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 مشروع تجر�بي في الضفة الغر�یة، فلسطین

 

 نظرة عامة حول المشروع

واتحاد  Land Life Company (LLC) وشر�ة الحیاة البر�ة  Fanack، �ادرت فاناك2016في عام 
   Union of Agricultural Workلجان العمل الزراعي

 Committees (UAWC) عمل مشروع تجر�بي إلحضار�
 التكنولوجیا الزراعیة والمعروفة �اسم تكنولوجیا الشرنقة

COCOON إلى فلسطین. 
 فازت بـ 2015في عام . و 2014في  LLC تم تأسیس

Postcode Lottery Green Challenge  وهي واحدة من
أكبر المنافسات في العال م للر�ادة المستدامة. ومنذ ذلك 

الوقت تعاونت الشر�ة حول مشار�ع استصالح األراضي على 
نطاق واسع، و من هذه المشار�ع استصالح موطن الفراشة 

 مي للطبیعةالملكیة في المكسیك مع الصندوق العال
(WWF). إن LLC هي أ�ضا مخترعة تكنولوجیا الشرنقة 

COCOON و التي هي حل مستدام، و قابل للتوسع، و ذو ،
كلفة منخفضة لزراعة و تنمیة األشجار في األتر�ة الجافة و 

 .المتدهورة بدون الحاجة لكمیات �بیرة من المیاه

http://www.landlifecompany.com/
http://www.uawc-pal.org/index.php?&amp;lang=en
http://www.uawc-pal.org/index.php?&amp;lang=en


من قبل مجموعة من  1986سها في هي منظمة غیر ر�حیة فلسطینیة، وقد تم تأسی UAWC إن
السیاسي الهش للمزارعین، والذي نتج -المتطوعین والعلماء الزراعیین وذلك ردا على الوضع االجتماعي

عن المصادرة اإلسرائیلیة لألرض والمیاه في المناطق المحتلة. وقد تم تشكیل اللجان الزراعیة في الضفة 
لتطبیق برامجها ونشاطاتها  UAWCن ولمساعدة الـالغر�یة وقطاع غزة لوضع أولو�ات المزارعی

تتمثل في تحقیق مجتمع فلسطیني حر و د�مقراطي و �كون آمن   UAWC المجتمعیة. إن رؤ�ة الـ
غذائیا، و�تمتع �العدالة االجتماعیة والسیادة على موارده: حیث �ساهم المزارعین، �ال من الذ�ور 

 ةواإلناث، �شكل فعال في جمیع نواحي الحیا

 

 COCOONحول تكنولوجیا الشرنقة 

هي حاضنة للشتالت الشجر�ة، ذات تكلفة منخفضة وقابلة للتحلل ، والتي تمكن  COCOONإن  الشرنقة 

األشجار من أن یتم غرسها �شكل مستدام و بتكلفة ممكنة في األتر�ة القاحلة و المتدهورة. و�ما أن الشرنقة 

ع التبخر ونمو تشكل خزانا للمیاه، والذي تتم تعبئته مرة واحدة في مرحلة غرس األشتال، وقد تم تصمیمه لیمن

األعشاب حول قاعدة الشجرة. و�تم نقل المیاه من الخزان إلى جذور الشجرة �استخدام الفتائل. وعندما یتم 

تحلل الخزان �عد فترة من الزمن و�صبح مادة عضو�ة وسمادا للتراب، فإنه یترك خلفه مستجمعات میاه صغیرة 

 COCOONل. و�وجد حاجز  متصل �قاعدة الشرنقة والتي تجمع المیاه الجار�ة السطحیة في فترات الهطو 

والذي �عمل �سیاج ومأوى لحما�ة الشتلة من ظروف الجو القاسیة �الر�اح والحیوانات الصغیرة، وتحدیدا 

خالل سنتها األولى. وأخیرا، فإنه یتم إضافة الفطر�ات الطبیعیة في التراب حول الجذور. والذي من دوره أن 

�شكل صحي، وذلك �ي تستطیع الشجرة مع مرور الوقت المناسب استخراج میاه  �حّفز نمو نظام الجذور

سطحیة لتنمو �شكل مستقل. وال تتطلب هذه التكنولوجیا أي متا�عة �الري، وهي -كافیة من المخزونات التحت

ى �المئة. و�ما تساعد أ�ضا عل 95-75تز�د من معّدالت البقاء على قید الحیاة للشتالت الصغیرة �معدل 

 ترمیم أعادة احیاء التر�ة السطحیة و�التالي تحسین ترشیح ومرور میاه األمطار.

 أهداف المشروع

هي تقد�م المعرفة واألفكار المبتكرة لفلسطین  COCOONإن األهداف الرئیسیة للمشروع التجر�بي للشرنقة 

متدهورة وموارد مائیة نادرة.  والمساهمة �نتیجة، في بیئةصحیة وز�ادة اإلنتاج الزراعي في مناطق ذات أراضِ 

شجرة في غزة �استعمال تكنولوجیا  300شجرة في الضفة الغر�یة و  200وسیتم تحقیق هذا من خالل غرس 

 .COCOONالشرنقة 

 و�ن األهداف األكثر تحدیدا هي:

 إعادة أعمار األراضي المتدهورة عن طر�ق غرس الز�تون واألشجار األخرى على األراضي المتدهورة؛ .1



 دعم المزارعین وعائالتهم من خالل خلق فرص عمل وأنشطة منتجة للدخل؛ .2

 تشجیع الجامعات الفلسطینیة إلجراء البحث العلمي، وذلك لمواصلة نشر هذه التكنولوجیا؛ .3

 الحما�ة والحفاظ على البیئة؛ .4

 ز�ادة توعیة الفلسطینیین حول فوائد األشجار، البیئة الصحیة والكفاءة المائیة. .5

 في فلسطین COCOONفوائد تطبیق تكنولوجیا الشرنقة 

تعاني فلسطین من نقص مائي شدید �سبب االحتالل اإلسرائیلي والتقییدات على الموارد المائیة الطبیعیة، 

و�ذلك مستو�ات الجفاف العالیة و محدود�ة سقوط األمطار في مناطق عدیدة من البالد. إن الزراعة هي 

] إن �میة المیاه المستعملة 1في المئة من االستعمال الكلي.[ 62ه، و تقّدر �أكثر من المستهلك األكبر للمیا

ملیون متر مكعب في السنة (ملیون متر مكعب/سنة) وذلك لري حوالي  141حالیا للري هي حوالي 

ملیون متر مكعب/السنة مستعمل في الضفة  55هكتار)، ومنها  0.1دونم هو حوالي  1دونم (إن  200000

 ]2ملیون متر مكعب/السنة في قطاع غزة.[ 86غر�یة و ال

في فلسطین هو قابل جدا للتطبیق.  COCOONوفي هذا السیاق فإن االستعمال الزراعي لتكنولوجیا الشرنقة 

و�اإلضافة، فإن الري لمرة واحدة لألشتال سیجعل التكنولوجیا قیمة للمزارعین الفلسطینیین والذین لیس لدیهم 

 ل �شكل منتظم إلى أراضیهم �سبب التقییدات اإلسرائیلیة (مثال، األراضي الواقعة خلف جدارإمكانیة الوصو 

الفصل).

 

 

  



 التجر�بي في الضفة الغر�یة COCOON مشروع الشرنقة

 2017مارس/آذار  13

بدأ الیوم �مراسم االفتتاح. والتي تم عقده في مر�ز الظاهر�ة للشباب والر�اضة، �حضور مختلف األطراف 

والمهتمین، �ما فیهم ممثلین من البلد�ات والحكومة، والمزارعین المحلیین والمتطوعین �االضافة الى شبكات 

لى أول موقع للغرس والموجود في وادي البث اإلعالمي. و الحقا في وقت الظهیرة المبكر، توجه المشار�ون إ

 بن صالح، الظاهر�ة. �مكن وصف المنطقة �أنها مستو�ة وتصلها �میة محدودة جدا من المیاه.

 .COCOON بتدر�ب المشار�ین والمتطوعینعلى الزراعة �استخدام تكنولوجیا الشرنقة LLC بدا�ة قام فر�ق

 ..ااستكمال زراعة ما تبقى من األشتال الحقشجرة ز�تون، لیتم  36وفي نها�ة الیوم، تم غرس 

 

 2017مارس/آذار  14

إلى موقع الغرس الثاني في وادي الر�م،  UAWC، و LLC، و Fanackانتقل فر�ق �ل من فاناك 

شدیدة االنحدار و جبلیة. و�اإلضافة الى ذلك فإن المنطقة نائیة وغیر  سعیر. و�تمیز الموقع �أنه منطقة

ملیمتر في  200متصلة �شبكات تزو�د المیاه. �ما أن معدل سقوط األمطار منخفض جدًا و�قدر �حوالي 

السنة. إن الزراعة التقلید�ة في هذه المنطقة صعبة، �سبب االنحدار الذي من شأنه ان �قلل من ترشیح 

مطار الجار�ة الى داخل التر�ة والتي تتدفق لألسفل إلى الوادي. ولكن استخدام تكنولوجیا الشرنقة میاه األ



COCOON  تساعد التر�ة للمحافظة على الماء الجاري من خالل خلق خزان ماء صغیر حول �ل

 شجرة.

ل أن تم غرس المشار�ین على استعمال هذه التكنولوجیا قب LLCو�ما في الیوم السابق، فقد درب فر�ق 

أشتال اللوز والز�تون.

 

   زراعة شجر اللوز 

 

 إمكانیات التعاون المستقبلیة

 غزة. و�ن فاناك –في المرحلة الثانیة من المشروع التجر�بي، سیتم غرس أشجار الز�تون في خان یونس 
Fanackو ، LLCو ، UAWC خططون للمبادرة في مشار�ع إضافیة جدیدة في المستقبل القر�ب�. 
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