
ممارسات الزراعة الذكية 
مناخياً يمكن أن تساعد على 
تحويل األراضي الحدية إلى 

حقول منتجة. 
)الصورة من: د. كالما، الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية(

األرايض القاحلة وشبه القاحلة ما يقرب من تشكِّل 

كينيا،  األرايض يف  املائة من مساحة  80 يف 

د تغيرُّ املناخ هذا النظام اإليكولوجي الهش. ويهدِّ

من  األقل  الزراعية  املامرسات  بالفعل  فيه  تؤدي  بلد  ويف 

املستوى األمثل إىل ضعف منو املحاصيل وتدين الغطاء النبايت، 

املحاصيل، وتدهور خطي يف األرايض، يشيع  وانخفاض غلة 

الجفاف وندرة املياه بسبب الظروف الجوية الناجمة عن تغيرُّ 

املناخ وتقلبه.

وباستخدام التقنيات النووية، تساعد الوكالة كينيا عىل تحسني 

األخذ  من  كجزء  املياه  إدارة  وتكنولوجيات  الرتبة  خصوبة 

باإلدارة املتكاملة لخصوبة الرتبة )أنظر اإلطار(، التي ميكن أن 

تساعد يف الحفاظ عىل التوازن السليم بني املياه واملغذيات 

والكربون وتحقق أقىص قدر من التكيرُّف مع تغيرُّ املناخ يف 

الُنظم الزراعية. 

إيجاد التوازن السليم
يف إطار مرشوع جاٍر مدته خمس سنوات، تعمل الوكالة مع 

املختربات والعلامء عىل املستوى املحيل لتحديد مدى فقدان 

الكربون من الرتبة وتأثيات الجفاف عىل النباتات وموارد املياه 

يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة من كينيا. ويساعد املرشوع 

أيضاً عىل قياس كمية األسمدة التي تدخل الرتبة واستخدام 

املياه وكذلك معدل التبخر. وسوف تصب البيانات املستمدة 

من التجارب امليدانية يف مناذج مختلفة لتوليد توصيات بشأن 

نُظم الزراعة التي من املناسب إدخالها يف املناطق املترضرة. 

وعىل سبيل املثال، تم تدريب أكرث من 300 مزارع عىل تقنيات 

واملياه  الرتبة  للحفاظ عىل  تستخدم  التي  املدرجات  زراعة 

ولتحسني اإلنتاجية، كام يقول إسايا سيجايل، رئيس الباحثني 

العلميني ومنسق إدارة الري والرصف وأنواع الرتبة التي تعاين 

مشكالت يف املنظمة الكينية للبحوث الزراعية وبحوث الرثوة 

الحيوانية. ويستطيع كثيون اآلن جني أكرث من 10 أطنان من 

العلف يف الهكتار من األرايض التي كانت جرداء قبل استهالل 

املرشوع. 

وتوفِّر الوكالة أيضاً املعدات والخرباء لدعم املرشوع. وتيسياً 

لنقل املعرفة إىل النظراء املحليني، أتاحت عدة ِمنح دراسية 

وزيارات علمية وكذلك تدريباً للحاصلني عىل املِنح الدراسية. 

يقول سيجايل إن أحد األهداف الرئيسية هو مكافحة تدهور 

األرايض الناجم عن الرعي الجائر وسوء مامرسات إدارة الرتبة. 

ويهدف املرشوع أيضاً إىل تعزيز اإلنتاجية الزراعية.

تخضير األراضي الجافة في كينيا من خالل الزراعة 
الذكية مناخياً

بقلم رودولفو كويفنكو

تغيرُّر المناخ
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تشكِّل األراضي القاحلة وشبه 
القاحلة 80 في المائة تقريباً 

من مساحة األراضي في كينيا 
)الصورة من: رودولفو كويفنكو، الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية(

من  للتحقق  النووية  التقنيات  إن”استخدام  قائالً  ويتابع 

تكنولوجيات إدارة املياه واملغذيات رضوري لكينيا من أجل 

وحيواين حديث  زراعي  قطاع  تطوير  بشأن  رؤيتها  تحقيق 

ومنتج“.

ويضيف سيجايل أن ”التكنولوجيات ستساعدنا عىل تحقيق 

العالية  اإلمكانات  ذات  األرايض  من  القصوى  االستفادة 

القاحلة  القاحلة وشبه  املناطق  تنمية  واملتوسطة ومواصلة 

تساعدنا  وسوف  السواء.  عىل  والحيواين  الزراعي  لإلنتاج 

لتلك  استخدامنا  تكييف  عىل رسعة  أيضاً  النووية  التقنيات 

األرايض من أجل التعامل بشكل أفضل مع آثار تغيرُّ املناخ“.

التعاون بني عدة وكاالت
تعاون أيضاً يف املرشوع املعهد الدويل لتحليل الُنظم التطبيقية 

نظرائهم  مع  املعهد  من  خرباء  ويعمل  بالنمسا.  فيينا،  يف 

يف  للمحاصيل  املائية  البصمة  لتقييم  الوكالة  ويف  كينيا  يف 

املقاطعات الوسطى والرشقية والوادي املتصدِّع )وادي ريفت(. 

ومن املتوقع أن يسفر ذلك عن بيانات قيِّمة عن مدى ارتباط 

املياه  بتوفر  ارتباطه  ومدى  األمطار  بهطول  املياه  استهالك 

السطحية أو الجوفية.

وسوف تفيض تقييامت توافر املياه – بشأن وفرتها والحاجة 

إليها و/أو ندرتها – بدورها إىل تحسني فهم أثر الجفاف عىل 

املوارد القامئة وعىل املجتمعات املحلية يف تلك املناطق.

ومن التمديدات امللحوظة يف املرشوع اعتزام تطوير تكنولوجيا 

قامئة عىل الهواتف النقالة لتقاسم املعلومات مع املزارعني. 

وحاملا تُطبَّق هذه التكنولوجيا، ميكن إرسال معلومات عملية، 

مثل كمية األسمدة الواجب استخدامها وتوقيت استخدامها 

وعدد مرات الري، إىل املزارعني مبارشة من الهواتف النقالة. 

الزراعة الذكية مناخياً 

العبارة الشائعة املستخدمة يف األغلب لوصف هذا النموذج 

الزراعي التكيَّفي املتكامل هي ’الزراعة الذكية مناخياً‘.

يقول سيجايل ”رمبا ال نستطيع أن نوقف متاماً آثار الجفاف 

الذي يجتاحنا، ولكن بإمكاننا التقليل إىل أدىن حد من تلك 

تناسب  التي  الزراعية  األساليب  استخدام  اآلثار عن طريق 

الظروف املناخية املتغية وتدفع بعجلة اإلنتاجية وتحافظ يف 

الوقت نفسه عىل استدامة املوارد الطبيعية“. 

”وعن طريق دعم املزارعني ومتكينهم من استخدام املامرسات 

املستدامة إلدارة األرايض، فإننا نساعدهم عىل املساهمة يف 

بناء نظام إيكولوجي إيجايب والحفاظ عىل التوازن املناسب 

بني املياه واملغذيات والكربون وبالتايل تحسني جودة الحياة 

للجميع“.

أُجِريَت تجارب ميدانية يف مختلف أنحاء كينيا لتحديد أفضل 

املامرسات املتكاملة التي تجمع بني مبادئ اإلدارة املتكاملة 

وإدارة  املوارد،  تحافظ عىل  التي  والزراعة  الرتبة،  لخصوبة 

املياه. وكشفت النتائج عن أن مجموعات التكنولوجيا التي 

تشمل استخدام األخاديد املرتابطة للحفاظ عىل املياه، وتحسني 

والجرعات  العضوي  السامد  واستخدام  املحاصيل،  أصناف 

الدقيقة وغيها من تكنولوجيات اإلدارة املستدامة للرتبة يف 

األنحاء الرشقية القاحلة وشبه القاحلة من كينيا، كانت قادرة 

عىل زيادة غالت الذرة من أقل من 500 كيلوغرام للهكتار إىل 

ما متوسطه 1.2 طن للهكتار.

العلوم
اإلدارة املتكاملة لخصوبة الرتبة 
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