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البيئة ّية وكالة حمااملقدمة من  (83617201)رقم  املنحةّية تم إعداد هذه املطبوعة بموجب اتفاق البيئة األمريكية:ّية صادر عن وكالة حماّية إخالء مسؤول

اآلراء من قبل وكالة البيئة األمريكية. وعليه فمنظمة إيكوبيس. ولم تتم مراجعتها رسميا ها من(، واملستفيد الفرعي Battelleمنظمة باتيل )للجهة املستفيدة  ّيةاألمريك

جاتالبيئة ل تروج أل ّية واألفكار الواردة في هذه املطبوعة هي خاصة بمنظمة باتيل حصرا، كما أن وكالة حما
َ
 املطبوعة.ورد ذكرها في هذه ّية أو خدمات تجار  ّية ُمنت

بموجب اتفاقيات التعاون ّية البيئة األمريكّية هذا التقرير لصالح وكالة حماوشركاؤها  لة باتيت منظمأعّد  (:Battelleصادر عن منظمة باتيل )ّية إخالء مسؤول

تبعات نتيجة ّية عن أّية قانونّية أو مسؤولّية ولمسؤ ّية املتحدة أو منظمة باتيل أّية . ول تتحمل وبأي شكل من األشكال حكومة الوليات األمريكافيما بينهم

منتج أو معلومة أو تصميم أو غيرها من البيانات الواردة في هذه املطبوعة، كما ل توافق ّية اد على أخدام أو عجز عن استخدام أو العتماستخدام أو إساءة است

بيقّية أو كفاءة أو إمكانّية ول تضمن وبأي شكل من األشكال نفع أو أمان أو دقة أو كفا
ْ
 أي من املحتويات الواردة هنا. تط

أو مستشاري املشروع، أو املشاركين في اجتماعات اللجنة  ،عن آراء فريق خبرائنا الّضرورةتعبر بول ، اصة بمنظمة إيكوبيسواردة هنا هي خوجهات النظر ال

 أو أي من ممولينا. ،ّيةالستشار ّية واإلقليمّية الوطن
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 ّية التسميات واملقابالت باإلنكليز 

لامل هاداملِ 
ّ
 BDM Biodegradable mulch  احيويّ  تحل

 EPA Environmental Protection Agency  البيئةّية وكالة حما

 JOD Jordanian dinar  دينار أردني

 PAE Phthalate acid esters  استرات حمض الفثاليك )الفثالت(

 PE Polyethylene  پولي إيثيلين

 WUE Water use efficiency  كفاءة استخدام املاء
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 امللخص التنفيذي

ماستخدام 
ْ
يتسبب يوفر العديد من الفوائد عند إدارته على النحو السليم، ولكن إذ املتبعة في وادي األردن، ة زراعيّ هو ضمن املمارسات ال إيثيلينپولي ال ِمهاد فل

الستيك في الزراعة في غير املتعّمدة. بدأ استخدام البّية والقتصادّية والجتماعّية البيئّية من التأثيرات السلب في العديداستخدامه عند غياب اإلدارة السليمة 

زيادة إنتاج ّية مكانللمزارعين األردنيين إ پولي إيثيلينال ِمهاديقدم  ،كطريقة لتعزيز كفاءة استخدام املياه. وفي الوقت الحاضر ،األردن بالنتشار في أوائل الستينيات

وبخاصة في املناطق الجافة. ونظرا  ،وعدم انتظام هطول األمطار ،رارةمن خالل تنظيم مناخات النمو املتقلبة بسبب الرتفاع الشديد لدرجات الح ،املحاصيل

معلى زيادة درجة حرارة التربة، واملحافظة على رطوبتها، و  بالستيكّي ال هادلقدرة املِ 
ّ
الضارة، فقد ساهم في زيادة املساحات الصالحة للزراعة الحشائش في نمو  الّتحك

 زيادة الدخل.ّية ورفد جهود ترشيد استهالك املياه، وزيادة إنتاج املحاصيل، وبالتالي إمكان

ة تختلط بالتربة وتلوث البيئة املحيطة بالحقل. تفّتتامل پولي إيثيلينال ِمهادوفي حال لم تتم صيانته وإزالته من الحقل )الحقول( على النحو السليم، فإن بقايا  ،ولكن

الدقيقة فيها، وبدورها تتسبب هذه التأثيرات ة حيويّ التربة، وقدرتها على الحتفاظ بالرطوبة، كما وتؤثر في الكتلة الّية التأثير على بن پولي إيثيلينال ِمهادوبإمكان بقايا 

ين حصولمل پولي إيثيلينال ِمهادم اال، يعمد بعض املزارعين وضمن جهودهم لزيادة الكفاءة إلى استخدبيل املث. وعلى سنتاج املحاصيل على املدى الطويلإفي تدهور 

وجود البقايا البالستيكية ملدة طويلة نتيجة استخدام  بعد الستخدام الثاني. تفّتتمرونته ويتمزق وي پولي إيثيلينال ِمهادواحد. وغالبا ما يفقد  زراعيّ في موسم 

ر مرتين  لغطاءنفس ا
ّ
في تغيير  پولي إيثيلينال ِمهادقايا بما يعيق امتصاص املياه واملغذيات. كما وتتسبب  ،على الرطوبة ونقل املغذيات بسبب عدم نفاذيتهيؤث

اإلنسان.  صّحةعلى ّية تأثيرات سلب مسببةوقد تتسرب إلى موارد املياه الجوفية،  ،على املحاصيل السماد أو مبيدات اآلفاتّية خصائص التربة بطرق تؤثر على فعال

املياه تختلط مع فتمتصها املحاصيل و  ،ّيةتسرب مركبات الفثالت وغيرها من املركبات املسببة للسرطان إلى التربة واملياه الجوفّية ، توجد إمكانعالوة على ذلك

البالستيك في تلويث األراض ي أو مجاري املاء املجاورة مثل نهر األردن أو البحر  تفّتت بيتسبّ ، ما َسَبقإلى املواد الغذائية. وباإلضافة إلى  التاليفتنتقل بّية، الجوف

ة بالستيكيّ على جزيئات ة يملياه املحتو ستخدم اقد تشكل كبير في الزراعة، . ونظرا إلى استخدام مياه نهر األردن بّيةوالقتصادّية املخاطر البيئفاقم امليت، ما ي

إلى جانب ذلك، يعتمد كثير من مزارعي وادي األردن على ومن ثم إلى اإلمداد الغذائي.  ،الدقيقة إلى الحقول ة بالستيكيّ لوبالتالي تعود القطع ادقيقة في رّي الحقول، 

  لتكون املامثل الخراف واملاعز كمصادر لزيادة الدخل. و ّية املاش
ً
، ما هادة من حقول مغطاة باملِ أثناء رعيها في مناطق قريبة بالستيكيّ تناول البقايا الشية ُعرضة

 في نفوقها. يتسّببيؤثر على معداتها وقد 

مدى الوعي باملمارسات السليمة املّتبعة للتخلص منها. فإعادة التدوير هو الخيار  پولي إيثيلينال ّية ِمهادتتضمن التحديات األخرى الناجمة عن استخدام أغط

م توفره تكون مكبات النفايات هي الخيار األفضل التالي عوضا عن الحرق أو الرمي في مواقع غير قانونية. حال عد، وفي پولي إيثيلينال ِمهاداملفضل للتخلص من 

الحرق في املساحات املفتوحة في يتسبب . و تفّتتفي الحقول لي ه، أو تركفي املوقع، أو رميه على نحو غير قانونّي  پولي إيثيلينال ِمهادوفي الوقت الحاضر يتم إحراق 

امليثان،  ازتصاعد مجموعة من امللوثات الضارة )مثل حمض الهيدروكلوريك، وثاني أكسيد الكبريت، والفيوران، واملعادن الثقيلة، وأكسيد النيتروز، وغ فيملوقع ا

أو رميه في ، في الحقل تفّتتلي پولي إيثيلينال ِمهادبمختلف أشكالها. ترك ّية رر للبشر واملواش ي والحياة البر الضّ  بةة، مسبّ زراعيّ وغيرها( في الجو فوق األراض ي ال

، يوجد عدد للبيئة املحيطة بوادي األردن. عالوة على ذلك بالستيكّي سهم في التلوث اليُ  ،ّيةص منه في املجاري املائلأو التخ ،عن طريق دفنهّية مكبات غير قانون

 
ّ
ّية التحتّية والبن ،في مجال إدارة النفايات الصلبةاملّتبعة ّية ت الحال، بما في ذلك املمارساص السليم من البالستيكمن العوامل التي تزيد التعقيد في وجه التخل

 تفّتتثه بالتربة/األوساخ/املخلفات النباتية، و في األردن تلوّ  پولي إيثيلينال ِمهادلتحديات التي تواجه إعادة تدوير وقدرات إعادة التدوير في الدولة. وتتضمن ا

 املستعاد في حالة متدهورة. پولي إيثيلينال ِمهاداستخدام اإلعراض عن ة، و زراعيّ ورات ستخدامه في عدة دالبالستيك بعد ا

  ،في الوقت الحالي
ُ
جديدة في وادي األردن. وبالرغم  ُمنَتجاتوتنظيفه ونقله وتسويقه واستعماله في تصنيع  پولي إيثيلينال ِمهادأو العملي جمع  ديجل يكون من امل

ممقبولة بيئيا ل بداِئلالنظر في  ضرورّي يكون من المن ذلك، 
ْ
لالقابل لل هاد، بما في ذلك استخدام املِ پولي إيثيلينال ِمهاد فل

ّ
والذي يتم تصميمه بحيث  ،احيويّ  تحل

 املصنوعَ  بداِئليختلط مع التربة عند حرثها، واستخدام ال
 
لوالتي ت ،قَر رة والوَ ة من نشا الذ

ّ
ات األخرى الكومبوست، وقت. وتتضمن الخيار طبيعيا مع مرور ال تحل

والتخلص منها  ،ستقلل من عبء جمع مخلفاتهاإنها ف ،صديقة للبيئة وإلى جانب كونها ،بداِئل، وفضالت أوراق النبات املفرومة. وهذه الالِكّتانو  الّصوفوخليط 

 اإلنسان وللبيئة عموما. صّحةها أكثر سالمة لنو كن  عفضالدة في بعض األحيان، املتكبّ  قليص التكاليفوت، زراعيّ املوسم الّية في نها

لالقابلة لل بداِئلالواجب اتباعها للبرهنة على أداء الّية هناك عدد من الخطوات اإلضاف
ّ
 بداِئلتبني تلك الظر في قبل النّ  ،لها ّيةالقتصاد ى جدو الإثبات ا و حيويّ  تحل

لالقابلة لل لبدائِ في األردن. وعلى الرغم من عدم وجود مصنعين لل
ّ
عن اهتمامهم  ينحليّ البالستكي امل هادا في الوقت الحاضر في األردن، فقد عّبر مصنعو املِ حيويّ  تحل
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ي إمكان لالقابلة لل بداِئلومقارنة أداء ال ،ّيةمجتمع املزارعين عن رغبتهم في اختبار الفكرة الريادأفصح . وفي املقابل بداِئلال تلكإنتاج ّية بتقص ّ
ّ
ا مقابل حيويّ  تحل

 منهم ، پولي إيثيلينال ِمهاد
ً
 اإلنسان والبيئة. صّحةعلى ّية في تقليص التأثيرات السلبرغبة

بيقغير قابلة لل بداِئلال وفي حال تبين أن تلك
ْ
جمع وحرق البالستيك في أفران السمنت كمصدر بديل ّية ، يكون من املمكن البحث في جدوى مأسسة عملتط

 للوقود.

ملمارسات املتبعة في اختيار وتركيب وصيانة وإزالة والتخلص من في وادي األردن، والتعريف بأهم ا زراعيّ لعام بتأثيرات البالستيك التعزيز الوعي ا يكون من الالزم

ألخرى لق بدراسة الخيارات امتابعة الحوار املتع ضرورّي على املنطقة. وإلى جانب من سبق، يكون من الّية للتخفيف من التأثيرات السلب ،پولي إيثيلينال ِمهاد

لالقابلة لل بداِئللل
ّ
 البلديات امل ووممثل ،ة، ووزارة البيئة، ووزارة الزراعةحليّ واألكثر مالءمة للبيئة، وتشمل الجهات ذات العالقة وزارة اإلدارة امل حيوّي ال تحل

ّ
 ،ةيّ حل

 و  ،ةزراعيّ جتمعات الاملو 
ّ
 مثل منظمة إيكوبيس. ،ّيةات غير الحكومالصناعة التحويلية، وغيرها من الجهعن ون لممث
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 مقدمة .1

م)ة بالستيكيّ الّية مزارعو وادي األردن من األغطيستفيد 
ْ
ة( في تنظيم مناخ بالستيكيّ )الزراعة الة زراعيّ في األعمال الة بالستيكيّ ( واملواد الپولي إيثيلينال ِمهاد فل

سم بال ،زراعةال
ّ
ب، وذلك عن طريقتّ وحمايته من طقس يت

ّ
م قل

ّ
  الّتحك

َ
وما بعده. وُيعّرف هذا  زراعيّ املوسم اللة طي حصول بدرجة الحرارة والرطوبة في تربة امل

ط الضوء على نتائج البحث املتعلقة پولي إيثيلينال ِمهادواستخداماته، ويتضمن تقييم التأثيرات الناجمة عن استخدام  پولي إيثيلينال ِمهادالتقرير 
ّ
، وُيسل

 املستدامة األكثر جدوى في األردن. بداِئلأو ال ،إيثيلينپولي ال ِمهادالخيارات وأفضل ممارسات استخدام باستخدامه، ويقترح 

متعريف  .1.1
ْ
 پولي إيثيلينال ِمهاد فل

مك )مثال  پولي إيثيلينهو غطاء من ال پولي إيثيلينال ِمهاد -9002-88( CASائي )رقم تسجيل املركب الكيمي) متوسط السماكة پولي إيثيلينمنخفض أو عالي الس 

ة. ويعود سطحيّ التربة الّية (، ويستخدم في تغطCAS 9003-07-0(، أو بولي بروبيلين )رقم تسجيل CAS 9002-86-2(، أو بولي فينيل كلوريد )رقم تسجيل 4

دم آنذاك. وانتشر استخدام الذي كان يستخ يّ ورقال هاداملِ  محّل  إلى خمسينيات القرن املاض ي، وسرعان ما حّل ة زراعيّ كممارسة  پولي إيثيلينال ِمهاداستخدام 

 زيادة إنتا قدرته علىنظًرا لبسرعة  پولي إيثيلينال ِمهاد
َ
من خالل تنظيم حرارة التربة، واملحافظة على رطوبة التربة، والسيطرة على الكائنات الدقيقة  حصول ج امل

 في وادي األردن بمناخه الحار والجاف. ينپولي إيثيلال ِمهاد في التربة، فضال عن الحد من نمو الحشائش. ولهذه األسباب ُيستخدم

 پولي إيثيلينال ِمهاددورة حياة  .1.2

 االختيار

مناسًبا للكثير من أنواع الفاكهة والخضراوات التي تستهلك نيئة، مثل الطماطم والفلفل والشمام والقرع والخيار. ويوص ي  پولي إيثيلينال ِمهاديعتبر استخدام 

 ة: النوع والسماكة واللون.أساسيّ بناء على ثالث خصائص  هاد( اختيار املِ 2016) موغان ودروست

التمدد والتقلص تبعا لدرجات الحرارة، إل أن ّية بخاصاملخدد. يتسم البالستيك األملس و  ملساأل  :پولي إيثيلينال ِمهادنوعان من يوجد  النوع: •

 لريح والتشقق.البالستيك املخدد يتمدد بسهولة ويكون أكثر مقاومة ل

ممكه. يعتبر الطرديا مع ُس  هادمم. وتتناسب كلفة املِ  0.125مم إلى  0.007بين  پولي إيثيلينال ِمهادتتراوح سماكة  :اكةمالس   •
ْ
مناسبا لالستخدام  ملساأل  فل

خضار. ولكن يكون البالستيك األكثر مم مناسبا ملعظم محاصيل ال 0.03مرة واحدة، إذ يكون أكثر عرضة للتمزق. ويكون البالستيك بسماكة حوالي 

  هادسماكة املِ  1. ويوفر جدول َمحصول الستخدام أو لستخدامه في دورتين سماكة مناسبا أكثر إلعادة 
َ
 ومدة النمو. حصول املوص ى بها حسب نوع امل

ة. ويعتبر زراعيّ على مناخ املنطقة ال هادتيار لون املِ . ويعتمد اخشيوًعا پولي إيثيلينال ِمهاداأللوان األسود واألبيض والشفاف هي أكثر ألوان  اللون: •

األسود أفضل في درجات الحرارة املعتدلة. ويكون الشفاف األفضل لالستخدام  هادأسَود اللون األكثر استخداما واألرخص سعرا. ويكون أداء املِ  هاداملِ 

ستخدام اللون الفض ي للسيطرة على انتشار املن. ومن املمكن اّية ملناطق املدار في املناطق الباردة، في حين يكون اللون األبيض مالئما لالستخدام في ا

مو ة زراعيّ العاكس ملكافحة اآلفات ال هادأو املِ 
ّ
بالحرارة، حيث يعكس هذا النوع الحرارة في حين يبقي التربة باردة، وهو مناسب لزراعة محاصيل  الّتحك

 موسم الصيف.ّية الخريف في نها

  بالستيكّي ال هاداملم  : اختيار 1جدول 
م
 هادوسماكة املم  حصول بموجب نوع ال

 
م
 السمك )مم( حصول ال

 0.007  يالفول السودان

 0.03-0.025  أشهر( 4إلى  3تتراوح مدته من  زراعيّ الفواكه والخضار: مدة قصيرة )موسم 

هوة، املوز، البابايا، رحلة األولى من محاصيل الفاكهة؛ القشهر( امل 12إلى  10تتراوح مدته من  زراعيّ الفواكه والخضار: مدة متوسطة )موسم 

 قصب السكر، القطن، إلخ.

 0.04-0.05 

 0.1-0.07  شهر، مثل محاصيل الفاكهة، املحاصيل الحقلية، إلخ. 12يزيد عن  زراعيّ سمها المحاصيل مو 

متشميس التربة )
ْ
 0.02-0.015  شفاف( فل

Adapted from Raman, 2017. 
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 التركيب

وعادة ما يتم نشر  1994بدأ في عام  پولي إيثيلينال ِمهاداستخدام أن يشير املزارعون في وادي األردن 

في وادي األردن موردون  پولي إيثيلينال ِمهادكيلوغرام لكل دونم. ويتولى توزيع  8إلى  7 بمعدل هاداملِ 

 متخصّ 
ُ
جاتصون في امل

َ
جاتخصصة ببيع كما يمكن شراؤه من املتاجر املتة زراعيّ ال نت

َ
الزراعة  ُمنت

ّية ويبقى هناك إلى بدا ،زراعيّ املوسم الّية على التربة في بدا پولي إيثيلينال ِمهاد تركيبالتجارية. يتم 

الطريقة األولى احتمال بقاء مخلفات تزيد . و زراعيّ املوسم الّية أو يتم إزالته في نها ،املوسم التالي

أو آليا على شكل أسطر تمتد على  يدويا پولي إيثيلينال هادتركيب مِ  في التربة. ومن املمكنة ستيكيّ بال 

 يتم تركيبه أو  ،طول األحواض املرتفعة
ّ
ا زراعيّ ا ارً جرّ  امليكانيكّي تركيب حة. ويحتاج العلى األرض املسط

 هي و  ،هادوملحقات خاصة بفرد املِ 
ُ
 ت

ّ
 الدولرات )أو مئات إلى آلف من الدنانير(ف عدة آلف من كل

(Maughan & Drost, 2016) ولهذا يكون استعمال هذه الطريقة قليل الجدوى في بعض املناطق ،

 رإلحكام البالستيك ومنع تحركه باستخدام مسامي هادمثل وادي األردن. وعادة ما يتم تثبيت طرفي املِ 

، Caines) (، أو باستخدام التربة1و أنابيب ري )شكل ، أو صخور، أUحرف على شكل ّية تثبيت معدن

2018) . 

 الصيانة

 ،نمو الحشائش ثبيطتقدرته على ل پولي إيثيلينال ِمهاديختار العديد من املزارعين استخدام 

بدء نمو النبات قد تكون هناك حاجة إلزالة الحشائش الضارة على رطوبة التربة. عند ته ومحافظ

 ،لذلك ا(. وخالف2)شكل يدوية( )أو ال هادلتقليص التنافس على الثقوب التي تصنعها معدات فرد املِ 

ِشر 
َ
ْنت
َ
 ت

َ
على استهالك املغذيات واملياه.  حصول الحشائش في دوائر التربة املكشوفة وتبدأ بمنافسة امل

(. ويسمح هذا النظام 3)شكل  هادبمد خطوط الري بالتنقيط تحت املِ  هادن نشر املِ وغالبا ما يقتر 

 في تقليص التبخر. هاداعد املِ للمياه بالذهاب مباشرة إلى جذور النبات، ويس

يتوجب أن يكون محيط الثقوب حول النبات واسعا بما يكفي كي ل يتالمس مع ساق النبات. في 

ّية ستيك األسود بحرق النبات في حال كان على مقربة منه. ولحماالبال  يتسّبباألجواء الحارة، 

سم بحيث تظلل أوراقه البالستيك يمكن بدء الزراعة باكرا في املو ّية النبات من الحرارة العال

بالقش أو نشارة الخشب أو غيرها من أنواع  هاداملِ ّية ، من املمكن تغطما َسَبقاألسود. إضافة إلى 

 .هادللحيلولة دون ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير تحت املِ ّية الطبيع هاداملِ 

 اإلزالة

من أحواض التربة. وتتضمن هذه  يثيليني إپولال ِمهادهناك العديد من اآللت املستخدمة من إزالة 

رة )أو تلفه على بَ  ،من التربة هادمعدات ترفع املِ 
َ
(. وغالبا ما تتم Parish, Bracy, & McCoy, 2000ك

 McCraw and(. )4يدويا وهو أمر يتطلب عمالة ويستغرق وقتا )شكل  پولي إيثيلينال ِمهادإزالة 

Motes, 1991إذ يوفر لهم هذا  –يدويا  هادفي حال تمت إزالة املِ ة يّ زراع(. وتستفيد العمالة ال

 تثبيت المهاد البالستيكّي بأنبوب ري: 1شكل 

: الفلفل الحلو النابت خالل المهاد البالستيكّي 2شكل 

(Schonbeck, 2014) . 
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أو املساعدة في إزالته،  هادآلة إلزالة املِ موسم الزراعة. وقد يشتري مدراء املزارع ّية مدراء ومالكو املزارع أتعاب العمال بعد نهاالنشاط دخال بعد الحصاد. يدفع 

تصاديا مقارنة مع قاّية ولكن تكاليف املعدات املتخصصة قد ل تكون مجز 

 .هادتكاليف العمالة في إزالة املِ 

في الحقل إلى وقت الزراعة في العام التالي. وفي  هادفي بعض الحالت يتم ترك املِ 

يتم حرثها تحت الطبقة  ،(5إلى قطع صغيرة )شكل  هاداملِ  تفّتتهذه الحالة، ي

ذه الطريقة تبعات على الجديد فوقها. قد يكون له هادالعليا من التربة قبل فرد املِ 

 ;Kasirajan & Ngouajio, 2012التربة ول ينصح بها خبراء البستنة ) جودة

Sanders, 2001 الرياح التي  مع پولي إيثيلينال ِمهاد(. ومن املمكن أن يتناثر فتات

ذلك، قد عالوة على في املنطقة. ّية ملائجاري اقد تتسبب في تلويث األراض ي وامل

ي ترعى في املنطقة ذاتها، مسببة تبعات يا إلى طعام املواش ي التتتسلل تلك البقا

ّية التي قد يعاني منها مربو املاشّية للحيوانات فضال عن التبعات القتصادّية صح

(Hailat et al., 1998.) 

 خيارات التصريف

ّية أو أنها غير واع ،لوصول إلى تلك الخياراتلدى البعض إمكانية ل ، في حين ل يكون لديها فرص الوصول لخيارات التصريف السليم أكثر من غيرهاملناطق بعض ا

في املطامر أو  إلى التراكم ةبالستيكيّ املواد الاألمر ب، لينتهي املالباعتباره مضيعة للوقت و  پولي إيثيلينال ِمهادظر إلى التخلص من بالخيارات املتاحة. من املمكن النّ 

 (.Hemphill, 1993) الحقلفي  الحرق 

أو التخلص منه في مطامر للنفايات بعد جمعه  پولي إيثيلينال ِمهاديتم إعادة تدوير  ،عامليا

(Kasirajan & Ngouajio, 2012في األردن .)،  تقوم منظمات عامة وخاصة بجمع النفايات

(. وفي بعض الحالت يتم إرسال 6أو إلى مكب نفايات )شكل  ،ليتم نقلها إما ملحطة نقل ،ّيةاملنزل

ليتم إرسالها بعد ذلك إلى مكبات  ،هاحيث يتم تجميعها وتصنيف ،لنفايات إلى محطات نقلا

النفايات؛ وإل يتم جمعها وإرسالها مباشرة إلى مكبات النفايات. تتضمن مكبات النفايات التي 

غالبا تخدم وادي األردن األغوار الشمالية، ودير عال الجديدة، والحمرة، والبركة، والسمرد. 

Saidan et al., 2016)واسعة النطاق في األردن،  ّية َحْرق عملل توجد  ،. وفي الوقت الحاضر

 توجد عبر الحدود في إسرائيل.)مرمد(  َحْرق  وأقرب محطة

يتم إرسال النفايات من عمان إلى مطمر الغباوي، وتديره أمانة عمان الكبرى. وتعتبر مدينة 

منطقة سلطة  –ظمة عامة إدارة النفايات الصلبة العقبة املوقع الوحيد الذي تتولى فيه من

 .اللبنانّية حيث تعهدت بإدارة النفايات لشركة "أفيردا"الخاصة ّية لعقبة القتصادا

تحّدٍّ رئيس ي يواجهة اإلدارة الفعالة  هو ّيةوطنّية الفتقار إلى اعتبار تصريف النفايات أولو 

واألولويات عة من التوصيات حول الغايات تم تقديم مجمو  2017للنفايات في األردن. في عام 

(. وتم تطوير هذه التوصيات من Stathis, 2017إلدارة النفايات على مستوى وطني )ّية الوطن

إلدارة ّية وطنالّية ستراتيجال قبل مشروع ممول من التحاد األوروبي يسمى "دعم تنفيذ 

 22ن عدد املكبات املفتوحة م قليصفي تّية وستسهم الخطة الحال النفايات الصلبة في األردن".

(. ورغم ذلك Stathis, 2017آخر إلى محطات نقل ) اموقع 14إقليمية، وتحويل  طامرإلى ثماني م

عاملة (. وتتضمن التحديات األخرى انعدام وجود القوى الAljaradin, 2014إجراءات مكتوبة تتعلق بالتخلص من النفايات )ّية ات أحليّ ل يوجد لدى البلديات امل

 دات عتيقة.مع، واستعمال املدّربة

على نطاق واسع. وفي الوقت  زراعيّ توسيع إعادة التدوير الّية من إمكان القائمة حاليا تحّد ّية التحتّية خيار التصريف األفضل بيئيا. غير أن البنهي إعادة التدوير 

ّية التحتّية لتحديث البنة ضروريّ تعاني البلديات من نقص األموال الغالبا ما ود للغاية، و على نطاق محدرسمّي أو غير رسمّي تتم إعادة التدوير على نحو  ،الحاضر

(. ول يعتبر إعادة التدوير في محطات النقل ممارسة شائعة، ولكن من املمكن الستفادة منها بطرق جديدة أو Yamin ،2018الالزمة للتخلص من النفايات )

 ,Ruesch) كّي باليد: إزالة المهاد البالستي4شكل 
2019c) . 

 (. Ruesch, 2019b)تمديدات الري تحت المهاد البالستيكيّ : 3شكل 
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لحالي إنشاء مركز إعادة تدوير ر أكثر انتشارا. ويتم في الوقت امختلفة في حال أصبح إعادة التدوي

 من حيث الجمع والفرز. ،ّيةغير أنه سيقتصر على خدمة البلد خارج دير عال،

بالتراب/  هادوتتضمن تلوث املِ  ،في األردن عددا من التحديات پولي إيثيلينال ِمهادتواجه إعادة تدوير 

ة، وغياب زراعيّ البالستيك نتيجة استخدامه لعدة دورات  تتّ تفاألوساخ/ املخلفات النباتية، و 

پولي ال ِمهادإلعادة التدوير عموما، فضال عن عدم اهتمام املصنعين باستخدام ّية التحتّية البن

من األوساخ والقاذورات؛ ّية املستعاد. يتوجب أن تكون جميع املواد القابلة للتدوير خال إيثيلين

(. خالل Kotrba ،2018في إعاقة أنظمة التصنيف واملعالجة )تراب تتسبب صغيرة من الّية فحتى كم

پولي ال ِمهادلوحظ أن بعض املزارعين يستخدمون  ،2019و 2018التي جرت بين ّية امليدان الجولت

 تفّتتبفقدان مطاطيته وال هادتين قبل إزالته. وفي هذه الحالة يبدأ املِ زراعيّ لدورتين  إيثيلين

ي تكون باألتربة/ الصخور/ مخلفات املزروعات )التيتلّوث ي. كما وأنه لستخدام الثانوالتفسخ بعد ا

سواء في  ،ّيةساعات عمل إضاف هادعند إزالته باليد. وسيحتاج تنظيف املِ  تفّتتوي ،(هادملتصقة باملِ 

املزارعين  ل يتوفر لدىو وحتى اآلن ل تعتبر هذه ممارسة شائعة.  ،املزرعة أو في موقع إعادة التدوير

ا أن مرافق إعادة التدوير أو ، كمهادالطويلة من املِ  الءاتنفسهم املعدات الالزمة لتنظيف املأ

املواد القابلة  فمحطات النقل تكون املكان أكثر مالءمة لتنفيذ هذه املهمة. فهناك طرائق لتنظي

شديدة  املواد التي تكون ل التخلص من تلك إلعادة التدوير قبل تصنيفها، إل أن بعض املرافق تفضّ 

 
ّ
 (. Moore & Wszelaki, 2016ساخ. )الت

وأحياًنا فرزها حسب اللون. وفي الوليات املتحدة، توجد ستة رموز لتعريف الراتنج  ،تحتاج املواد القابلة إلعادة التدوير إلى الفرز حسب نوع البالستيككذلك 

ن األصباغ املستخدمة لتلوين املواد ، تكو ما َسَبقذات الرموز املختلفة مع بعضها البعض. وإلى جانب ة يكيّ بالستإذ ل يمكن خلط املواد ال ،املستخدم في املنتج

يتوجب فصل البالستيك املصنوع من الراتينج نفسه ولكنه مصبوغ بلونين مختلفين كاألبيض  ،الفرز. وعلى سبيل املثالّية ُمتغّيرا إضافيا في عملة بالستيكيّ ال

 (.Kotrba, 2018ة لتعزيز الستثمار في عمالة منشآت إعادة التدوير )ولكنه يتيح في الوقت ذاته فرص ،من التعقيدات اوي الفرز املطلوب عددً واألسود. وينط

إعادة توظيفها ّية ون عملكتغير قابلة للتدوير، نظرا لعزوف الشركات عن شرائها إلعادة استخدامها؛ إذ ل ( پولي إيثيلينوتكون بعض املواد )بما في ذلك بالستيك ال

 ِمهادقبلون على شراء يُ  هادذكر عدد منهم أن مصّنعي املِ  ،2019إلعادة التدوير. وخالل زيارات املواقع مع املزارعين في ّية مقارنة مع الكلفة املبدئ ،اقتصادياة ُمجدي

فإن املصّنعين ل ُيقبلون على  ،والتلوث املذكورة أعالهن ونتيجة ملشكلة التفسخ دينار. ولك 200منه إلى  ويصل سعر الطّن  ،مم(0.2األكثر سماكة ) پولي إيثيلينال

إل أنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك  ،في عملياتهم پولي إيثيلينال ِمهاداألقل سماكة. وتبين أن بعض املصّنعين حاولوا فعال إعادة تدوير  پولي إيثيلينال ِمهادشراء 

  ،2018ى نحو مربح. في عام عل
ّ
ة بالستيكيّ مثل األكياس ال ،پولي إيثيلينال ُمنَتجاتبما في ذلك  ،فها عن قبول بعض أنواع البالستيك والورقأعلنت الصين توق

(Brooks et al., 2018وفي الوقت الحاضر .) ، ظمات غير %، ويتولى تدويرها في الغالب من10-5ل تتجاوز نسبة املواد الصلبة التي يتم إعادة تدويرها في األردن

 زراعيّ يتم جمع البالستيك ال ،أخرى ّية وشركات وأفراد. من ناحّية حكوم

مم أو أكثر( لبيعها ملصانع 0.2الدفيئات )بسماكة ّية املستخدم في تغط

پولي إعادة التدوير في مناطق خارج وادي األردن، غير أن الطلب على ال

 (.Kool, 2016; Saidan et al., 2016افة آخذ بالتراجع )قليل الكث إيثيلين

پولي ال ِمهادوفي حين تعتبر إعادة التدوير الطريقة املفضلة لتصريف 

يكون مطمر النفايات خياًرا  ،، فإذا لم يكن هذا الخيار متاحاإيثيلين

أو اإلحراق في املساحات املفتوحة لألسباب  ،أفضل من الحرق في األفران

كبرى عاملة  رامدجود مدم و ا لعمن التقرير. ونظرً  2.3في القسم املذكورة 

. ويكون من شأن  پولي إيثيلينال ِمهاديكون إحراق  ،في األردن أمرا غير مجدٍّ

للنفايات الصلبة والطاقة ّية التحتّية طاقة تحسين البن-بناء مرمد نفايات

وعليه تكون في الردن، وبخاصة نظًرا إلى أن األردن يستورد معظم طاقته، 

مجال الطاقة لى طاقة تعزيزا لستقالل األردن في خيارات تحويل النفايات إ

(Bloss & Pfisterer, 1989 وبالنظر إلى أن إدارة النفايات تعتمد على .)

املخصصة ملثل هذه املشاريع ّية ولكون املوارد املال ،املوارد العامة

 : المهاد البالستيكّي المتفتّت في حقل زراعيّ 5شكل 
(Ruesch, 2019d) . 

 (. Ruesch, 2019e: حاوّية تقليديّة للنفايات المنزليّة )6شكل 



ردناأل تأثيرات استخدام البالستيك على الزراعة في وادي   

  7 

يتم اإلعداد لدراسة  ،(. وفي األثناءAljaradin, 2018ملحدود لهذه املشاريع)اص باعتبارها عالجا ممكنا للتمويل االخ-يوص ي الخبراء بإنشاء شراكات العام ،محدودة

 (.Nicolopoulos ،2016وهي في مرحلة التخطيط األولي ) ،تتناول إنشاء محطة لتحويل النفايات إلى طاقة

يناقشها القسم  ّيةاملخاطر الصح تسبب هذه املمارسات عددا من(. و 8و 7ه في املزارع )شكل َحْرق أو يتم ،على جوانب الطرقات پولي إيثيلينال ِمهاديتم طرح معظم 

 & Moore)ة بالستيكيّ لباستفاضة. كما يعمد املربون إلى دفن أو طرح أو التخلص من البالستيك في املجاري املائية، وهذا يسهم في زيادة تلوث البيئة باملواد ا 2.3

Wszelaki, 2016لقانون في األردن تحت طائلة الغرامات(. كما وتعتبر هذه املمارسة مخالفة ل (Abboud, 2018.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في الزراعة في األردن پولي إيثيلينال ِمهاداستخدام  .1.3

سم بالجفاف. ويستخدم  ،الحتفاظ باملاءّية بخاص زراعيّ يتميز البالستيك ال
ّ
موهذه امليزه تسهم في استخدامه في وادي األردن املت

ْ
والبيوت  ،ينپولي إيثيلال ِمهاد فل

 املحافظة على رطوبة التربة.وذلك عن طريق حفظ املاء ، و على مدار السنة زراعيّ اإلنتاج الللمساعدة في ة بالستيكيّ واألنفاق ال ،ةبالستيكيّ ال

 الزراعة في األردن

زراعة في را للدخل، فضال عن كونه أسلوب حياة. وتعاني الفي األردن باعتباره مصدرا لألمن الغذائي ومصد زراعيّ ( القطاع ال2010)ّية تصف وزارة الزراعة األردن

القطاع  ة. لقد شهدزراعيّ األراض ي ال تفّتتاملخصصة للري، واإلفراط في استخدام املياه الجوفية، و ّية تتضمن شّح املوارد املائ، و األردن من عدد من القضايا

في كذلك و(. Sidahmed et al., 2012) 2010اإلجمالي في العام  حليّ % من الناتج امل3 إلى 1954% في 30اإلجمالي من  حليّ تراجعا في مساهمته في الناتج امل زراعيّ ال

تظل  ،ازدياد عدد السكان (. ومعSidahmed et al., 2012وتراجعت رقعة األراض ي الصالحة للزراعة ) ،ّيةتمددت املناطق الحضر  2007إلى  1975الفترة من 

جات% من الحليب و 50و ،ذائية. ويغطي األردن كامل احتياجاته من الدواجن والبيضللمواد الغ كمصدر رئيس ية حيويّ الزراعة  األلبان والخضراوات والفاكهة  ُمنتَ

، حليّ امل الطلبّية (. وإلى جانب تغطFAO, 2011لحبوب واألعالف )وتعتمد على استيراد القمح وا ،ّيةاحتياجاتها الغذائمجمل ا، ولكنه بالعموم دولة تستورد محليّ 

 ، 2011تشكل الفواكه والخضراوات نسبة كبيرة من الصادرات، وفي العام 
ُ
جاتبلغت نسبة مساهمة امل بقيمة تصل إلى  ،%17ّية في الصادرات الوطنة زراعيّ ال نتَ

 .ة أكثر فعالّيةزراعيّ ممارسات  وادي األردني ف زراعيّ حصائيات تدل على الحاجة إلى اتباع القطاع ال(. وهذه اإل Sidahmed et al., 2012مليون دينار/دونم ) 795

 في األردنة بالستيكّي الزراعة ال

ف على استخدام البالستيك و  ،ّيةخالل العقود القليلة املاض
ّ
أطلقت  ،أواخر الستينيات. ومنذ پولي إيثيلينال ِمهاداعتمدت الزراعة في وادي األردن وبشكل مكث

خالل فصل الشتاء إجباريا لتقليص العبء القتصادي الناجم عن انتهاء املوسم ة بالستيكيّ واألنفاق ال تخدام البيوتتجربة جعل اسّية وزارة الزراعة األردن

يادة مما يسهم في ز  ،في زيادة درجة حرارة التربة والهواء املحيط بهاة بالستيكيّ والبيوت ال پولي إيثيلينال ِمهاديستخدم  ،التقليدي. وخالل األشهر الدافئة زراعيّ ال

 (Ruesch, 2019f: المهاد البالستيكّي الملقى على جانب الطريق )7شكل 

 : كومة إحراق المهاد البالستيكيّ 8شكل 

(Ruesch, 2019g .) 
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خارج ة بالستيكيّ (. وبمعزل عن استخدام البيوت الKhouri, 1979مثل البندورة )ّية التقليدّية ضار والفاكهة عندما يزداد الطلب على املحاصيل الصيفإنتاج الخ

  زراعيّ خالل املوسم ال يثيلينپولي إال ِمهاداملوسم، يضمن استخدام 
َ
خالل نمو املحاصيل. وكان ّية األدنى من العنا مع الحاجة إلى الحد ،حصول زيادة كبيرة في امل

 في وادي األردن.ة بالستيكيّ لنجاح استخدام البالستيك في أشهر الصيف والشتاء أثره في تأصيل الزراعة ال

 التبخرلتقليص ة بالستيكّي استخدام املواد ال

وعدم انتظام سقوط ّية السائدة في وادي األردن. فالجفاف لسنوات متوالّية في األردن عددا من التحديات الناشئة عن الظروف املناخ زراعيّ يواجه القطاع ال

يطرة على التبخر وضبط رطوبة التربة وحرارتها. على الس، إذ يقدر پولي إيثيلينال ِمهادمن الحاجة إلى حفظ املاء على نحو مستدام، وهي حاجة يفي بها  ااألمطار عزز 

جات الحرارة وتساقط األمطار، وبالتالي أسهم في النماء القتصادي ملنطقة وادي األردن وفي غيره من ف من تأثيرات تقلب در البالستكي في التخفي هادلقد ساعد املِ 

(. ولقد أظهرت الدراسات التي تم إجراؤها في بيئات جافة وشبه جافة .(Espi et al., 2006; Manickam et al., 2010املناطق الجافة وشبه الجافة في العالم )

 (.Olasantan, 1999; Stelli et al., 2018النبات ونموه ) صّحة، في حين ازدادت پولي إيثيلينال ِمهاد% أكثر مقارنة بالتربة دون 35مماثلة احتفاظ التربة باملاء 

متقييم تأثيرات استخدام  .2
ْ
 پولي إيثيلينال ِمهاد فل

 ِمهاداستخدموا قد ن حول العالم ياملزارعأن ( Santelmann and colleagues 2010ؤه )ان وزمال سانتلم أشارعلى مستوى العالم. و  پولي إيثيلينال ِمهاديستخدم 

 إل أنه يتوجب تقييم عوامل أخرى. ،ّيةم منافعه القتصادة. ورغزراعيّ مليون فدان من األراض ي ال 300ألكثر من  پولي إيثيلينال

الصالحة لالستخدام، واملحافظة على املياه، وتوليد الدخل، ة زراعيّ دي األردن أسهم في زيادة األراض ي الفيه أن استخدام البالستيك في الزراعة في واشّك مما ل 

 املقترنة بالستخدام املستمر للبالستيك.ّية والجتماعّية النظر في التأثيرات البيئة والقتصاد الّضرورةولكن من 

 التأثيرات البيئية .2.1

يسهم البالستيك في تعزيز كفاءة استخدام املياه  ،ّيةفي الزراعة. من ناح پولي إيثيلينال ِمهادالناجمة عن قرار استخدام ّية ئيتوجب مراعاة مختلف التأثيرات البي

واد يا املتراكم بقا يتسّببواألسمدة إلى املياه الجوفية. و ّية األخرى تسهم في تسرب املبيدات الحشر ّية في ظل شح مصادرها في وادي األردن، إل أنها من الناح

 ّية وعلى املدى الطويل في عرقلة إنتاج املحاصيل، والتأثير على بنة بالستيكيّ ال
َ
املوسم ّية املحاصيل في نها َحْرق  تركعالوة على ذلك، يعموما.  حصول التربة وجودة امل

 أثرا على جودة الهواء.  زراعيّ ال

ربة
ُّ
 التأثيرات على جودة الت

والهتراء بسبب الستخدام في إحداث ة زراعيّ تتسبب عوامل كالجو واآلليات ال

 هادفي اختالط بقايا املِ  يتسّبب، وهذا قد پولي إيثيلينال ِمهادثقوب وشقوق في 

بسبب  فتتاألكثر سماكة أقل عرضة للت هادويكون املِ  (.9املهترىء بالتربة )شكل 

(. Mahadeen, 2014املخلفات التي يتركها )ّية وبالتالي تقل كم ،الستعمال اليومي

موبالرغم من كون ال
ْ
إل أنه أعلى سعرا  ،في مخلفات أقل يتسّبباألكثر سماكة  فل

ممقارنة بال
ْ
ادة إعّية بإمكان ةكااألنواع األكثر سم سمحاألقل سماكة. كما ت فل

ثانٍّ بعد  َمحصول )زراعة  َمحصول ويمكن الستفادة منها في دورتي  ،استخدامها

 
َ
پولي ال ِمهادلرغم من كونها أقل كلفة، إل أن (. وبااألول  حصول إتمام حصاد امل

 & Maughanغالبا ما يسهم في تلويث التربة بالبالستيك )اكة األقل سم إيثيلين

Drost, 2016.) 

وإذا لم يتم جمعه فإنه يبقى  ،ِمهاديتم حرث ما تبقى من  راعيّ ز املوسم الّية في نها

والتأكد من  ،تشبه املعزقة لتنقيب البالستيك من التربةة زراعيّ تكون هناك حاجة آللة  ،حال استخدمت هذه الطريقةفي األرض إلى حين حلول املوسم التالي. وفي 

(. Changrong, Wenqing, & Neil, 2014امتصاص التربة للمغذيات والرطوبة )ة بالستيكيّ تعيق البقايا الل بحيث  ،خلو األرض من بالستيك املوسم املاض ي

قليل السمك  هادا بشكل خاص على املِ ظل قطع البالستيك الصغيرة في التربة، حتى في حال استخدام الجمع اآللي. وينطبق هذن أسلوب الجمع، توبصرف النظر ع

 (.Liu et al., 2014مم( )0.125إلى  0.04على نحو أسرع من األنواع األكثر سماكة ) تفّتتالذي يو مم(  0.008)أقل من 

 ,Ruesch: المهاد البالستيكّي متروكا في مكانه في الحقل )9شكل 
2019h .) 



ردناأل تأثيرات استخدام البالستيك على الزراعة في وادي   

  9 

(. إذ يكون لتلوث التربة Liu et al., 2014للتربة أمرا يثير قلق الباحثين ) هادتيك بعد كل موسم، يظل تخلل بقايا املِ املزارعون لجمع البالس رغم الجهود التي يبذلها

(. وبالرغم Song et al., 2003; Wang et al., 2003)فيها ّية امليكروبة حيويّ والكتلة ال رطوبتها،واملحافظة على  ،التربةّية بالبالستيك تأثيرات واسعة النطاق تتعلق ببن

  پولي إيثيلينال ِمهادمن إسهام استخدام 
َ
تأثير في تراجع ناتج املحاصيل على املدى الطويل ة بالستيكيّ على املدى القصير، يكون لتراكم البقايا ال حصول في زيادة امل

(Mamkagh et al., 2009 .) 

مفي شينجيانج في الصين. وتبين أن سمك الّية نفي مواقع ميدا دهابقايا املِ ّية ثر في كمأجرى الباحثون الصينيون فحصا للعوامل التي تؤ 
ْ
، وعدد السنوات املتعاقبة فل

 پولي إيثيلينال ِمهاداألرض بّية التي تم خاللها تغط
َ
، فالحقول املوجودة في التربة. وعلى سبيل املثالة بالستيكيّ البقايا الّية ، قد أثرت جميعا في كمحصول ، ونوع امل

في تربة الحقول ة بالستيكيّ ة، في حين تناقصت البقايا البالستيكيّ كانت تحتوي أعلى نسبة بقايا ّية عاما متتال 20ملدة تزيد عن  پولي إيثيلينال ِمهادا بالتي تم تغطيته

 أعوام. ودرس الباحث 5أعوام، وأقل من  10إلى  5عاما، و 20إلى  10التي تراوحت مدة تغطيتها بين 
َ
ى وجود بقايا البالستيك في التربة. عل حصول ون تأثير نوع امل

الذرة والخضراوات والبطاطا، وتجدر اإلشارة هنا أن الذرة والقطن ل يزرعان بشكل محاصيل ، تاله ربشكل كبي في زيادة بقايا املهاد القطنتسبب  ،وبالنتيجة

 (Food and Agriculture Organization, 2008; Zhang et al., 2016واسع في األردن )

 50ترك مخلفات تراوح حجمها من  هادسنوات من استخدام املِ  10توصل الباحثون إلى أن  ،طيلة مدة من الزمن پولي إيثيلينال ِمهادوبتفحص تأثيرات استخدام 

تأثير تدرج ّية ذر( لختبار كيفي الجذر واآلخر ضحل الج(. واستخدم الباحثون في الصين نوعان من القطن )نوع وتدYan et al., 2010كيلوغرام/ هكتار ) 260إلى 

  هادبقايا املِ 
َ
تم اختبارها( تناقص نتاج محاصيل صنفي القطن ّية كلغ/هكتار )أعلى كم 2000في التربة ة بالستيكيّ . وعندما بلغ حجم البقايا الحصول على ناتج امل

 مع  پولي إيثيلينال دهامِ عاما من استخدام  139%. وقّدر املؤلفون أنه بعد 42بمعدل 
َ
زيادة في املحاصيل ّية بحيث تلغي أ حصول محاصيل القطن، سيتراجع ناتج امل

 (.(Dong et al., 2015; Li et al., 2014) پولي إيثيلينال ِمهادتقترن باستخدام 

للبقايا مسحا ميدانيا لباحثون في األرجنتين تها من التربة. وأجرى اإلى قطع متفاوتة األحجام ول يتم إزال هاداملِ  تفّتتعندما ي پولي إيثيلينال ِمهادويحدث تراكم 

م(. وفي املواقع حيث يستخدم الRamos et al., 2015% )10يصل إلى ة سطحيّ أن محتوى البالستيك في التربة ال تبينو  ،متوسطة وكبيرة الحجمة بالستيكيّ ال
ْ
 فل

متوسطة وكبيرة الحجم ة بالستيكيّ . ومما يثير قلق الباحثين تفكك القطع الLui et al., 2014)م أعلى )، كانت نسبة البقايا متوسطة وكبيرة الحجةكاقليل السم

الدقيقة في التربة تحّدٍّ للباحثين، مما ة بالستيكيّ اإلنسان. ويشكل قياس البقايا ال صّحةوقد تكون لها آثار أكبر على  ،دقيقة يصعب قياسهاة بالستيكيّ إلى قطع 

 (.Steinmetz et al., 2016للبحث ) رائق جديدةطوير طإلى ت محدا به

تؤثر على الرطوبة وانتقال املغذيات ّية التربة. فالبقايا البالستكّية دائمة على املحاصيل وبنتأثيرات  هادبقايا املِ الطرق التي تجعل لوتمكن علماء التربة من تحديد 

وجود حول دون ، وهذا ل يمن التربة ةسطحيّ خصائص الطبقة التغييرا في  هادبقايا املِ ذلك تسبب لتمتصها. كر إلى الجذو ّية من خالل إعاقة مرور املاء واملواد املغذ

ة يّ فاملشبعة )كيّية املائّية وأخرى تخلو منها، تبين أن املحتوى املائي والناقل هادتأثيرات على الطبقات األكثر عمقا. وفي دراسة قارنت بين أنواع تربة تختلط ببقايا املِ 

را بسبب احتواء التربة على بقايا 
ّ
تدفقا  بالستيكّي عالية املحتوى ال(. كما وأظهرت التربة Jiang et al., 2017)ة بالستيكيّ تحرك املياه في وسط مشبع باملاء( قد تأث

( على نحو سريع وغير منتظم. هادول قطع املِ وق وحوالشقتفضيليا، وهو ما يحصل عندما تتخلل املياه التربة عبر الطرق األقل مقاومة )من خالل ثقوب الديدان 

هذا بنفاذ تلك املواد إلى  يتسّببوقد  ،لتربة على نحو سريع وعميقلأسمدة أو مبيدات أو غيرها من املواد على سطح التربة في تخللها ّية وضع أ يتسببوبالتالي 

 .(Peranginangin, 2003)ّية مصادر املياه الجوف
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سق في األحواض التي تحتوي على بقايا املِ  ددح ،وفي هذا السياق
ّ
 2017البالستيك. وفي دراستهم التي أجروها عام  هادالباحثون اختراق املاء للتربة بمعدل غير مت

ل ّية البالستك هادكبيرة من بقايا املِ ّية ( إلى أن التربة املختلطة بكم2017توصل شيانج وزمالؤه )

ى نحو متساو حول منظومة الجذور. وتقترح هذه النتائج أنه علر تسمح للمياه بالتسرب والنتشا

موفي حالة وجود ال
ْ
في التربة تكون املحاصيل ذات الجذور الوحيدة الطويلة )مثل  بالستيكّي ال فل

)مثل القمح ّية الليفة سطحيّ جذور القطن( أفضل أداء مقارنة باملحاصيل ذات الجذور ال

 تناقص معاملاء، توالذرة(. وإلى جانب تسرب 
َ
عند تجاوز حجم  حصول دلت انبثاق البذور ونتاج امل

 (.Dong et al., 2013كلغ/هكتار )200ة سطحيّ في التربة الة بالستيكيّ البقايا ال

مادة ة بالستيكيّ الحيلولة دون انتقال الرطوبة واملغذيات، تطلق املخلفات الّية باإلضافة إلى إمكان

 ،ةبالستيكيّ ذه املركبات لتعزيز مرونة املواد التستخدم هاليك(. و الفثالت )استرات حمض الفث

من التسرب  استرات حمض الفثاليك )الفثالت(ة. وعليه تتمكن يّ وتتسم بقدرتها على الحركة بحرّ 

(. وفي دراسة Balafas et al.  ،1999عليها إلى البيئة املحيطة بها )ية املحتو ّية من املواد البالستك

پولي ال ِمهادتبين وجود عالقة بين التلوث بالفثالت واستخدام  ،ّيةينالتربة الصعن ّية مسح

(. Hu et al ،2003، وتجاوز مستويات التلوث الحدود القصوى املسموح بها في دول أخرى )إيثيلين

 أو إزالته بشكل أو بآخر من التربة، پولي إيثيلينال ِمهادوفي املواقع األخرى حيث يتم إعادة تدوير 

مكان أقل بكثير، وهذا يدل على قدرة اإلدارة السليمة لل ثالتلتلوث بالفتبين أن ا
ْ
التأثير في  فل

الفثالت في التربة. ومن املعروف أن الفثالت هي مواد مسببة للسرطان عند تناولها بكميات ّية كم

 (.Kluwe,1986; Thomas et al.,1984طويلة )ّية كبيرة أو على فترات زمن

 في التربةّية امليكروبة حيويّ كتلة الرات على الالتأثي

 Li etفي التربة، والتي تستخدم في قياس مدى خصوبة التربة )ّية امليكروبة حيويّ على الكتلة ال پولي إيثيلينال ِمهادما زالت الدراسة غير حاسمة فيما يتعلق بتأثيرات 

al., 2004 بالتالي إلى خلق الظروف املال رطوبة وحرارة التربة، ويؤدي  پولي إيثيلينال ِمهاد(. يرفع 
َ
ولنمو نباتي أكثر سرعة وأعلى كفاءة. وفي  ،حصول ئمة لزيادة ناتج امل

(. لقد توصل الباحثون في Song et al., 2003في تدهور التربة في حال لم يتم تزويدها بالسماد ) يتسّببإل أنه قد  ،التربةّية حين يسمح هذا الظرف بتعزيز إنتاج

متحت الّية روبكقد يؤدي إلى نشوء "ظروف غير مستحبة في التربة" نتيجة التغييرات الحاصلة في "املجتمعات املي پولي إيثيلينال ِمهاداستخدام  أملانيا إلى أن
ْ
 فل

سموم ل هادفطريات التربة املغطاة باملِ  إنتاجكما ويزداد احتمال  (،Buyer et al., 2010; Muñoz et al., 2017)ّية والبكتير ّية في ذلك األمراض الفطر  "، بمابالستيكّي ال

ة حيويّ الكتلة الازدياد الصين إلى (. من جانب آخر توصل البحث في Elmholt, 2008)ّية استجابة لإلجهاد في بيئتها، وهو أمر يؤثر على سالمة البشر واملاشّية فطر 

على الكتلة  پولي إيثيلينال ِمهادحاجة إلجراء املزيد من البحث لستجالء أثر  كون هناك(. وقد تLi et al., 2004) پولي إيثيلينال ِمهادتحت  املوجودةّية امليكروب

 في التربة على نحو قاطع.ّية امليكروبة حيويّ ال

 الدفيئةتعزيز إطالق غازات 

من التربة نتيجة ّية زيادة النبعاثات الكربونّية ان(. ولحظ العلماء إمكLal, 2010النبات مجتمعين )و من الكربون تتجاوز تلك املوجودة في الجو ّية تخزن التربة كم

التربة، فيكون من شأن التأثير املزدوج لزيادة حرارة التربة يزيد من حرارة  پولي إيثيلينال ِمهاد(. وألن Davidson & Janssens, 2006زيادة الحرارة املحيطة بها )

لويكون هذا جليا في املناخات األكثر دفئا، حيث يسهم ارتفاح حرارة التربة والجو في زيادة معدل وحرارة محيطها زيادة انبعاثات غازات الدفيئة من التربة. 
ّ
 تحل

على نحو  ِمهادرجات الحرارة زاد تخلل أكسيد النتروز للد، وكلما ازدادت پولي إيثيلينال ِمهادمثل أكسيد النتروز التربة. وفي درجات الحرارة املرتفعة، تتخلل الغازات 

 (. Nishimura et al., 2012)مطرد 

كحاجز مادي يقلل التبخر وبالتالي يسهم  إيثيلينپولي ال ِمهاد. ويعمل پولي إيثيلينال ِمهادكما ودرس الباحثون انبعاثات أكسيد النتروز وامليثان في الحقول املغطاة ب

پولي ال ِمهادفيه. وعموما ساهم استخدام شّك ت امليثان وأكسيد النتروز على نحو ل في زيادة رطوبة التربة. ولقد توصلت الدراسة إلى ارتباط رطوبة التربة وانبعاثا

 هاداستخدام املِ  % مقارنة مع عدم82-12للحرارة التي تحدثها غازات الدفيئة املختلفة( بنسبة  الحترار العاملي )وهو مقياس نسبيّية في زيادة احتمال إيثيلين

(Cuello et al., 2015; Environmental Protection Agency (EPA), 2018ي ب
ّ
غط

ُ
ويتم تسميدها باستخدام الكتل  پولي إيثيلينال ِمهاد(. وتبين أن التربة التي ت

 ويتم تسميدها بسماد كيماوي. هادر من التربة املغطاة باملِ بأكسيد النتروز أكّية كم نتجالشعير والبرسيم( ت)ة حيويّ ال

ة على صحة التربةبالستيكيّ بقايا التأثيرات ال  

ة املتراكمة بكميات بالستيكيّ قد يكون من شأن البقايا ال

كبيرة اإلضرار بصحة التربة، وتشمل تلك التأثيرات ما 

 يلي:

نبات على امتصاص املاء تقليص قدرة ال ▪

 واملغذيات.

تناقص املحتوى املائي للطبقات العميقة من  ▪

 التربة.

 توّزع املياه في التربة.تعزيز الخلل في  ▪

إفساح املجال للمبيدات الحشرّية ومبيدات  ▪

 الحشائش واألسمدة لختراقٍّ أعمَق للتربة.

رفع مستويات استرات حمض الفثاليك  ▪

 )الفثالت(.
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 م املياهتعزيز كفاءة استخدا

(. وفي املناطق الجافة Philippe, 2003وازدياد الطلب على املياه لالستخدام اليومي )ّية يعاني األردن من شح مائي ويتوقع أن يزداد الوضع سوءا مع النمو السكان

 .بأنها "نسبة حجم املاء املستخدم بكفاءة في اإلنتاج"( كفاءة استخدام املاء 1986من كفاءة استخدام املاء. ويعرف ستانهل ) پولي إيثيلينال ِمهاديزيد استخدام 

ءة استخدام املاء، في حين أن زراعة الحبوب في وقت مبكر جدا أو متأخر جدا أنظمة الري تحسين كفاتسرب املياه من وعلى سبيل املثال، يكون من شأن تقليص 

ّية وطفلّية للتربة. وتتسم التربة في األردن بأنها رملّية والكيميائّية ء بالخصائص الفيزيائقد يسبب تقليص كفاءة استخدام املاء. كما وتتأثر كفاءة استخدام املا

مساميتها )وهذا يعني ّية تتسم بمحدودّية تسمح للمياه بالحركة على نحو أسهل. إل أن التربة الرملحجما ن جزيئات أكبر وخشنة، وهذا يعني أن التربة مكونة م

 (.Ball, 2011يئات التربة( وبالتالي أقل احتفاظا باملاء )مسافات أقل عموما بين جز 

(. وفي العادة توجد التربة الحديثة )إنتيسول( في Lucke et al., 2013لتطور )إنسبتيسول( )تتسم التربة في وادي األردن بأنها تربة حديثة )إنتيسول( وتربة ضعيفة ا

فالتربة الحديثة )إنتيسول( املوجودة في السهول  –ّية رملية، واملنحدات. وتتباين في إمكانيتها اإلنتاجبيئات غير مستقرة مثل السهول الفيضانية، والكثبان ال

وتحتوي على ّية لى من تلك املتكونة في املنحدرات والكثبان الرملية. أما التربة ضعيفة التطور )إنسبتيسول( فتوجد في املناطق الجبلتتسم بخصوبة أعّية الفيضان

 United States Department ofخصوبة هذا النوع من التربة تبعا ملوقعها وعوامل أخرى متعلقة بالنبات ) نوباملثل تتباي مالح واملواد العضوية.الصلصال واأل 

Agriculture, 2018.) 

 ّية من كم ويقلل ،املقترن بنظام الري بالتنقيط يزيد من كفاءة استخدام املاء پولي إيثيلينال ِمهادولقد ثبت أن استخدام 
َ
. واقترنت حصول املياه املستخدمة لري امل

 ِمهاداستخدام الري بالتنقيط مع جاء ّية الشفاف، وفي املرتبة الثان پولي إيثيلينال ِمهاداملغطاة ب باستخدام الري بالتنقيط في الحقول ّية أعلى زيادة في الكفاءة املائ

والري بالتنقيط من الكفاءة استخدام املاء عن طريق  پولي إيثيلينال ِمهاد(. ويزيد استخدام .(Xie et al., 2005; Yaghi et al., 2013أسود اللون ) پولي إيثيلينال

، وتحسين تخلل املاء للتربة، والسماح للرطوبة بتخلل التربة على نحو متساو )شريطة احتواء التربة على كميات تحياه املهدورة بسبب تبخر الناملة يّ تقليل كم

تقليص قادرا على  پولي إيثيلينال ِمهاديكون الجافة وشبه الجافة ة زراعيّ وفي املناطق ال (.Gan et al., 2013; Li et al., 2004املخلفات البالستكية( ) نمّية متدن

 إجمالي املياه املستخدمة في ري املحاصيل.ّية كم

تتساقط معظم األمطار في أشهر الشتاء، ويتدنى تدفق مياه ه أمرا بالغ األهمية؛ حيث تعزيز كفاءة استخدام املياعتبر في بلد كاألردن يعاني من الشح املائي ي

التربة.  خاللتسرب املياه  معدلنتيجة ارتفاع  ، وذلكّيةمخزون املياه الجوف عالية من معدلتبغم من ذلك، يتمتع األردن الجداول نتيجة التبخر العالي. وبالر 

(Mohsen, 2007يتحرك املاء بسرع .)ّية حشر مبيدات ّية على مخلفات البالستيك. وكما ورد آنفا، فإن أة يالتربة املحتو  فيزداد سرعة حركته ة عبر التربة، وقد ت

كميات كبيرة من بتربتها  ختلطفي األراض ي التي ت ّيةعلى سطح التربة ستجد طريقها وبسرعة مباشرة إلى مخزون املياه الجوفمستخدمة أو أسمدة أو كيماويات 

 .پولي إيثيلينال ِمهادخلفات م

 سطحّي زيادة الجريان ال

 ,Arnhold et al., 2013; Templeton, 2013; Wan & El-Swaify) سطحيّ يزيد من حجم وسرعة الجريان ال پولي إيثيلينال ِمهادم ابينت الدراسات أن استخد

 ,.Rice et al)ّية املياه التي تمتصها التربة مما يزيد من املياه املتوجهة إلى املجاري املائة يّ غير منفذ ملياه املطر، تقل كم پولي إيثيلينال ِمهاد(. وباعتبار أن 1999

 هادواألسمدة التي تم إضافتها بعد نشر املِ ّية واملبيدات الفطر ّية معها املبيدات الحشر ّية ة، قد تحمل املياه الجار بالستيكيّ (. وباإلضافة إلى البقايا ال2007

(Durham, 2003)ّية املائّية البيئ صّحةضارة بالتأثيرات مسببة ة حليّ الوصول إلى مصادر املياه املّية . وتستطيع هذه املواد الكيميائ(Arnold et al., 2004.) 

(. إذ تستطيع األخاديد Arnhold et al., 2013( أو تغيير تضاريس الحقل )Rice et al., 2004)ّية باستخدام األخاديد النبات سطحيّ من املمكن تلطيف تأثير الجريان ال

ند تساقط املطر. وفي العادة ُيستخدم الجاودار في األخاديد النباتية، برغم من كون زراعة تقليص الجريان عن طريق امتصاص املياه والكيماويات عّية النبات

في أخاديد وأثالم الحقول املقعرة  پولي إيثيلينال ِمهاداستخدام تبين أن (. كما و Rice et al., 2007أعلى كلفة من أخاديد التربة دون مزروعات )ّية األخاديد النبات

أقل قليال في األراض ي املحدبة بدون أثالم أو أخاديد أو استخدام ّية ، في حين كانت التعر هادمن املِ ّية الخالّية كل كبير مقارنة مع األراض ي املستو بشّية يزيد من التعر 

كون باستطاعة تضاريس الحقول في زيادة مقدار خسارة التربة، ي يتسّبب پولي إيثيلينال ِمهادولكون  (.Arnhold et al., 2013)مقارنة مع ضابط التجربة  ِمهاد

نطوي فقدان التربة مقارنة مع التضاريس املقعرة. وكما هو حال األخاديد النباتية، فتغيير التضاريس لتقليص تعرض تربة الحقل لالنجراف يّية املحدبة تقليل كم

 على تكاليف وجهد إضافيين.
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 في الجاري املائية بالستيكّي التلوث ال

على املجاري املائية، إل أن هناك الكثير من األبحاث التي تتناول النتائج السالبة للتلوث  پولي إيثيلينال ِمهاد بقايال يوجد إل القليل من األبحاث التي تتناول تأثير 

والحيوانات على البر. ّية ومن املمكن أن تتناولها الكائنات املائ ،ضفاف النهرالكبيرة على ة بالستيكيّ تتجمع بقايا القطع ال ،األنهارفي ائية. على املجاري امل بالستيكّي لا

(. Kool, 2016مر في نهر األردن )تم إزالته بالكامل من التربة، وقد يتطاير حتى ينتهي به األ تمع التربة بعد الحصاد، وبشكل عام ل  پولي إيثيلينال ِمهاديتم حرث 

الّسامة الصغيرة هذه املواد ة بالستيكيّ ك، وهي جزيئات ل يتجاوز حجمها حبة األرز. تمتص القطع اليصغيرة تدعى ميكروبالست البالستيك بسرعة إلى قطع تفّتتي

 (.Foderaro, 2016املجاورة )ة زراعيّ ناطق الالتي تتسرب إلى نهر األردن من املّية في املياه امللوثة، بما في ذلك املبيدات الحشر 

واملواد الحافظة.  ،تسريب الكيماويات إلى املياه، بما في ذلك مثبطات اللهب، ومضادات امليكروباتة بالستيكيّ كيماويات، تسبب الجزيئات الوإلى جانب امتصاص ال

توصل  ،ى املحاربالغة الصغر علة بالستيكيّ الحيوان. وبدراسة تأثيرات الجزيئات العرف عن هذه الكيماويات أنها تؤثر على إفراز الهرمونات في اإلنسان و ويُ 

 (.Tallec et al., 2018اإلخصاب بنجاح )قليص فرص بالغة الصغر ترتبط بتة بالستيكيّ الباحثون أن استهالك الجزيئات ال

أمالح املحيط والبحيرة إلى أن  ن من الصينو باحثولكن توصل وتجميلية. ّية عالج يجري نهر األردن ليصل إلى البحر امليت، والتي يعتقد أن أمالحه تتمتع بخصائص

قد تبين ل، و الرصاص والكروم پولي إيثيلينالمع مرور الوقت، يفرز (. و Yang et al., 2015) پولي إيثيلينتحتوي على جزيئات من البالستيك الدقيق بما في ذلك ال

 بالستيكّي التلوث القد استدعى (. وفي الواقع فAl Bawab et al., 2018; Nakashima et al., 2010من الكروم )ّية ت عالأن مياه البحر امليت تحتوي على مستويا

 كّي بالستيتهدف إلى تعزيز الوعي بالتلوث الّية إطالق حملة تحت اسم "بحر ميت واحد يكفي". والحملة التي أطلقتها وزارة البيئة األردنالحاجة إلى في البحر امليت 

 (.United Nations Environment Programme, 2018البحري )

 التأثيرات القتصادية .2.2

منتيجة استخدام ّية وأخرى سلبّية إيجابّية اختبر وادي األردن تأثيرات اقتصاد
ْ
 ِمهادت زراعتها باستخدام . إذ ازداد نتاج املحاصيل التي اقترنپولي إيثيلينال ِمهاد فل

ا. متكاليف العمال واملعدات التي تم استخدامهّية لتغطّية كبيرة كانت كافّية مزارعين بالزراعة في غير املوسم، مما أثمر عائدات صافسمح لل، حيث پولي إيثيلينال

سلبا على ة بالستيكيّ التكلفة غالبا، يؤثر استخدام املواد الة ُمجديورغم كونها 

ثيرا ما وجد قتصادي آخر في وادي األردن، وهي املواش ي، حيث كمصدر ا

 .عاء املاعز واألغنامالباحثون البالستيك في أم

 
م
 حصول زيادة ال

ترك األرض دون غطاء. بأكثر كلفة مقارنة  پولي إيثيلينال ِمهاديعتبر استخدام 

 
َ
 )وبخاصة عندما تقترن بالري بالتنقيط( حصول ولكن الزيادة املتحققة في امل

ّية ن التكاليف اإلضافوتراجع الحاجة إلزالة الحشائش الضارة تعوضا

 ،والتخلص منه ،في الحقل تركيبه، بما في ذلك املواد الالزمة لهادلستخدام املِ 

(. Arancibia & Motsenbocker, 2008) ه املهمةألداء هذوالعمالة 

التي رافقت ّية أمثلة عن التكاليف اإلضاف 1وتستعرض دراسة الحالة 

التي جعلت هذه الكلفة ح األسباب ، كما وتوضپولي إيثيلينال ِمهاداستخدام 

 ذات قيمة بالنسبة لبعض املزارعين.ّية اإلضاف

پولي ال ِمهادنشر ّية من املمكن استخدام معدات متخصصة لتسريع عمل

. ويشمل ذلك معدات هادوبذر البذور، وجمع املِ  ،، وزراعة املحاصيلإيثيلين

تال، وآلة ر/ زرع األش، وآلة للبذهادإلعداد أحواض الزراعة، وآلة تركيب املِ 

پولي ال ِمهادلستخدام ة ضروريّ بالرغم من كون هذه املعدات غير ، و هادرفع املِ 

البا استخدامها يقلل من تكاليف العمالة. وعلى سبيل املثال، غ، فإن إيثيلين

حوالي ثماني  ويستغرق العمُل  ،زراعيّ املوسم الّية يدويا في نها هادما يتم إزالةاملِ 

وهي وحدة مساحة األرض الشائعة  –م فدان، أو ساعتين لكل دونساعات لكل 

وصيانة ّية تعويض التكاليف اإلضاف ّية(. ويكون من شأن قطعة من املعدات تخفيض تكاليف العمالة، ولكن تعتمد إمكانMcCraw & Motes  ،1991في األردن )

 : تجربة مزرعة ِينكا 1دراسة حالة 

في زراعّية عمال الفي مجال األ ( هي ُمزارعة ومدربة 2017ِينكا أديسول )

كي تتمكن من الزراعة في  حقلهافي  بالستيكّي نيجيريا. وهي تستخدم املهاد ال

السنة. تستخدم ِينكا الري بالتنقيط إلى جانب استخدام  منوقت مبكر 

  ، وتخلط السمادبالستيكّي املهاد ال
َ
عن  حصول باملاء ليتم توصيله إلى امل

هي  بالستيكّي طريق خطوط الري بالتنقيط. الفائدة من استخدام املهاد ال

ألن خليط املاء والسماد يكون أقل  ،سماد أقلّية أن ِينكا تستخدم كم

لتسرب من أحواض املزروعات عندما يتم تغطيتها بالبالستيك. وألن عرضة ل

قي املهاد سطح التربة من الجفاف والتشقق ينكا تعيش في مناخ حار، يَ 

. وعند اقتراب موعد الحصاد، ة الجوبسبب تأثير لهيب الشمس وحرار 

ة من التالمس مع التربة يحافظ املهاد على الفاكهة والخضراوات الناضج

 .ميها من العطبيحوهذا 

رنة املختلفة املتكّبدة مقاّية لِينكا هي التكاليف اإلضافّية الشكاوى الرئيس

مع الزراعة في األرض دون غطاء. وفي مزرعتها تتضمن هذه التكاليف 

وأدوات الغرس  ،واملهاد ذاته ،املعدات املستخدمة لتركيب املهادّية اإلضاف

الخاصة املصممة لالستخدام في األحواض املغطاة بالبالستيك، والعمل 

 اإلضافي الالزم في مرحلتي تركيب املهاد وإزالته.
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ة ضروريّ فني الصيانة القادر على إصالح مثل تلك املعدات املتخصصة أمرا صول السهل ل، يعتبر الو عالوة على ما سبق املعدات على سياق كل مزرعة على حدة.

 من يقدر على إصالحها عندما تتعطل. اقتصاديا، بمعنى أن املعدات ل تكون استثمارا حكيما إل في حال كان هناك ة ُمجديلتكون 

دينار/للدونم. ولكن تجدر  21للمزارع بحوالي ّية يزيد العائدات الصاف پولي إيثيلينال ِمهادام زيادة إجمالي تكاليف العمالة واملعدات، فإن استخد إمكانيةرغم و 

أعلى مقارنة بالري بالتنقيط للتربة  فعالية تكلفةحقق ي هادأن استخدام الري بالتنقيط للتربة غير املغطاة باملِ هو و  ،ما توصلت إليه بعض األبحاثاإلشارة إلى 

استخدام كلفة يتعلق بجدوى  ما( أن ما كتب عن املوضوع يظل "غير مكتمال ومتناقضا" في2016(. ويعتقد ستاينمتز وزمالؤه )iwari et al., 1998T) هاداملغطاة باملِ 

مثل الزيتون( ل يكون الخيار القتصادي األفضل لجميع أنواع املحاصيل. فأداء األشجار ) پولي إيثيلينال ِمهاد. فضال عن ذلك قد ل يكون پولي إيثيلينال ِمهاد

(. كما أن املحاصيل الطقس البارد التي تتم زراعتها في املناخات الدافئة )مثل السبانخ Leclerc, 1997له )ّية بما يبرر الكلفة اإلضاف پولي إيثيلينال ِمهادجيدا تحت 

 ِمهادالخيار وغيرها( تنمو على نحو أفضل تحت قس الحار )الطماطم و . وعليه فمحاصيل الطپولي إيثيلينال ِمهادتحت ّية ة للحرارة العالوالخس( قد تكون عرض

ا قد يكون محليّ الطبيعي والقادر على التنفس واملصنوع من مواد متوفرة  هاد(. وبالتالي فاملِ 11و 10)انظر الشكلين  البارد ناخمقارنة بمحاصيل امل پولي إيثيلينال

 ,Nath & Sarma, 1992; Ringe & Gravesقش األرز( ) ِمهادالبالستيك )مثل نشارة الخشب غير املعالجة، و الخيار األكثر جدوى من حيث الكلفة مقارنة مع 

1990.) 

 الـتأثيرات على املواش ي

الي للعديد من األردنيين. ه املللرفاّية الحيوانات املجترة أمرا بالغ األهمّية وإنتاج صّحةهامة للمزارعين األردنيين. وبالتالي تكون ّية رد اقتصادمواهي املاعز والخراف 

نة ّية في األغش بالستيكّي وجد األطباء البيطريون مواد و ولقد لحظ الباحثون وجود مستويات مرتفعة من البالستيك في كروش )معدات( املاعز والخراف. 
ّ
بط

ُ
امل

ت دراسة أجريت في إيران إلى وجود أجسام غريبة في القنوات لكروش املاعز، وفي بعض الحالت تسبب وجود البالستيك و/أو ساهم في نفوق الحيوان. وتوصل

ر القتصادي بالستيكيّ تلك األجسام مواد  % من املاعز التي شملتها الدراسة الستقصائية، وكان أغلب24.3% من الخراف و27.5في ّية الهضم
ّ
ة. وما يزيد التأث

ة بالستيكيّ (. كما وجد الباحثون اإلثيوبيون أن األكياس الOmidi et al., 2012وانات الحوامل )% من الحي40في أكثر من ّية وجود كتل غريبة في املجاري الهضم

املجتر؛  (. وتقترن كتلة الجسم والعمر بوجود األجسام الغريبة في الكائنMekuanint et al., 2017جترة )وجد في كروش الحيوانات املعادة ما تكثر املواد التي هي أ

 پولي إيثيلينال ِمهاد(. وقد يكون استخدام Fromsa & Mohammed, 2011أكبر من املواد الغريبة )ّية معدته كمما تحتوي قل وزنا غالبا األو را فالحيوان األكبر عم

بقايا ى كميات كبيرة من أو التي تحتوي عل هادقريبة من الحقول املغطاة باملِ وبخاصة إذا كانت ترعى في مناطق  ،في وجود البالستيك في كروش املاعز عامال مساهما

 ة.بالستيكيّ (. كما ويسهم الجفاف ونقص املراعي في زيادة تناول املجترات للمواد الHailat et al., 1998) پولي إيثيلينال ِمهاد

 

 والجتماعيةّية التأثيرات الصح .2.3

ار الطماطم على المهاد البالستيكّي : ثم11شكل 

(Ruesch, 2019j .) 
 (. Ruesch, 2019i: عريشة على جانب الطريق )10شكل 
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تأثير سلبي على  هادسلبي. مثال يكون إلحراق املِ  ، بعضها إيجابي واآلخرمختلفة في وادي األردنّية واجتماعّية تأثيرات صح پولي إيثيلينال ِمهادقد يسبب استخدام 

لتحديد التأثيرات ة بالستيكيّ ستخدام املواد الل  تقص ي التصور العام ضرورّي ملخاطر صحية. وعموما يكون من الة حليّ جودة الهواء، ما يعرض املجتمعات امل

 وقياسها على نحو أعمق. ّية الجتماع

 الجتمع صّحةلى التأثيرات ع

الكيماويات فالبشرية.  صّحةواسعة النطاق على الّية تأثيرات سلبة بالستيكيّ قد يكون للزراعة ال

في املناطق حيث ّية على املخرجات الصحتؤثر (  املتسربة نتيجة استخدام البالستيك )مثل الفثالت

رها من املواد املسرطنة واملركبات على نطاق واسع. وتنفذ الفثالت وغي پولي إيثيلينال ِمهاديستخدم 

تمتصها املحاصيل فتصل إلى اإلمداد من املمكن أن إلى التربة واملياه، و ّية ملسببة للطفرات الجينا

(. كما وقد تتسبب مخلفات البالستيك في التربة وري املحاصيل بمياه Sun et al., 2015الغذائي )

لالقابل لل هاد(. ويكون من شأن استخدام املِ 12 كل)شة زراعيّ تلوث التربة الفي  فثالتملوثة بال
ّ
 تحل

پولي ال ِمهادالفثالت )الناتجة عن تفسخ ّية تقليص كم پولي إيثيلينال ِمهادا أو إعادة تدوير حيويّ 

 اإلنسان. صّحة( في التربة واملياه، وبالتالي تقليص خطورتها على إيثيلين

في إطالق مواد مسرطنة في الهواء تخلص منه لل بالستيكّي ال هاداملِ ّية إحراق أغط يتسّبب

(, 2008et al.Valavanidis  .)ي انبعاثات فيسهم فرن في ة بالستيكيّ الة زراعيّ املخلفات الإحراق ف

أقل من ّية ساّمة مواد كيماو ّية يطلق كمّية اإلحراق في املرامد الرسمإل أن الحتباس الحراري، 

مم الحرق في املساحات املفتوحة. إذ يت
ّ
باألكسجين والحرارة في املرامد، بحيث يطلق احتراق  الّتحك

مقارنة مع الحرق في الّسامة واد أقل بكثير من املّية البالستيك حرارة أعلى وأكثر كفاءة، وينتج كم

 (EPA, 2001; Kotrba, 2018العراء )

اإلنسان  صّحةهديدا لت ببيسة زراعيّ ه في الحقول الَحْرق عن طريق پولي إيثيلينال ِمهادالتخلص من 

 البالستيك. فاإلحراق في العراء يطلق ملوثاتستحالة السيطرة على النبعاثات الناتجة عن ل نظرا 

ِشر 
َ
ْنت
َ
 ,Biemillerفي املناطق املجاورة )ّية والحياة املائّية وتشكل خطرا على البشر واملاش ،في الهواءت

2013; Hailat et al., 1998; Templeton, 2013) . رق، بما في ذلك املزارعين والعمال اإلحراق في العراء خطرا أكبر على األشخاص القاطنين بقرب موقع الحويشكل

وبطء  ،پولي إيثيلينال ِمهادنظرا إلى صعوبة إشعال ّية ر أمرا عديم الفعالبشخصية. فضال عن ذلك، فالحرق في العراء يعتّية الذين قد ل يستخدمون معدات حما

 Linak)وبقايا النبات العالقة على سطحه )نتيجة الرطوبة احتراقه 

et al., 1989ون من شأن الحتراق غير الفعال والبطيء إطالة . ويك

 الّنارل يتم قياس حرارة وأيضا، مدة التعرض للكيماويات الخطرة. 

أو متابعة الحتراق وهذا يؤدي إلى احتراق غير كامل للمركبات 

 بقاياّية . كما ل يتم التخلص من أيلينإيث پوليال ِمهادالخطرة في 

 ,.Guendehou et al) نحو آمنعلى  ناتجة عن الحتراقساّمة 

2006.) 

للنفايات رسمّي تتضمن الكيماويات املنبعثة عن اإلحراق غير ال

حمض الهيدروكلوريك، وثاني أكسيد الكبريت ة بالستيكيّ ال

ّية والجسيمات الهبابوالديوكسينات والفيورانات واملعادن الثقيلة 

(Biemiller, 2013 ولعل أخطر الكيماويات .) املنبعثة نتيجة

هي مركبات الديوكسين، وهي ة بالستيكيّ اإلحراق املفتوح للمواد ال

مواد مسرطنة ومسببة ومعطلة للهرمونات. وفي حال تم إحراقها في 

من املمكن أن تستقر مركبات الديوكسين على  زراعيّ الحقل ال

في اإلمدادات يل وفي املجاري املائية، قبل أن ينتهي بها األمر املحاص

 (.EPA, 2016a( )13)الشكل ّية الغذائ

 : تفتّت المهاد بعد استخدامه للمرة الثانية.12شكل 

 (. Ruesch, 2019l: قناة ري )13شكل 
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 في األردنة زراعّي العمالة ال

 124,000يوظف القطاع و % من املواطنين األشد فقرا في األردن، 25% تقريبا من املواطنين تحت خط الفقر، وتظل الزراعة مصدرا اقتصاديا هاما لـ15يعيش 

% من إجمالي العمليات( وتعتمد 22)ّية (. ويعتمد الفقراء على العمالة العائلSidahmed et al., 2012; Assessment of the Agricultural Sector, 2012شخصا )

 Food and Nutrition)ولها النساء األشد فقرا (. وتعتبر األسر التي تعSidahmed et al., 2012من املوارد )ة ساسيّ الحتياجات األ ّية لتغطّية على البستنة املنزل

Security, 2013.) 

رتفاع األجور اعتمد مزارعو ل (. ونظرا Naber & Molle, 2017) 2000دينار/شهر في منتصف 180إلى  2002دينار/شهر في عام  70ارتفعت أجور العمال من 

ّية والسور ّية الجنسيتين املصر ة، معظمهم من زراعيّ عاملة وافدة تصاريح عمل  2,006فد وعامل وا 79,685على العمالة الوافدة، حيث يحمل ّية األراض ي املرو 

((Jordan Statistical Yearbook, 2018 و .) رأس املال، أسوة بالعديد من املواطنين األردنيين الذين سعيا لتنمية ة زراعيّ بعض العمال الوافدين األعمال اليترك

 عزفوا عن العمل في الزراعة مف
ُ
ة من العائدات(، في حين ازداد عدد الشباب األردنيين غير الراغبين في زارعة )تضمين األرض مقابل نسبضلين تأجير األراض ي وامل

 (.(Sidahmed et al., 2012العمل في الزراعة 

 وارداتحتملة للزيادة الال

عوضا عن زراعة املحاصيل ّية تفضيل بعض املزارعين إنتاج املحاصيل النقد يلينپولي إيثال ِمهادلزيادة السريعة في إنتاج املحاصيل بسبب استخدام نتج عن ا

أكبر من املياه وعدم ّية كميحتاج القمح ف ،ّية. وعلى سبيل املثال لم يعد املزارعون الصينييون في مقاطعة منجن يزرعون القمح بنفس الكمملناطقهمّية التقليد

تعويض النقص في إنتاج القمح في إلى (. وإذا لم تعمد مناطق أخرى في البالد Ingman, Santelmann, & Tilt, 2015)) پولي إيثيلينال ِمهادتالؤمه مع استخدام 

للمستهلك. ورغم عدم وجود أمثلة محددة عن عزوف املزارعين األردنيين على سعره  هذا قد تضطر الصين إلى استيراد املزيد من القمح، وقد يؤثر ،مقاطعة منجن

 أسوة باملزارعين في الصين.ّية أن املزارعين في األردن يرغبون في تعظيم مكاسبهم من خالل زراعة املحاصيل النقدمحاصيل معينة، إل أنه يمكن افتراض  عن زراعة

 تصور العام للمساحات الريفيةال

لعلماء أن البشر يجدون (. ولقد وجد اSteinmetz et al., 2016) هاداملغطاة باملِ ّية هناك حاجة إلجراء املزيد من البحث حول التصور العام للمساحات الريف

 پولي إيثيلينال ِمهاد(. باملثل يسهم Yao et al., 2011)ّية التي تتدنى جاذبيتها البصر ّية أكثر من املساحات السوداء والرمادّية بصر ّية املساحات الخضراء تتمتع بجاذب

املستدامة للمستوطنات ّية ( أن التنم1998(. واقترح رودا )Picuno et al., 2011)ّية على املجتمعات الريفّية ثقاففي "التلوث الجمالي" وقد يكون لهذا تأثيرات 

ره ]و[ الريف باعتبا ةحليّ اريخية؛ املجتمعات املالتّية يجب أن تأخذ تحمي الخصائص التالية: "التوازن بين الطبيعة واملساحات املبنية؛ الكينونات التقليدّية الريف

بالخلل للتوازن بين الطبيعة وما هو غير طبيعي، فضال عن كونها تأخذ مكان املمارسات  پولي إيثيلينال ِمهاد." وتتسبب املساحات الواسعة املغطاة بثقافة بحد ذاته

 التقليدية.ة زراعيّ ال

لمواد قابلة لل .3
ّ
 بالستيكّي ال ِمهادالبيولوجي كبديل لل تحل

الناتجة عن استخدامه والتخلص منه على املدى الطويل. ّية البالستكي، إل أنه ل يمكن تجاهل التأثيرات السلب هادطة باستخدام املِ على الرغم من املنافع املرتب

مع مزارعين صغار من خالل التعاون  بالستيكّي ال ِمهادلل بداِئلوتكون الخطوة األولى املفضلة هي تجنب توليد املخلفات، وفي املقام التالي يتوجب اختبار استخدام 

لالقابلة للة بالستيكيّ بديلة املقترح تجربتها املواد الال هاد(. وتتضمن أنواع املِ EPA, 2016b) زراعيّ ن القطاع الم
ّ
، حيث تم الّصوف، والنشا، والورق، و حيوّي ال تحل

 .بالستيكّي ال ِمهادلل بداِئلاختبار هذه ك

م بداِئل .3.1
ْ
 پولي إيثيلينال ِمهاد فل
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مدام ن جدوى استخعلى الرغم م
ْ
 پولي إيثيلينال ِمهاد، يدق بعض الباحثين ناقوس الخطر حول اآلثار طويلة املدى الناجمة عن استخدام پولي إيثيلينال ِمهاد فل

. ولقد پولي إيثيلينال ِمهادبكميات كبيرة بأسعار مخفضة تماما ك بداِئل(. ويكون من املمكن شراء الLiu et al., 2014; Steinmetz et al., 2016وتوليد القمامة )

اإلنسان والبيئة، ودورها في تحسين جودة املاء  صّحةل بداِئلتبينت فائدة هذه ال

من حيث الكلفة. وتتوفر بعض ة ُمجديوالهواء والتربة املحيطة، فضال عن كونها 

وقد أثبتت فاعليتها في الزراعة ، للمزارعين في الوليات املتحدة الّصوفمثل  بداِئلال

اختيار على املزارعين  شجعل عن األسباب التي تامث 2ألمريكية. وتقدم دراسة الحالة ا

لالعضوي القابل لل هاداملِ 
ّ
 .بالستيكّي ال ِمهادبديال لل تحل

لالخيارات القابلة لل
ّ
 احيويّ  تحل

مل بداِئلتستمر جهود البحث عن 
ْ
منذ السبعينيات، ولكن تم  پولي إيثيلينال ِمهاد فل

 ِمهاد بداِئل(. تتضمن Uzrad, 1978مؤخرا ) بداِئلالبحث في هذه ال تكثيف جهود

القابل  هادالعضوي واملِ  هادغير العضوي واملِ  هادالتقليدي كال من املِ  پولي إيثيلينال

للل
ّ
 ا.حيويّ  تحل

 ِمهادغير العضوي طبيعيا أو صناعيا. وإلى جانب  هاديكون املِ  غير العضوي: هاداملِ 

غير العضوي رقاقات الرخام، والتي  هاد، تتضمن أنواع املِ ثيلينپولي إيبالستيك ال

(. كما تسمح Tyagi et al., 2018تستخدم في مناطق تحتاج مكافحة الحشائش )

أنواع بجانب بكبح نمو الحشائش الضارة ويتوجب استعمالها ّية القماشّية األغط

دم أنواع ما تستخ (. وعادة.(.Chicago Botanical Garden, n.d) هادأخرى من املِ 

أكثر من ّية في تصميم الحدائق أو البستنة املنزل بالستيكّي غير العضوي وغير ال هاداملِ 

 استخدامها في الزراعة التجارية.

للك عند إلى التربة وذّية العضوي املواد املغذ هادالعضوي التبخر ويحافظ على درجة حرارة التربة. كما يضيف املِ  هاديقلل املِ العضوي:  هاداملِ 
ّ
ه. ومن املمكن تحل

، مثل هادنواع املِ (. وتسهم بعض أ.(.Chicago Botanical Garden, n.dفي أكياس أو بالياردة املكعبة ويتوجب استخدامها فور شرائها ) هادشراء هذه األنواع من املِ 

لالتربة حيث تّية ين بنقالمات الحشائش والقش والتبن والكمبوست وسيقان القطن والخث الطحلبي )بيتموس( في تحس
ّ
املوسم. ّية ويتم حرثها مع التربة في نها تحل

ّية الصنوبر اإلبرية، ونشارة الخشب، وتأخذ عملوأوراق  ،ورقاقات الخشب ،والقشور  ،واألصداف ،رجالعضوي مثل لحاء الش هادوهناك أنواع أخرى من املِ 

ل
ّ
 هاد(. وعلى سبيل املثال حددت دراسة تناول أنواع املِ Schumer, 2017; Tyagi et al., 2018ات املعّمرة )ها وقتا أطول ما يجعلها مناسبة لالستخدام مع النباتتحل

(. Farzi et al., 2017في املحافظة على املحتوى املائي للتربة في أشجار الزيتون ) األنواع األخرى خشب يفوقان رقائق ال ِمهادقشور الفستق و  ِمهادالعضوي أن 

  الّصوفالتي تعيد استخدام  الِكّتانو  الّصوفوخلطات  الّصوفاألخرى ّية العضو  لبدائِ وتتضمن ال
َ
 الّصوفاملصنوعة من  بداِئلن أن البيّ املجزوز الرديء. كما ت

 ,.O’Briant & Charlton-Perkins, 2012; Santelmann et alزيادة إنتاج محاصيل مختلفة )، و بكميات كبيرة من الرطوبة في التربة وعزلها قادرة على الحتفاظ

2012.) 

م
ْ
لالقابل لل هاداملِ  فل

ّ
لت :حيوّي ال تحل

ّ
املوسم ّية ة، ويتم حرثها مع التربة في نهاحيويّ هذه األنواع مع مرور الوقت إلى ثاني أكسيد كربون وماء، وكتلة من الخاليا ال تحل

ر هشاشة مقارنة رة أو القمح أو الورق، وهذا يجعلها أكثفالم من النشا النباتي مثل نشا الذالعضوية. وتصنع في الغالب هذه األ  هاد، كما هو حال أنواع املِ زراعيّ ال

األحواض وإحكام الحواف ّية تغط ضرورّي لتقليص التالف من املنتج. ويكون من التركيبه ّية أكبر خالل عملّية عنا هاد. يحتاج هذا النوع من املِ پولي إيثيلينال ِمهادب

 ,.Dentzman & Hayes, 2019; DuPont et alالوقت ) بحيث ل تتحرك أو تنجرف مع مرورّية متساو ّية وتحافظ على تغط ،ضها للرطوبةلتلتصق معا عند تعر 

لالقابل لل هادالعضوي، ل يخفف املِ  هاد(. وكحال العديد من أنواع املِ 2016
ّ
ة باملغذيات املوسم فحسب، بل ويزود التربّية من عبء التخلص منه في نها حيوّي ال تحل

 أيضا.لها ة ضروريّ ال

لالقابل لل هادلقد تم إدخال املِ 
ّ
( أنه وإلى 2012انتشاره ضئيال للغاية. ويالحظ كاسيرانجان ونجوجيو )ولكن يظل في الثمانينيات،  زراعيّ القطاع الإلى  حيوّي ال تحل

لالقابل لل هادجانب تكلفة املِ 
ّ
لقابلة لل ت مطروحة في السوق آنذاك لم تكن، فإن الخيارات األولى التي كانحيوّي ال تحل

ّ
تسببا العضوي فعال. هذان العامالن  تحل

لالقابل لل هاداستخدام املِ تبني في البتعاد عن 
ّ
للحظ العديد من الباحثين تقدما في مستوى ال ة. ولكن، وفي السنوات األخير حيوّي لا تحل

ّ
  تحل

َ
 حصول وإنتاج امل

 في الحدائق الصغيرة بالستيكّي : املهاد ال2دراسة حالة 

( هما جنائنيان في الوليات املتحدة 2018)لر إيمي جرانت وتيو سبنج

األمريكية. يقّدر تيو أنه يستطيع زراعة وحصاد النباتات في وقت 

. فمن منظور بالستيكّي أعلى باستخدام املهاد ال َمحصول مبكر وب

اقتصادي، يسهم تقليص كمّية تبخر الرطوبة من األحواض في 

لك أن تيو يقض ي ى ذتخفيض فاتورة املاء التي يدفعها تيو، أضف إل

وقتا أقل في مكافحة الحشائش كما لحظ تناقصا في اآلفات )التي 

 تتناول الحشائش وتبيض فيها(.

أما إيمي فقد انتبهت إلى املشكالت العديدة الناتجة عن استخدام 

يفوق سعر  بالستيكّي . في املقام األول سعر املهاد البالستيكّي املهاد ال

فضل املهاد العضوي )لحاء الشجر، ا تاألنواع األخرى. كما أنه

األوراق، الروث، الجرائد( األرخص سعرا، ول يحتاج إزالته في نهاّية 

، ويسهم في تعزيز خصوبة التربة عندما يتحلل. وفي زراعيّ املوسم ال

املقام الثاني، ل تحب إيمي الجهد الكبير املبذول في عملّية إزالة 

ي مشكلة الزيادة املتفاقمة م فسهافي اإل كما أنها ل ترغب  ،املهاد

 للقمامة في مكبات النفايات.
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 ;Miles et al., 2006; O’Briant & Charlton-Perkins, 2012; Santelmann et al., 2012)املصنوع من الورق والنشا ) هادوتعزيز بيئة التربة وانخفاض تكلفة املِ 

Scopel et al., 2016; Zhang et al., 2008 ماتر باي ّيةأن العالمة التجار اكتشفوا (. وجدير باملالحظة أن الباحثين"" (Mater-Bi) لللالقابل  ِمهادلل
ّ
 ّي حيو ال تحل

(http://materbi.com/en/solutions/agriculture/( ) ماتر باي،  ِمهادسبانيا. وباستخدام إالطماطم في مناخ الجنوب الشرقي من  َمحصول نجحت في إنتاج

لالقابل لل هادكضابط للتجربة، توصل الباحثون أن نمو املحاصيل كان متماثال باستخدام املِ ّية الورقي، والتربة العار  هاد، واملِ إيثيلينپولي ال ِمهادو 
ّ
 ِمهادا و حيويّ  تحل

ة، كما تة كتلة الثمرة وعدد الثمار التي تحملها كل نبفي زياد ماتر بايالورقي ومعالجات املكافحة. كما أسهم  هاد، مع زيادة في النمو اإلجمالي مقارنة باملِ پولي إيثيلينال

 .(Martín-Closas et al., 2006مناسب للمناخات األكثر دفئا )ر باي اتم نجح فيما يتعلق بمكافحة الحشائش. وخلص املؤلفون إلى أن

لامل هادتتضمن بعض خيارات املِ الورق والنشا، إضافة إلى و 
ّ
لوتحويله إلى بالستيك قابل لل پولي إيثيلينال ِمهادتشكيل دة ا التي تم تطويرها بإعاحيويّ  تحل

ّ
 تحل

، حيث يتم ينپولي إيثيلال هادملِ  بداِئلفعاليتها ك بداِئل(. ولقد أثبتت هذه الAdhikari, 2015; Babu, O’Connor, & Seeram, 2013بوليمر )بخاخات العضوي و 

ما يزال العمل % مقارنة بضابط التجربة؛ ولكن 28ا أقل بنسبة ملناخات شبه الجافة. واحتاج البوليمر ري  البوليمر في تقليل تبخر التربة في ابخاخات استخدام 

لتطوير واختبار مدى العلى  جارٍّ 
ّ
لالقابلة لل بخاخاتأو ال پولي إيثيلينال ِمهادنتائج تتعلق بإعادة تشكيل ّية لهذه الخيارات. ولم يتم التوصل أل  حيوّي ال تحل

ّ
 تحل

 في األردن أو في املناطق املحيطة. حيوّي ال

لالقابلة لل هادلتكون أنواع املِ و ( أنه 2017ويقترح سينتم وفلوري )
ّ
 يجب أن تتسم بالخصائص التالية:ولي إثيلين الب ِمهادقادرة على منافسة واستبدال  حيوّي ال تحل

 املحافظة على مناخ مجهري قادر على دعم النمو النباتي؛ •

 يبه ميكانياكيا؛مرن بما يكفي لترك •

 ؛زراعيّ املحافظة على سالمته خالل معظم املوسم ال •

ل •
ّ
 السماد؛ه بالكامل بعد دمجه مع التربة أو إعداد تحل

 على البيئة؛ وّية تأثيرات سلبّية ليست له أ •

 اقتصادي. •

ذلك مزارعو املحاصيل املختصة، ووكالء اإلرشاد ين بما في ساسيّ ( مجموعة من املقابالت مع عدد من أصحاب العالقة األ 2015أجرى جولدبرجر وزمالؤه )

لالقابل لل هادالجسور والعوائق التي تواجه تبني املِ ، حول هادة، ومصّنعي املِ زراعيّ ، وموردي املدخالت الزراعيّ ال
ّ
. وعكست النتائج التي تم التوصل حيوّي ال تحل

لالقابل لل هادإليها العديد من التوصيات الخاصة باملِ 
ّ
لالقابل لل هاد(. وتضمنت العوائق التي تحول دون تبني املِ 2017التي اقترحها سينتم وفلوري ) ّي حيو ال تحل

ّ
 تحل

لالقابل لل هادما يلي: نقصان املعرفة وغياب املعلومة املتعلقة باملِ  حيوّي ال
ّ
 هاداستخدام املِ ّية إلى إحساس املستجيبين أنهم يجهلون كيفهذا ، وأدى حيوّي ال تحل

 تالقابل لل
ّ
لالعضوي، واعتبارات تتعلق بارتفاع الكلفة، واستحالة التكهن بسرعة  لحل

ّ
ل)قد يكون سريع ال هادهذا النوع من املِ  تحل

ّ
لأو ل ي تحل

ّ
بالسرعة  تحل

لالكافية(، فضال عن الشكوك املتعلقة بقدرة هذا النوع على ال
ّ
لامل هادملِ ا ا بشكل كامل. وتضمنت األسباب املشجعة على تبني استخدامحيويّ  تحل

ّ
ا حيويّ  تحل

لالقابل لل هادعرفة املزيد عن املِ بمللمنتجين، واهتمام أكبر ّية املتمثلة في تقليص البصمة الكربونّية النفايات، واملنافع البيئّية تقليص كم
ّ
. وخالل حيوّي ال تحل

لالقابل لل هاداملِ يجب على نه وادي األردن أ مزارعون منو ّية ، ذكر ممثلون عن وزارة البيئة األردن2019التي جرت عام ّية الزيارات امليدان
ّ
القدرة على العضوي  تحل

لال
ّ
بيقشهرا ليتم النظر إليه كخيار قابل لل 24خالل  تحل

ْ
 .تط

http://materbi.com/en/solutions/agriculture/
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لالقابل لل هادتتباين كلفة خيارات املِ  ،: عند توفرهابداِئلتكلفة ال
ّ
 ا، وعادة ماحيويّ  تحل

لامل هادرغم النطباع السائد أن أنواع املِ و  - پولي إيثيلينال ِمهاديكلف أكثر من 
ّ
ا حيويّ ة تحل

لة، إل أن التكلفة املرتفعة للخيارات القابلة للبالستيكيّ أعلى كلفة من نظيرتها ال
ّ
 تحل

والتخلص منه  پولي إيثيلينال ِمهادقد تكون أقل مقارنة مع تكاليف إزالة  حيوّي ال

(Anderson et al., 1996; Waterer, 2010.) ،تقل أنشطة انتهاء املوسم  إضافة إلى ذلك

لامل هاديحتاج املِ  فال ،وبشكل كبير
ّ
منه، وهذا رفعه من التربة والتخلص إلى ا حيويّ  تحل

ر القتصادي يساعد في تعويض 
ّ
 هادالتحول إلى استخدام املِ نتيجة األّولي قصير األمد التأث

لامل
ّ
 هاد، يسهم املِ پولي إيثيلينال ِمهادواع وكأن(. .(Velandia, et al., 2018ا )حيويّ  تحل

الطبيعي في تقليل الحاجة إلى إدارة الحشائش واستعمال مبيدات الحشائش والكيماويات 

لامل هادأبعاد املِ  2. ويستعرض الجدول (Duppong et al., 2004األخرى )
ّ
 ِمهادا و حيويّ  تحل

 لكل منها.ّية ب)الطول والعرض والسماكة(، والكلفة التقري پولي إيثيلينال

، يستطيع الِكّتانو  الّصوفي وخليط الّصوف هاداألخرى مثل املِ  بداِئلوبالنسبة لل

في األردن. فاملوارد متوفرة فعال  حليّ املزارعون الستفادة من قطاع رعي الخراف امل

للمزارعين وربما تكون أكثر جدوى من حيث التكلفة مقارنة بالبالستيك. وفي دراسة 

املجزوز من خراف املزرعة كبديل فعال  الّصوفتخدم املزراعون بقايا اس 3الحالة 

عدد من  ، أشار2019التي تمت في ّية . ولكن وخالل الزيارات امليدانبالستيكّي ال ِمهادلل

 (.14املزارعين إلى وجود سوق أفضل لصوف الخراف. )شكل 

 

ة، سعر الشراء، )الرول( املستخدمة عادة في الزراع هاد: حجم لفافات املم 2جدول 

 ومالءمتها للتركيب اآللي

لامل بالستيكّي ال هاداملِ  
ّ
 تحل

 ا حيويّ 

لالورقي امل هاداملِ 
ّ
 پولي إيثيلينال ِمهاد احيويّ  تحل

 قدم 4,000 حتى قدم  750حتى  1قدم 6,000حتى  األطوال املتوفرة

 قدم 5-3 قدم  4-2 قدم 5-3 عرض اللفافة املتوفر

 مل 1.5-0.5 مل 9.0 2مل 0.5-.51 سماكة اللفافة

 65$-25$ 390$-160$ 190$-46$ قدم( 1000تكلفة الشراء )لكل 

 باوند  29-9 باوند 90 3باوند15- 35 *قدم(  1000الوزن )لكل 

 

 سم.  30.48قدم =  1( هي وحدة قياس طول. footالقدم ) 1

 (مم 0.0254مل يساوي  1( هي وحدة قياس مختلفة عن الميليمتر )مم(. كل milالمل ) 2

 كلغ تقريبا. .4530باوند =  1الباوند هي وحدة قياس كتلة.  3

ي للباذنجان والطماطم والفلفل الّصوف: املهاد 3دراسة حالة 

 الحلو

تنتج مزرعة تيرنر في ضواحي سنسناتي الخضراوات العضوّية 

املزروعة على ثماني فدانات. كما تنتج املزرعة الخراف والدجاج 

 الّصوفيا. وبدأت مزرعة تيرنر باستخدام والخنازير املرباة طبيع

أن ذلك  تبيناملجزوز من الخراف لتغطّية إنتاج الباذنجان و 

ي الّصوفعرفة ما إذا كان املهاد أكبر. ومل َمحصول أسهم في إنتاج 

مناسبا لألنواع األخرى من النباتات، تم توسيع التجربة لتشمل 

ومهاد  والقش الّصوفالطماطم والفلفل الحلو، باستخدام 

ضابط للتجربة كمتغير مستقل. وتبين أن كتلة الطماطم 

ي كانت أكبر على الّصوفاملقطوفة يوميا من النبات املعالج باملهاد 

ملحوظ بأنواع املعالجة األخرى. فضال عن ذلك، تبين أن  نحو

. وكان الّصوفمحتوى رطوبة التربة كان أعلى في التربة املغطاة ب

تقلبات درجات الحرارة  توبالتالي كان ،للصوف أعلى تأثير عزل 

كان أكثر قدرة على تثبيط نمو  الّصوفاملزارعون أن وجد أقل. و 

الحشائش، والحتفاظ برطوبة التربة، وحفظ درجة حرارتها، 

 & O’Briant) كما احتفظ بمستويات النيتروجين في التربة

Charlton-Perkins, 2012.) 
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 نعم نعم نعم تركيب آلي 

 4وطولها  ،إنشات 3ّية القياسّية بلغ قطر الستطوانة الكرتون. ويهاداملحاطة باملِ ّية الصافي، ول يتضمن وزن السطوانة الكرتون هادتشير إلى وزن املِ  *مالحظة 

 (.Ghimire et al., 2018باوند. ) 2.5ووزنها حوالي  ،قدم

 

لالقابلة لل بداِئلوال پولي إيثيلينال ِمهادأفضل املمارسات املتبعة لستخدام  .4
ّ
 حيوّي ال تحل

لحيثم أمكن، يتوجب تبني استخدام األنواع القابلة لل
ّ
لقابلتيها لل بداِئلوبخاصة إذا أثبتت تلك ال بالستيكّي ال ِمهادلل بداِئلك حيوّي ال تحل

ّ
على نحو آمن. وفي  تحل

عندما أو كانت باهظة التكلفة، فهناك عدد من املمارسات التي يستطيع املزارعون اتباعها لتقليص التأثيرات السالبة املحتملة النشوء  ،حال لم يكن ذلك ممكنا

والتخلص منه على النحو السليم. ويسلط هذا القسم الضوء على التوصيات الخاصة بأفضل املمارسات املتبعة لالستفادة  پولي إيثيلينال ِمهادم يتم استخدا ل

لالقابلة لل بداِئلوال پولي إيثيلينال ِمهادمن 
ّ
 .حيوّي ال تحل

  پولي إيثيلينال ِمهادأفضل املمارسات املتبعة لستخدام  .4.1

 ة ُمجديفته خيارا تكل پولي إيثيلينال ِمهاديعتبر 
َ
. وعند استخدامه يتوجب مراعاة عدد من املمارسات الفضلى التي تسهم في تقليص اآلثار حصول لزيادة ناتج امل

عند  السليمةاع املمارسات . ويمكن تلطيف مثل هذه التأثيرات من خالل اتبپولي إيثيلينال ِمهادالناجمة عن استخدام ّية املؤذّية والبيئة والجتماعّية القتصاد

 وتشمل ما يلي: پولي إيثيلينال ِمهاداستخدام 

 مرحلة االختيار

لامل بداِئلاختيار ال ،حيثما أمكن •
ّ
ما، مثل الحيويّ ة تحل

ْ
 العضوي. هاداملصنوع من النشا النباتي مثل الذرة والقمح، أو الورق، أو املِ  فل

تمزق  ّيةاألكثر سماكة لتقليص احتمالهاد اختيار امل •

البالستيك، وما ينجم عن ذلك من تراكم  تفّتتأو 

في التربة أو التسبب في تلوث املناطق  هادمخلفات املِ 

 املحيطة بالحقل.ّية واملجاري املائ

o  يوص ى باستخدام سماكة تتراوح من

مم )إذا كانت سماكة  0.125مم إلى  0.04

مقيسة باملل، فالسماكة املوص ى  هاداملِ 

 ,Ngouajioمل ) 2.0ى مل إل 0.6بها هي 

2011.)) 

o  پولي ال ِمهادفي حال اختيار استخدام

، يتوجب َمحصول في دورتي  إيثيلين

األكثر سماكة األقدر  هاداستعمال املِ 

على تحمل الستعمال في موسمين 

 متتاليين.

 . (Ruesch, 2019m)افة المهاد البالستيكّي : مزارعون يناقشون تكلفة لف14شكل 
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 مرحلة التركيب

 هادأقل من املِ  سطحيّ م في الحقول املحدبة تتسبب في جريان املستخد هاد، مع مالحظة أن املِ سطحيّ تقليص الجريان الالزراعة بطرق تساعد في  •

 املستخدم في الحقول املقعرة.

o  حقل ( في پولي إيثيلينال ِمهادوعلى سبيل املثال، إذا قام مزارع بزراعة القمح والطماطم، فيجب زراعة الطماطم )املالئمة للزراعة تحت

( في حقل مقعر. ويكون من شأن هذه الطريقة في اختيار املوقع هاداملِ للزارعة مع الئما محدب، في حين يتوجب زراعة القمح )وهو ليس م

 .پولي إيثيلينال ِمهادالناتجة عن استخدام ّية الجار ة سطحيّ املياه الّية تلطيف كم

كما ومن  ،وتراجع جودة التربة هادات املِ ( في تراكم مخلفعلى سبيل املثال عاما 20تصل إلى  ةملداألرض ذاتها )ّية مطول في تغط هاداستخدام املِ  يتسّبب •

 
َ
 ملدة أقل. پولي إيثيلينال ِمهادبشكل كبير مقارنة مع الحقول التي تستخدم  حصول املحتمل أن يتأثر نتاج امل

 مرحلة الصيانة

لتقليص  ،كل من أشكال التلفوالتعامل بسرعة مع أي ش ،مظاهر اهتراء نتيجة الستخدام ةلكتشاف أي پولي إيثيلينال ِمهادتفحص  ضرورّي من ال •

 القريبة.ّية أو التسبب في تلويث املناطق املحيطة أو املجاري املائ ،اختراق البالستيك للتربةّية إمكان

 ة.بالستيكيّ من تناول البقايا الّية املاشّية عن مناطق رعي املواش ي لحما هادالهتمام بفصل املناطق املغطاة باملِ  •

 مرحلة اإلزالة 

ميكن ال في حال لم •
ْ
مة، يتوجب إزالة الزراعيّ ستخدام لعدة مواسم خصيصا لال  مصمما فل

ْ
سواء يدويا أو باستخدام  زراعيّ املوسم ال فور انتهاء فل

ضه للمزيد تعر ّية موسم الزراعة يقلل من إمكانّية في نها هادإزالة املِ ف. هاداملِ  اآللت الخاصة بذلك. ل تنتظر إلى حين حلول املوسم القادم قبل إزالة

 املحيطة.ّية وبالتالي تراكم البقايا في التربة، فضال عن تلويث املناطق واملجاري املائ، من التلف

وإزالتها باليد في  ،بقاياّية ، والتأكد من خلو الحقل من أهادبقايا املِ تراكم للحيلولة دون  پولي إيثيلينال ِمهادتوخي الحيطة في حال استخدام آلة إلزالة  •

 اإلزالة باستخدام اآللة. تشافها بعد النتهاء من عملحال اك

 هادمرحلة التخلص من املم 

محيثما أمكن يفضل دائما إعادة تدوير أو إعادة تشكيل  •
ْ
ة. واعتمادا على الخدمات املتاحة، التوجه إلى برنامج محليّ في منشأة  پولي إيثيلينال ِمهاد فل

 من املوقع.ة بالستيكيّ ملواد المتخصص بإعادة التشكيل يتولى تحميل ا زراعيّ 

 يلينپولي إيثال ِمهادبقايا ل تحرق أو غيرها من الفرص املتاحة للتخلص من النفايات. ّية في حال عدم توفر إعادة التدوير، حدد مواقع املرامد الرسم •

م تدفن في الحقل، ول
ْ
 طريقة غير قانونية.ّية أو تتخلص منه بأ پولي إيثيلينال ِمهاد فل

لامل بداِئلاملمارسات في مجال استخدام ال أفضل .4.2
ّ
 احيويّ ة تحل

لالقابلة لل بداِئلتسهم ال
ّ
  تحل

َ
اتباع أفضل املمارسات املتاحة عند  ضرورّي وتوفر حال قليل املتطلبات بعد تركيبها. ويكون من ال ،حصول العضوي في زيادة نتاج امل

لاستعمال الخيارات امل
ّ
 بها.ّية أو التحديات األخرى املتعلقة بتركيبها والعنا ،التقليدي پولي إيثيلينال ِمهادة مقارنة بة عضويا نظرا لكلفتها املرتفعتحل

لامل هادال األنواع البديلة من املِ مب أخذها بالعتبار عند استعجالتوصيات الواوتتضمن 
ّ
 ا ما يلي:حيويّ  تحل
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لامل بداِئلوال پولي إيثيلينال ِمهادعند مقارنة تكلفة  •
ّ
مدة البالستيك التي سيتم إزالتها، و ّية يا، يجب حساب التكلفة بدقة آخذا بالحسبان كمة عضو تحل

والتخلص منه، بما في ذلك ساعات العمل و/أو اآللت الالزمة، وتكاليف النقل، ورسوم  پولي إيثيلينال ِمهادإلزالة ة ضروريّ وارد الوغيرها من امل ،العمل

لامل بداِئللفة الالتخلص منها في مطمر نفايات. وتحسب ك
ّ
ّية ا بسعر اللفة وكلفة ساعات العمل إلزالة خط التنقيط وحرث األرض في نهاحيويّ ة تحل

 (.Chen et al., 2018; Velandia et al, 2018وسم )امل

 امل هاداملقترنة باستخدام املِ ّية والصحّية والجتماعّية والقتصادّية البيئ للجوانبالوعي بالفوائد املتحققة  •
ّ
 .پولي إيثيلينال ِمهادا مقارنة بحيويّ  لتحل

والسماح للعمال بمغادرة املزرعة باكرا. فعند تداخل العمل في اإلنتاج والحصاد، يستطيع العمال املوسم ّية الوعي باآلثار مرتبطة بتقليل أنشطة نها •

 (.Velandia et al., 2018القيام باألنشطة املدفوعة أو مغادرة الحقل باكرا )

لامل هاداملِ ّية غطتركيب أ •
ّ
 (.DuPont, 2016ا دون شّد زائد )حيويّ  تحل

لامل هادتجنب استخدام املِ  •
ّ
 .ّيةملواد العضو مكوناته من اويتم حرث ما يتبقى منه مع التربة لالستفادة من  –ا ملوسم ثانٍّ حيويّ  تحل

 في اختيار الطرق البديلة في األردنّية اعتبارات عمل .5

املطلوبة والشائع ّية والتكنولوجّية والبشر ّية فهم املوارد املال ضرورّي في األردن، يكون من ال پولي إيثيلينال ِمهادلخاص باستخدام لستيعاب السياق الكامل ا

 وإدارة النفايات في األردن. زراعيّ استخدامها في اإلنتاج ال

واملتعلقة بتآكل وتلوث . فاملسائل املذكورة پولي إيثيلينال ِمهادإعادة تدوير وجمع و عادة العوامل املرتبطة بالحد من استو خيارات التصريف  – 1.2يناقش القسم 

. ولهذا األسباب، ومن منظور عملي أو 2019و 2018التي جرت في العامين ّية ترتبط بشكل مباشر مع املالحظات واألدلة املستخلصة من الزيارات الستطالع هاداملِ 

جديدة.  ُمنَتجاتبتحويله إلى منتج أو  پولي إيثيلينال هادمِ اة من جمع أو تنظيف أو نقل أو تسويق أو الستفادة من متوخّية ل توجد جدوى اقتصاد ،اقتصادي

مملصنعي الّية وتبين خالل الزيارات امليدان
ْ
لم أنهم  ، إلاملعاد تدويره پولي إيثيلينال ِمهادأن العديد من املصّنعين حاولوا الستفادة من  2019عام  بالستيكّي ال فل

)من  هوتنظيف همربحة تعتمد على جمععملّية (. وأشار هؤلء املصنعون أن النجاح في جعل إعادة التدوير EcoPeace, 2019مربحة )ّية يتمكنوا من جعل العمل

 (.EcoPeace, 2019خالل محطتي غسل( ورزمه في وادي األردن قبل شحنه إلى عمان )

لامل بداِئليتوجب تبني ال ،4وكما ورد في القسم 
ّ
ّية اقتصاديا. وفي حال عدم إمكانّية في حال ثبت أداؤها وكانت مجز  بالستيكّي ال هادا لستخدامها بدل املِ حيويّ ة تحل

 بداِئلوال ينپولي إيثيلال ِمهادالتوصيات املتعلقة بأفضل املمارسات املتبعة عند استخدام  4أو كانت باهظة الثمن، يتضمن قسم  ،املناسبة بداِئلالحصول على ال

لامل
ّ
والتخلص منه على النحو  ،بالستيكّي ال ِمهادالخاطىء للالستعمال املحتملة الحدوث الناجمة عن ّية تقليل التأثيرات السلب ا والتي يكون من شانهاحيويّ ة تحل

 غير السليم. 

لامل پولي إيثيلينال ِمهاداهتمامهم باستخدام  عن 2019التي جرت في عام ّية وعّبر عدد من املزارعين الذين شملتهم املقابالت امليدان
ّ
ا. فاملزارعون لم يكونوا حيويّ  تحل

ين ، وكانوا متقبلصّحةة بالهواء والتربة واملياه والاملضرّ  پولي إيثيلينال ِمهادا. ولكنهم كانوا واعين بتأثيرات إحراق محليّ بوجود مثل هذا املنتج وتوفره ّية على درا

لامل هاديئة. كما وأدركوا أن الكلفة املرتفعة املحتملة ملنتج املِ الصديقة للب بداِئللل
ّ
وإحراقه. ورغم ذلك  پولي إيثيلينال ِمهادتكاليف جمع  ها إلغاءا تعوضحيويّ  تحل

مال بداِئلا من أجل تبني ضروريّ تمت اإلشارة إلى عدد من املعايير التي يكون استيفاؤها 
ْ
لالقابل لل فل

ّ
 ا:حيويّ  تحل

لالقابل لل هادة أنواع املِ إثبات قدر  -
ّ
لا على الحيويّ  تحل

ّ
 اإلنسان واملحاصيل والبيئة؛ صّحةعلى نحو آمن من حيث تأثيره على  تحل

لالقابل لل هادإثبات أداء املِ  -
ّ
 ؛ پولي إيثيلينال ِمهادوأنه مماثل ألداء  ،ةحليّ ا في الحقول املحيويّ  تحل

لالقابل لل هاديكون على املِ  -
ّ
 زراعيّ ن املمارسات الا تحسيحيويّ  تحل

َ
 ، وزيادة األرباح إن أمكن.حصول ة، وزيادة ناتج امل

لامل هادمزارعان أنهما على استعداد لتجربة املِ وأشار 
ّ
. وإلى جانب ذلك، وخالل املقابالت التي جرت مع وزارة الزراعة پولي إيثيلينال ِمهادب ة نتائجها ملقارنحيويّ  تحل

لامل هادأداء أنواع املِ  تقع في دير عال لديها القدرة على متابعة املشروع الريادي الهادف إلى إثباتّية األردنية، تبين وجود منشأة بحث
ّ
ا. كما وتقدمت وزارة حيويّ  تحل

 ّية حول عقد سلسلة من ورشات العمل في بداّية الزراعة بتوص
َ
، ومدى صول حاملشروع، ومنتصفه ونهايته، ملشاركة املعلومات الخاصة بالتنفيذ، وسلوك امل

لال
ّ
لامل هادالفعلي ملنتج املِ  تحل

ّ
 ا في الحقول.ليّ محا في الظروف السائدة حيويّ  تحل
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لامل هادومن الجوانب املهمة لتحقيق الجدوى من استخدام املِ 
ّ
 هادملِ من ا محليّ وجود منتج  ضرورّي وجود املنتج وتكلفة إنتاجه في األردن. ويكون من ال احيويّ  تحل

لامل
ّ
ون بمنتج منافس ألنواع حليّ أخرى سوف لن يرحب املصنعون واملوّردون املّية لتجنب تكاليف النقل/والستيراد املرتبطة باملنتج املستورد. من ناح احيويّ  تحل

مملصنعي الّية التي يتم تصنيعها وتوزيعها حاليا في األردن. وخالل الزيارات امليدان پولي إيثيلينال ِمهاد
ْ
، أشارت إحدى الجهات إلى 2019 في عام بالستيكّي ال فل

لامل هاداستعدادها إلنتاج املِ 
ّ
 هادنوص ي بتحديد املصّنعين الحاليين ملِ  ما َسَبقا شريطة وجود عقد بذلك لضمان بيع املنتج للمستخدم النهائي. وبناء على حيويّ  تحل

لامل هادعة منتج املِ في األردن لتحديد ما إذا كانوا راغبين وقادرين على محاولة صنا پولي إيثيلينال
ّ
لتا. فتركيبات راتنج البالستيك القابل للحيويّ  تحل

ّ
ا حيويّ  حل

والنظر في مدى استعدادهم  ،إعداد قائمة باملنتجين لطرح الفكرة عليهم ضرورّي ين تجربتها. ولكن وكخطوة أولى يكون من الحليّ ومن املمكن للمصنعين امل ،ّيةقياس

 لتجريب التركيبة القابلة لل
ّ
 ا. حيويّ  لتحل

وحرقها في مرامد كبديل إلعادة تدويرها أو التخلص منها في مكبات. وأشارت وزارة ة بالستيكيّ املواد الوتضمنت الخيارات األخرى التي تناولها النقاش فكرة جمع 

  الستخدامه وقودً  پولي إيثيلينال ِمهاداستفادته من ّية سمنت في األردن يكون من املمكن مخاطبته لتحديد إمكانإإلى وجود فرن ّية البيئة األردن
ً

. ومن املمكن بديال

ا، وإذا ما كان تصريح/ظروف التشغيل ُمجديالنفل أو املرزوم خيارا  پولي إيثيلينال ِمهادسمنت لتحديد ما إذا كان استخدام الجهة القائمة على فرن اإل مخاطبة 

 تسمح باستخدام الوقود البديل.ّية الحال

ين. ومن املمكن حليّ ن املزراعيّ واملّية ووزارة البيئة ووزراة الزراعة والبلدة حليّ اإلدارة املخيارات املطروحة في هذا القسم مشاركة وتنسيقا مع وزارة وتحتاج أي من ال

 مثل إيكوبيس.ّية نفيذ املشروع الريادي منظمة غير حكومتأن تتولى 

 اعتبارات العدالة البيئية .6

يتم التعاقد مع العمال  (.Azzeh, 2017% )52% و41في هذا القطاع بين ي قطاع الزراعة، ورغم ذلك تتراوح نسبة العمالة الوافدة يعمل العديد من األردنيين ف

إلناث (. وتعتبر مشاركة اInternational Labor Organization, 2018وغالبا ما تكفلهم املزرعة التي يعملون عليها ) ،الوافدين من خالل عقود مدتها سنة واحدة

 األخرى.ّية األعلى نسبة مقارنة بالقطاعات القتصاد زراعيّ في القطاع ال

في األردن، وباألخص حيال القيود املفروضة على استقدام العمالة الوافدة وشّح املياه. وحددت  زراعيّ عّبر املزارعون عن إحساسهم باإلحباط حيال واقع القطاع ال

، فسوف األردني، بما في ذلك تحديث أساليب الزراعة وزيادة استخدام التبريد زراعيّ قطاع الجموعة من فرص النمو في ال( م2018دراسة أجراها البنك الدولي )

 ة. وفي حال تم تبني أساليب الزراعة الحديثة )مثل منهجيات توفير املياه( ستكون املزارع أغزر إنتاجا وأعلى دخال.زراعيّ يسهمان في زيادة حجم الصادرات ال

املفروضة على التصاريح املمنوحة للعمالة ّية مزارعهم. ومع القيود الحكومّية دة أرباحهم نتيجة شراء املعدات الالزمة لتعزيز إنتاجنجح بعض املزارعين في زياوقد 

يحتاج  ،ممكناستخدام اآللت بشكل أكبر ين. وليكون التحول إلى احليّ قادرة على توفير فرص عمل أعلى أجرا للعمال املة زراعيّ تكون مكننة األعمال ال ،الوافدة

وقروض تمكنهم من الستثمار في شراء اآلليات. فضال عن ذلك، يجب أن يكون التدريب على استخدام اآللت ّية املزارعون القدرة على الوصول إلى تسهيالت ائتمان

ل نفسه ألكثر من سنة ظرا إلى أنه نادرا ما يبقالجديدة متاحا، ورغم ذلك عّبر بعض املزارعين عن عدم رغبتهم في تدريب عمالهم ن
ّ
ى العمال الوافدون مع املشغ

 .(Razzaz ،2017واحدة )
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