوراً مركزيا ً في تحسين
ظروف األمن الغذائي.
الخصائص البيوفيزيائية:
تشكل األراضي الجافة أكثر من  %80من مساحة المملكة  ،وتستقبل ما معدله أقل من  200ملم سنويا ً من األمطار ،ويقل
معدل األمطار كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب ،ومن الغرب إلى الشرق ومن المناطق المرتفعة إلى المنخفضة .ويزداد
معدل األمطار السنوي من أقل من  300ملم في الجنوب إلى أكثر من  500ملم في الشمال.
وتقسم المملكة تبعا ً لتضاريسها إلى أربعة أقسام:
منخفض وادي األردن الذي يتميز بانخفاضه الشديد؛ إذ يصل انخفاضه إلى حوالي  400متر تحت سطح البحر ،ووادي
األردن شريط ضيق يمتد على مسافة تزيد على  660كيلو مترً ا من نهر اليرموك شماالً إلى خليج العقبة جنوبا ً .والح ّد
األقصى لمصادره األرضية الزراعية حوالي  450ألف دونم.
المنطقة الشفاغورية وهي تمتد من أقصى شمال األردن إلى العقبة.
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منطقة المرتفعات وهي المنطقة الجبلية المحاذية لمنخفض وادي األردن ،وتمتاز بوجود الجبال العالية نسبياً؛ إذ يراوح
ارتفاع هذه الجبال بين (  1500 – 600متر ) عن سطح البحر .ويتركز فيها أغلب النشاطات السكانية والزراعية .
أراض منبسطة نسبيا ً
البادية وتتكون من الهضبة الشرقية ،وهي المنطقة الواقعة شرقي المرتفعات الجبلية التي تمتاز بوجود
ٍ
ذات ميل تدريجي باتجاه الشرق والمنطقة الصحراوية ،وهي التي تتميز بمساحتها الواسعة وطبيعتها الجافة .
موارد األراضي والمياه:
أراض
يُع ّد األردن من الدول محدودة الموارد الزراعية؛ إذ تبلغ المساحة الكلية لألردن نحو  89مليون دونم ،منها %4.3
ٍ
مستغلة زراعيا ً أو ما يعادل  3.8مليون دونم ،وحوالي  3.2مليـون دونـم منها ( %84من إجمالي األراضي الزراعية)،
اض مروية ريا ً دائماً .كذلك يصنف األردن على
تعتمد في زراعتها على مياه األمطار وحوالي  611ألف دونم ( )%16أر ٍ
أنه واحد من أكثر الدول جفافا ً في العالم؛ إذ تصل حصة الفرد من موارد المياه المتجددة نحو 90م 3سنوياً.
كمراع طبيعية معظم أراضي مناطق البادية والسهوب
تشكل األراضي المصنفة
ٍ


األراضي القابلة للزراعة ،وتصل إلى  11مليون دونم (األمطار أعلى من  200مم).



األراضي المروية  1مليون دونم.



األراضي البعلية حوالي  2مليون دونم ،يزرع منها حوالي  1.5مليون دونم.



أراضي المراعي حوالي  10ماليين دونم.



أراضي الغابات 1مليون دونم.

وتتوقع السيناريوهات المختلفة وجود التغيرات التالية في استعماالت األراضي في عامي  2030و: 2050


زيادة التوسع العمراني لتشكل نسبه  % 3.4من إجمالي المساحة في العام  2030و  % 5.1العام . 2050



تقلّص مساحة أراضي المحاصيل البعلية لتشكل نسبه  %2.4العام 2030و  %1.9العام . 2050



تقلّص مساحة أراضي المحاصيل واألشجار المروية لتشكل نسبه  %0.9العام  02030و  %0.8العام .2050
م



تقلّص مساحة أراضي الحراج لتشكل نسبه  %0.2العام  2030و  %0.1العام .2050

الموارد المائية:
وتقدّر كمية هذه الموارد بحوالي  780مليون م 3في السنة (منها  275مليون م 3مياه جوفية و  505ماليين م 3مياه
سطحية) .ويتم حاليا ً كذلك استغالل ما معدله نحو  143مليون م 3سنويا ً من المياه التي يت ّم استخراجها من األحواض المائية
غير المتجددة .وتر ّكز الحكومة حاليا ً على التوسع في استعمال المياه العادمة المعالجة في الري ،وبخاصة في منطقة وادي
األردن .ويستعمل القطاع الزراعي  %62-60من مجمل موارد المياه ،ويصل معدل حصة وادي األردن منها إلى نصف هذه
الكمية تقريبا ً.
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ومن المتوقع أن تشكل المياه العادمة المعالجة المستعملة في الزراعة في العام  2020نحو  %33.5من مجموع المياه
المخصصة للري في وادي األردن ،ونحو  %41من مجموع المياه المخصصة للري في األراضي المرتفعة إذا لم يتم توفير
مياه إضافية من مصادر خارجية أو مشاريع كبيرة لتحلية المياه للشرب واالستعماالت المنزلية.
وي ّ
ُمثل ش ّح الموارد المائية -بشكل عام -والتوجه نحو تخفيض الكميات المخصصة للري ،تهديداً لقطاع الزراعة المروية في
األراضي المر تفعة وللتنمية الزراعية في وادي األردن ،إذ تزداد نسبة المياه العادمة المعالجة في المياه المخصصة للزراعة.
أسباب تدهور موارد المياه:
أدت الضغوط الكبيرة على موارد المياه الشحيحة في األردن ،وما رافق ذلك من استخدامات خاطئة وجائرة -في أحيان كثيرة-
إلى تدهور هذه الموارد من ناحيتي :الكم؛ والنوع ،ومن العوامل التي أثرت سلبًا على ذلك ما يلي:


تدني كفاءة توزيع مياه الشرب واالستعماالت المنزلية.



تدني كفاءة استعمال مياه الري؛ إذ تجاوزت كفاءة توزيع المياه للحقول الزراعية  ،%80إال أن كفاءة استخدام مياه
الري داخل المزرعة راوحت بين .%60 -40



الضخ الجائر للمياه الجوفية ؛وجفاف الينابيع العذبة؛ وانخفاض معدالت الجريان الدائم.



تكرارحاالت الجفاف؛ والنقص في معدالت سقوط األمطار.

زيادة التنافس على األراضي والمياه:
تشكل الموارد من األراضي والمياه والطريقة التي يتم استخدامها بها محوراً أساسيا ً في مواجهة
التحدي المتمثل في تحسين األمن الغذائي في األردن .ومن المرجح أن تؤدي الضغوط الديموغرافية؛ وتغير المناخ؛ وزيادة
التنافس على األراضي والمياه ،إلى تفاقم التع ّرض النعدام األمن الغذائي ،ال سيما بعد أزمة اللجوء السوري.
ولتقليص انعدام األمن الغذائي ونقص التغذية ،فإنه ال ب ّد من زيادة اإلنتاج الزراعي في المستقبل بمعدل أسرع من نمو السكان.
ويلزم أن يحدث هذا -إلى ح ّد كبير -على مساحة األراضي الزراعية القائمة .وسيتعين ،من ثم ،أن تأتي التحسينات من عمليات
تكثيف مستدامة تستخدم األراضي والموارد المائية استخداما ً فاعالً.
كما يؤثر التدهور في اتجاهات قدرات النظم اإليكولوجية في توفير السلع والخدمات الحيوية تأثيراً فعليا ً على اإلنتاجية
المحتملة للمناطق المهمة المنتجة لألغذية .وإذا ما استمر الحال على هذا المنوال ،فستكون اآلثار على األمن الغذائي على أشد
ما تكون في السنوات المقبلة ،إذ تكون وفرة المياه ومغذيات التربة في حدودها الدنيا.
وتواجه سلسلة من نظم األراضي والمياه اآلن خطر االنهيار التدريجي لطاقتها اإلنتاجية تحت وطأة مزيج من الضغوط
السكانية المفرطة والممارسات الزراعية غير المستدامة .وقد تزيد عوامل خارجية من تفاقم القيود الطبيعية التي تواجه توافر
األراضي والمياه داخل هذه النظم ،وتشمل هذه العوامل تغير المناخ؛ والتنافس مع القطاعات األخرى؛ والتغيرات االجتماعية
واالقتصادية.
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الحيازات الزراعية:
انخفض متوسط مساحة الحيازة من  77دونما ً إلى نحو  34دونماً .وقد بلغ عدد الحيازات التي تقل مساحتهـا عـن 10
دونمات حوالي  %35من إجمالي عدد الحيازات .وتقع معظم الحيازات الزراعية الكبيرة في المناطق البعلية ،وبخاصة في
المناطق التي تتلقى أمطاراً تقل عن  250ملم وفي مناطق البادية المروية .أما معظم الحيازات الصغيرة التي تقل مساحتها عن
 30دونماً؛ فتقع في المناطق الجبلية ذات األمطار العالية نسبياً ،والحيازات المروية بمياه الينابيع واألودية.
ويبقى تفتت األراضي الزراعية ،وبخاصة في مناطق األراضي المرتفعة والمجاورة للمدن مشكلة خطرة تحول دون
االستعمال الكفؤ للموارد األرضية ،

اإلنتاج الزراعي ومعوقات التوسع:
الزراعة البعلية
ّ
وتمثل الزراعة البعلية النظام الغالب في اإلنتاج الزراعي في األردن ،بل وتخدم أيضا ً غالبية الفقراء في المناطق الريفية.
وبلغ معدل المساحة اإلجمالية لألراضي المستغلة زراعيا ً حوالي  3.2مليون دونم؛ أي  %84منإ األراضي المستغلة
بالزراعة ،يزرع منها كل عام حوالي  2.1مليون دونم كمعدل ،أما المساحة المتبقية ( 1.1مليون دونم) فتترك بوراً أو تهمل،
وبخاصة في المناطق قليلة األمطار.
وتراجعت مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية السنوية ،ويعزى التراجع في مساحة المحاصيل الحقلية إلى التوسع
العمراني على حساب أراضي الزراعة البعلية الجيدة ،وبخاصة تلك المجاورة للمدن والقرى ،واستبدال زراعة المحاصيل
الحقلية باألشجار المثمرة ،وال سيما الزيتون في الحيازات الصغيرة التي لم تع ّد مناسبة اقتصاديا ً لزراعة المحاصيل الحقلية،
إضافة إلى التزايد المستمر في مساحة األراضي التي تترك دون زراعة لتدني العائد المادي من زراعتها من جهة ،ولتحول
األراضي ،وبخاصة المجاورة منها للمدن إلى سلعه تجارية توقعا ً لدخولها ضمن حدود تنظيم المدن وارتفاع أسعارها.
ومن المتفق عليه عدم وجود أي مجال للتوسع األفقي في زراعة القمح والشعير والمحاصيل الحقلية؛ بسبب محدودية األراضي
ذات معدالت األمطار المناسبة وش ّح الموارد المائية .وعليه؛ فقد ركزت االستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية للفترة من
 2010-2002على تكثيف الجهود لزيادة اإلنتاجية من هذه المحاصيل؛ ألنها البديل الوحيد المتاح في ظل محدودية الموارد
الحالية والمتوقعة.
وتتمثل المعوقات الرئيسية التي تحول دون تطور الزراعة البعلية بما يلي:


قلة األمطار وتذبذبها من سنة ألخرى ،وهو عامل رئيسي يحد من تطور الزراعة البعلية.



صغر الحيازات التي أصبحت غير كافية في معظمها إلعاشة أسرة زراعية متوسطة الحجم .ما حدا باألسر الزراعية
إلى البحث عن فرص عمل ومصادر دخل خارج القطاع الزراعي.



تدني العائد االقتصادي من الزراعات البعلية  -بسبب انخفاض اإلنتاجية– األمر الذي ال يشجع مالكي األراضي على
االستثمار في تطوير الزراعة البعلية ،وبشكل خاص في الملكيات الصغيرة.
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محدودية األمطار ،وعدم إمكانية االعتماد على كمية الهطول المطري وتوزيعها  ،فإن خصائص التربة الزراعية،
ومخاطر انجرافها بشدة في هطول األمطار تح ّد كثيرا من الخيارات التقنية المتاحة للمزارعين لتبني نظم اإلنتاج
المستدامة .إذ تؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى خلق بيئة إنتاج مشكوك فيها ،وبخاصة لدى مزارعي المحاصيل
الحقلية.

الزراعة المروية
-

المناطق المرتفعة:

تتصف الزراعة المروية في األراضي المرتفعة بوجود نظاميْن لإلنتاج الزراعي يرتبطان أساسا ً بمصدر مياه الري .ويقوم
النظام األول فيهما على الزراعة المروية بالمياه السطحية التي تجري في األودية والسيول الصغيرة وعلى مياه الينابيع ،في
حين يعتمد النظام الثاني على استعمال المياه الجوفية  .ويتصف النظام األول بحيازات صغيرة ونظم إنتاج تقليدية إلى ح ّد ما،
بينما يتكون النظام الثاني من مزارع كبيرة تستخدم تقانات حديثة في اإلنتاج والتسويق .وقد أدى الضخ الجائر ألحواض المياه
الجوفية في هذا النظام إلى التأثير على النظام األول من ناحية تدني معدل تدفق المياه من الينابيع  ،ومن ثم على إنتاج صغار
المزارعين ،وتدهور النظم البيئية القائمة على هذه الينابيع.
-

وادي األردن واألغوار الجنوبية :

وهي المنطقة الزراعية الرئيسة في األردن ،وتعتمد -بشكل رئيس -على مياه الري التي يجري سحبها من نهر اليرموك عبر
قناة الغور الشرقية ومن نهر الزرقاء واألودية الجانبية .وتقدر مساحة األراضي المزروعة بـ ( )35ألف هكتار %85 ،منها
شمال البحر الميت .ويسود المنطقة مناخ حار جدا في الصيف ودافىء في الشتاء يشبه مناخ المناطق المدارية.
لع ّل من أهم المعوقات الرئيسية التي تواجه الزراعة المروية في األردن ما يلي:


محدودية موارد المياه وتراجع كميات المتاح منها للري من المياه السطحية والجوفية ومياه الينابيع في ضوء الحاجة
المتزايدة للمياه لالستعماالت المنـزلية والصناعية ،وهما قطاعان يتمتعان باألولوية عند تخصيص المياه.



ازدياد ملوحة مياه الري في األراضي المرتفعة بسبب الضخ الجائر للمياه الجوفية؛ وخطر استنـزاف أحواض المياه
الجوفية فيها إذا ما استمر الضخ الجائر منها.



تدهور نوعية مياه الري في وادي األردن ،وبخاصة في الغور األوسط ،بسبب ازدياد نسبة المياه العادمة المعالجة،
عالية الملوحة ،في مياه الري.



تدني كفاءة نقل وتوزيع واستعمال مياه الري على مستوى المزرعة.

ويُع ّد تحسين عمليات الري؛ وإعادة تأهيل الينابيع وتطوير شبكات الري؛ واالستعمال اآلمن للمياه العادمة المعالجة؛ وتحسين
خدمات اإلرشاد؛ وإنشاء اتحادات /تنظيمات للمزارعين المحاصيل قضايا ذات أولوية.
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تدهور األراضي وائرها في انتاج الغذاء:
فقدان التربة  . :عانت أراضي المملكة من االنجراف الطبيعي بسبب تقلبات المناخ الجاف والرطب التي أثرت في تكوين
التربة وتنوع خصائصها وقدراتها اإلنتاجية ،وما زالت األراضي تتعرض الى التدهور بمعدالت عالية نتيجة للتفاعل بين
العوامل الطبيعية والبشريه .و يُع ّد انجراف التربة بواسطة المياه أوالرياح من أهم أسباب فقدان التربة من األراضي
الزراعية ،ويؤدي إلى تقليل الطاقة اإلنتاجية للمحاصيل ،وتدنى نوعية المياه السطحية وتدمير شبكات الصرف .
وتسود التعرية الريحية أو االنجراف بالرياح المنطقة الهامشية ( مراعي السهوب) والبادية األردنية بشكل رئيسي؛ نتيجة
سيادة المناخ الجاف منذ زمن بعيد والممارسات البشرية الخاطئة خالل العقود األخيرة ،إذ تشكل هذه الممارسات دورً ا منشطا
وفاعال في اشتداد ظاهرة التصحر في هذه المناطق.
كما أن الحراثة والممارسات الزراعية التي تقلل من مستوى المواد العضوية في التربة ،وتسبب تركيبا ً ضعيفا ً للتربة ينتج
عنها رصّ لطبقات التربة السطحية ،ويؤدي ذلك إلى ازدياد قابلية انجراف التربة  .كما أن انخفاض عملية االرتشاح وزيادة
الجريان يمكن أن يؤديا إلى عملية رصّ طبقات التربة السطحية .ويؤدي أيضا ً الرعي الجائر واالستغالل المفرط لألشجار
والشجيرات الرعوية إلى انجراف التربة ،والتأثير السلبي على المساقط المائية ،ما يؤدي إلى تهديد دائم للتربة واإلدارة
المستدامة للغابات والمراعي .
ظاهرة التملّحُ :تع ّد ظاهرة التملّح من العوامل التي تزيد من خطورة التصحر ،وتؤدي إلى خسارة األراضي الزراعية
المروية ،وتدني إنتاجية كثير من المحاصيل ،إضافة الى ذلك فهي تسبب أضرارا للنباتات الرعوية في المنطقة الهامشية
والبادية األردنية ،وبخاصة في أراضي القيعان.
الضغط السكاني  :قد تكون الكثافة السكانية قوة دافعة للتدهور .فيمكن أن تؤدي الكثافة السكانية العالية إلى بداية أو تعميق
تدهور األراضي إثر التنافس على الموارد الشحيحة أو استخدامات النظم الحيوية بطرق غير رشيدة .ومن ناحية أخرى؛ فقد
تؤدي الكثافة السكانية المنخفضة أيضا إلى تدهور األراضي إثر نقص القوى العاملة على سبيل المثال .وتشكل التوسعات
الحضرية والزحف العمراني على حساب األراضي الزراعية اقتطاع مساحات واسعة من األراضي الزراعية أو القابلة
للزراعة ،وإخراجها من االستغالل الزراعي .وكما هو معروف ،فإن المدن والتجمعات السكانية نشأت أسا ًسا في المرتفعات
الجبلية التي تمتاز بالمناخ المعتدل ،وبتوفر مصادر المياه واألراضي الزراعية الخصبة التي تجود فيها الزراعة البعلية ،ومنذ
عقد الخمسينيات من القرن الماضي شهدت هذه المدن ً
نموا عمرانيًا وحضاريًا كبيرً ا نتيجة النمو السكاني السريع ،الذي يُع ّد من
أعلى المعدالت في العالم ،والهجرات السكانية المتزايدة إليها من األرياف والبوادي ،والهجرات القسرية المتوالية في ظل
التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية؛ األمر الذي أدى بدوره أي ً
ضا إلى إقامة المزيد من التجمعات السكانية الجديدة.
انخفاض إنتاجية المراعي الطبيعية :أدى تدهور المراعي الطبيعية  -بشكل حاد -إلى حدوث نقص في تنوعها الحيوي ،إذ لم
أراض جرداء ،وللتدهور
تع ّد مناطق عدّة تمثل مور ًدا مهمًا للعلف الحيواني نتيجة لتحوّ ل مساحات واسعة من المراعي إلى
ٍ
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المتواصل في اإلنتاجية والحمولة الرعوية .وفي ما يلي مالمح عن حالة التدهور والتردي التي آلت إليها المراعي الطبيعية في
األردن.
تسبب التدهور في المراعي في تغير تركيب األنواع النباتية المكونة للمجتمعات النباتية ،وذلك بإحالل النباتات الحولية ،واألقل
استساغة رعويا محل المعمرات والنباتات ذات القيمة الرعوية في مساحات واسعة  .ويتبين من الدراسات الميدانية اختفاء
كثير من األنواع الرعوية ،وانتشار النباتات الغازية كالشوكية والسامة.
تدهور وانخفاض اإلنتاجية الرعوية
أشارت الدراسات المختلفة إلى أن إنتاجية المراعي في األردن متدنية ً
جدا مقارنة مع إنتاج المحميات الرعوية  ،إذ قدرت
بحوالي  500كغم  /هكتار ،فقد تراجعت اإلنتاجية بنسبة  50 %من إنتاجيتها الكامنه التي كانت عليها في الماضي.
وأوضحت الدراسات الحديثة أن المراعي ال تساهم سوى بـ  % 35من احيتاجات الثروة الحيوانية في األردن ،وهي بالكاد
توفر الرعي لفترة زمنية تراوح بين شهرين إلى ثالثة أشهر سنويًا.
التغيرات المناخية في األردن:
يقع األردن ضمن إقليم البحر األبيض المتوسط الذي يعتمد على األمطار بوصفها مصدراً رئيسيا ً للمياه .وقد شهدت السنوات
األخيرة نقصا ً في سقوط األمطار في مناطق مختلفة من البالد .ونتيجة لذلك ،فإن عديد من الجداول ومجاري األودية قد
جفت ،وانخفض مستوى المياه الجوفية إلى مستويات حرجة.
يواجه األردن حاليا تحديات بيئية عديدة ،وقد بينت الدراسات التي أجريت مؤخرا من خالل برنامج الرصد البيئي أن ندرة
المياه وتلوث الهواء (على الرغم من أنها تتركز في المناطق الساخنة في القطاع الصناعي والتنمية الحضرية) هي في أعلى
القائمة ،ومن المتوقع أن تتفاقم بسبب تغير المناخ .
ومن المتوقع أن تصبح أنماط الطقس أكثر تقلبا ً (درجة حرارة منخفضة جدا أو مرتفعة في فصل الشتاء ،)...والفيضانات ،
والرياح  ،والتي من المتوقع أن تضر بالزراعة  ،والقطاع األكثر حساسية وعرضة لتأثيرات تغير المناخ التي يسببها .ومن
المتوقع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول األمطار نتيجة لتغير المناخ  ،وهذا سيكون له تأثير كبير على متطلبات
الري والموارد المائية.
مخاطر التغير المناخي وندرة المياه على إنتاجية الغذاء:
أظهرت دراسات متعددة حول مخاطر التغير المناخي وندرة المياه على إنتاجية الغذاء أن المملكة ستشهد ارتفاعا ً متوقعاً
لدرجات الحرارة ،وبمقدار درجة مئوية واحدة مع حلول العام  2030ودرجتين مئويتين بحلول العام  .2050كذلك أظهرت
نماذج تح ليل االتجاه التي طبقت في األردن نقصان األمطار لمعظم األحواض المائية السطحية في األردن بمعدل  10و20
 %بحلول العامين  2030و ، 2050على التوالي.
وقد أظهرت النتائج تراجع المساحات المزروعة في المناطق البعلية نتيجة الزحف العمراني ،ومن ثم تراجع اإلنتاج من
مختلف المحاصيل البعلية .وقد كانت األنماط الرئيسة لتغير استعماالت األراضي هي انحسار المناطق البعلية ،و تراجع
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المساحات المروية نتيجة نقص المصادر المائية .وكما أن المناطق الحرجية ستتراجع من  % 0,3إلى أقل من ، % 0,1
وستنحصر بالمناطق المحمية فقط.
توقعت الدراسات أن يكون هناك انخفاض ملموس في اإلنتاج الزراعي مع ازدياد الحرارة وانخفاض معدل األمطار بسبب
التغير المناخي ،إذ ستراوح نسبة االنخفاض في إنتاجية المحاصيل بين  %17إلى  %40مع حلول العام  ،2050ما سيؤثر
سلبا ً في األمن الغذائي؛ إذ إن النسب المتوقعة لالكتفاء الذاتي سوف تنخفض مع العامين  2030و 2050لجميع المحاصيل
الزراعية.
ومن المتوقع ان احتياجات المحاصيل المروية من المياه سترتفع نتيجة التغير المناخي .وقد دلت النتائج أن معدل البخر-النتح
للمحاصيل سيزداد بنسب تراوح بين  %3و  %12بحلول العام  ،2030فيما ستزداد هذه النسب لتصل بين  %7إلى %23
بحلول العام  .2050وبدمج التوقعات في انحسار المساحات ،ونقصان اإلنتاجية ،وزيادة االستهالك المائي – فإن كفاءة
استخدام المياه من الناحية اإلنتاجية ستنخفض لجميع المحاصيل المروية ،بحيث تقل بمقدار  %27بحلول العام ،2050
لمحصول البطاطا على سبيل المثال.
بشكل سلبي مع مرور الوقت .وقد دلت األرقام أن الطلب
ونتيجة لهذه التغيرات ،فمن المتوقع ان تتأثر المصادر المائية للمملكة
ٍ
على مياه الري سيزداد بنسبة ال تقل عن  %5في العام  2030وبنسبة ال تقل عن  %10في العام  .2050وفي الوقت ذاته
من المتوقع أن يزيد الطلب على مياه الشرب والمياه المستخدمة في القطاع الصناعي .وقد أظهرت النتائج أن العجز المائي
سيصل إلى حوالي  500مليون متر مكعب سنوي بحلول العام  2030وحوالي  770مليون متر مكعب بحلول العام ،2050
في حال عدم تنفيذ المشاريع الضخمة مثل ناقل البحر األحمر-الميت.
ثانياً :دور القطاع الزراعي في تحقبق األمن الغذائي
يُعرّ ف األمن الغذائي -بوجه عام -على أنه حصول جميع األفراد فى جميع األوقات للقدر الكافى من الغذاء للحياة الصحية
النشيطة  .وتعزى مخاطر عدم إمكانية الوصول لالحتياجات الغذائية إلى انخفاض الدخل أو انخفاض إنتاج الغذاء .و ُتع ّد
مصادر األراضي والمياه من أهم العوامل المؤثرة في األمن الغذائى الرتباطها المباشر بعملية إنتاج الغذاء .ويشكل صغار
المزارعين في مناطق الزراعة البعلية التي تتعرض لهزات كبيرة في الدخل بسبب تذبذب األمطار وسني الجفاف واألسر التي
تعتاش على قطعان صغيرة من الضأن والماعز بوصفها مصدراً رئيسيا ً لدخلها الفئات األشد فقراً في األردن .
وتتمثل المعوقات الرئيسية لزيادة اإلنتاج المحلي من الغذاء بما يلي:


تراجع مساحة األراضي الزراعية بسبب التوسع العمراني على حساب األراضي الزراعية الجيدة.



تحويل استعمال كميات متزايدة من المياه المخصصة لإلنتاج الزراعي الستعماالت أخرى غير زراعية (االستعمال
المنزلي؛ والسياحة؛ والصناعة).



تدني اإلنتاجية في جميع قطاعات الزراعة الفرعية ،وارتفاع نسبة فاقد ما بعد الحصاد ،وبخاصة بالنسبة
للخضراوات والفواكه.



عدم توجيه اإلنتاج بناء على حاجة السوق بسبب عدم توفر نظام معلومات تسويقية فاعل.



ضعف التنسيق بين برامج البحوث واإلرشاد الزراعي وتوفير التمويل الميسر لصغار المزارعين.
8



النقص الكبير في تنظيمات المزارعين ،ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في الزراعة وعدم فاعلية وتأثير القائم
منها.

دور المزارعين في تحسين األمن الغذائي:
تواجه قدرة المزارعين على المساهمة في تحسين األمن الغذائي على أساس مستدام أربعة عوائق أساسية هي :-


تدني معدالت سقوط األمطار على معظم األراضي المرتفعة ،ومن ثم انخفاض مستويات الرطوبة في التربة ،يضاف
إلى ذلك تذبذبها من سنة ألخرى ،وهما عامالن أساسيان يحددان مدى نجاح زراعة المحاصيل وتربية األغنام من
ناحية كمية اإلنتاج وتفاوته من سنة ألخرى.



عدم تطبيق تقنيات اإلنتاج المتطورة حتى يتم التغلب على مشكلة انخفاض مستويات الرطوبة في التربة ،نظراً لعدم
توفر المعلومات للمزارعين في ما يتعلق باألصناف المالئمة للبيئات الزراعية المختلفة.



االعتماد على منتج واحد أو عدد محدود من المنتجات ،وعدم التنويع ،ما يع ّرض المزارعين ذوي المنتج الواحد
لتقلبات الطقس؛ واألمراض؛ وتقلبات األسعار ،ويؤدي إلى اإلقالل من دخولهم .



عدم وجود حوافز لزيادة اإلنتاج واستدامته نتيجة لسياسات زراعية واقتصادية واجتماعية غير متكاملة وإلى نقص
في توفير الخدمات الزراعية األساسية للمزارعين وخصوصا ذوي الحيازات الصغيرة.

ثالثاً :تعزيز التنمية المستدامة واألمن الغذائي
يتطلب الوصول إلى زراعة مستدامة بحوثا ً مكثفة ومستمرة ،وجعل األولوية للمحاصيل المنتجة محلياً ،إضافة إلى توفير
تقنيات اإلدارة والتكيف مع التغييرات المناخية.
-

إجراء بحوث زراعية تتعلق بمدى خصوبة التربة ،وخسائر مرحلة ما بعد الحصاد إضافة إلى تحديات التغيرات
المناخية.

-

إجراء بحوث تتعلق بأنواع المحاصيل المطلوبة في المناطق األكثر فقراً وضعفا ً.

-

تشجيع البحوث التي تركز على المزارعين واحتياجاتهم.

-

تطوير اإلنتاجية عبر االستخدام المسؤول للعلوم والتقنية.

-

إقامة بحوث مشتركة بين القطاعين العام والخاص تتمحور حول الحلول المتكاملة.

-

زيادة االستثمارات من الحكومات وأصحاب األعمال في ما يتعلق بالبحوث والتطوير.

-

البحث عن استخدمات بديلة للزراعة للوصول إلى قيمة مضافة.
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رابعاً :التوصيات والتوجهات المستقبلية


التركيز على إدارة األراضي المستدامة؛ إذ أثبتت الدراسات والمشاهدات أن اإلدارة المستدامة لألراضي شرط
أساسي لتحقيق األمن الغذائي والتنمية المستدامة .



االستمرار في برامج استصالح األراضي والتنمية الزراعية التي تساهم في زيادة إنتاج الغذاء ،وتحسين مستويات
الدخل لدى صغار المزارعين،



التوسع في برامج وأساليب الحصاد المائي لجمع مياه األمطار من خالل إنشاء السدود وأبار تجميع المياه والحفائر
الترابية ،وذلك في ظل تزايد مخاطر التغير المناخي ،وتعاقب سنوات الجفاف وش ّح الموارد المائية.



تكثيف اال ستثمار في البحوث العلمية الزراعة والتنمية الزراعية لتشمل دراسه تأثير التغير المناخي على القطاع
الزراعي التي تؤدي إلى نتائج عملية ملموسة في زيادة اإلنتاج ،وتقليل التأثير السلبي على موارد البيئة.



تعزيزاإلرشاد واإلعالم الزراعي للمزارعين والمواطنين في ما يتعلق بتأثير التغير المناخي على القطاع الزراعي.



االعتماد على تقارير وخارطات خواص التربة؛ إذ يمكن االستعانة بها لتحديد أولويات استعماالت األراضي،
وتعظيم االستفادة منها حسب احتياجات المحاصيل.



حماية األراضي الزراعية من التدهور باستخدام تدابير صيانة التربة من االنجراف وحفظ الرطوبة.



تفعيل التشريعات المتعلقة بحماية الموارد الحرجية والمراعي.



ضمان توافر المياه لدعم الزراعة واألمن الغذائي من أجل الحاضر والمستقبل.



صون الموارد الوراثية والتنوع البيولوجي.
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