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10 مقدمةالمحاور األساسية

انخفاض بنسبة 12.6 % في جميع استخدامات المياه بالغابات في عام 2016

“لقد كانوا يقولون إن الزراعة ليس لها 
مستقبل، ولكن بعون الله وبتصميمنا، 

فقد نجحنا في تحويل هذه الصحراء إلى 
أرض خضراء”.

 الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي 
من 1966 إلى 2004 وأول رئيس لدولة اإلمارات

العربية المتحدة من 1971 إلى 2004 
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تضم إمارة أبوظبي أكثر من 540 منطقة تم تشجيرها. 
وتغطي تلك الغابات، التي تبلغ مساحتها 242,000 

هكتار، ما نسبته 3.5 % من اليابسة في اإلمارة، بما 
يعادل مساحة جزيرة أبوظبي 26 مرة )انظر الخريطة 

.)10.1

واسُتخدمت 20 مليون شجرة في لزراعة الغابات في 
اإلمارة، منها 88 % من األنواع المحلية. وتوفر تلك 
الغابات مالذًا للحيوانات البرية المحلية وغير المحلية.

تمت زراعة الكثير من تلك الغابات في إطار برنامج 
“تخضير الصحراء” الذي أطلقه المغفور له بإذن الله، 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وقد تم تصميم ذلك 
البرنامج لتحسين جودة المعيشة ألولئك الذين يعيشون 

ويعملون في إمارة أبوظبي، إلى جانب حماية البنية 
التحتية وتوفير موائل للحيوانات البرية.

تعتبر الغابات ثاني أكبر المصادر استهالكًا للمياه الجوفية 
بعد قطاع الزراعة، حيث تستهلك 16 % من المياه 

الجوفية المتوفرة، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن المياه 
الجوفية من الموارد غير المتجددة في إمارة أبوظبي، 
إذ يتجدد 5 % فقط من الكمية المستهلكة سنويًا عبر 

حركة المياه الجوفية من ُعمان ومن مياه األمطار، بدرجة 
محدودة للغاية. وفي حالة استمرار معدالت السحب كما 

هي في الوقت الراهن، من المتوقع أن يتم استنفاد 
مخزون المياه العذبة ومتوسطة الملوحة في اإلمارة 

خالل 50 عامًا.

وُيعد مخزون المياه الجوفية في إمارة أبوظبي محدودًا 
)انظر الفصل الخامس – الموارد المائية(، وتمثل 

المياه قليلة الملوحة والصالحة لالستعمال في الزراعة 
والغابات واالستعماالت األخرى 18 % منه. ونتيجة 
لذلك، تواجه اإلمارة تحديًا كبيرًا يهدد األمن المائي 

والغذائي واألنواع المحلية من النباتات والحيوانات، 
وكذلك استدامة اإلرث الثقافي للغابات بها. وفضاًل عن 
تلك التحديات، تواجه الغابات في إمارة أبوظبي مخاطر 

كبيرة ناتجة عن زيادة الطلب على األراضي المالئمة 
لمشاريع التطوير العمراني، ومشاريع تطوير البنية 

التحتية.

وللتغلب على تلك التحديات، وضعت حكومة أبوظبي 
استراتيجية إلدارة الغابات في اإلمارة بطريقة تضمن 

الجدوى المالية والبيئية لها على المدى البعيد، مع 
احترام وصون التراث الطبيعي والثقافي للغابات 

في الوقت نفسه. وتحقيقًا لتلك األهداف، تم وضع 
عدد من السياسات والبرامج التي تستهدف قضايا 

مثل ترشيد استخدام المياه الجوفية، واستخدام موارد 
الطاقة، والنباتات غير المحلية، وإدارة الحيوانات البرية، 

وتنويع االستخدامات العامة للغابات.

ُتروى الغابات في إمارة 
أبوظبي في الغالب 

باستخدام المياه الجوفية 
غير المتجددة

تتمثل العوامل الدافعة لحالة الغابات في إمارة أبوظبي في التطوير 
العمراني وتطوير البنية التحتية، حيث يضع ذلك مزيدًا من الضغوط على 

استدامة الغابات في اإلمارة.

تختلف الضغوط التي تواجهها الغابات في إمارة أبوظبي عن تلك التي 
تواجهها الغابات الطبيعية في األماكن األخرى. فبالنظر إلى أن الغابات 

الموجودة في اإلمارة مزروعة وتعتمد على التدخل البشري، فإن الضغوط 
التي تواجهها تتمثل في استنزاف المياه الجوفية والعبء المادي 

والمحافظة على اإلرث الثقافي.

تتضمن اآلثار التي تواجهها الغابات استنزاف المياه الجوفية، الذي يؤثر 
على  21 % من الغابات في إمارة أبوظبي بسبب انخفاض كمية المياه 

الجوفية وتملح التربة.

تشمل إجراءات االستجابة لتلك اآلثار تصنيف الغابات وتحديد أولوياتها 
من أجل إدارتها بأسلوب علمي، وتقليل البصمة الكربونية لها. وقد تم 

وضع خطط لتعزيز حالة الغابات في إمارة أبوظبي، تشمل القياس الصحيح 
لمعدالت استهالك المياه الجوفية باستخدام أداة حساب المحاصيل.

بالنسبة إلى حالة الغابات في إمارة أبوظبي، فهي تغطي 3.5 % في 
الوقت الراهن من مساحة اإلمارة. وتضم تلك الغابات 20 مليون نوع من 

األشجار وأكثر من 55000 من ذوات الحوافر )المحلية وغير المحلية(. وقد تم 
تصنيف 79 % من الغابات باعتبارها بحالة جيدة.

المؤشرات األساسية 
للوضع الراهن



الغابات

تفاصيل عن الغابات )العدد والمساحة والتوزيع(
يوجد في أبوظبي في الوقت الراهن 540 غابة ]1[ 

تغطي مساحة تبلغ 242,000 هكتار، وتمثل 3.5 % من 
مساحة األراضي اليابسة في اإلمارة. ومن بين هذه 
الغابات البالغ عددها 540 غابة، هناك 322 غابة و55 
حزامًا أخضَر حول الطرق و73 حقاًل و44 مزرعة )انظر 

الخريطة 10.1(.

حالة النباتات
تحتوي الغابات في إمارة أبوظبي على ما يقرب من 

20 مليون شجرة من األنواع المحلية وغير المحلية )انظر 
الشكل 10.1(. وتمثل أنواع األشجار المحلية 88 % من 

إجمالي عدد األشجار.

حالة الغابات
تتأثر حالة الغابات في إمارة أبوظبي بدرجة كبيرة بمستويات 
ملوحة المياه، وخصائص التربة التي تنمو فيها األشجار، 
وممارسات اإلدارة في كل موقع. وتعتبر  79 % تقريبًا 

من غابات اإلمارة بحالة جيدة )انظر الجدول 10.1(.

الحيوانات البرية في الغابات
تمثل الغابات مناطق محمية ومالذًا لما يقرب من 

55000 حيوان، منها 14 نوعًا من الغزالن وذوات الحوافر 
األخرى ]159[. وبوجه عام، شهد عدد الحيوانات ذوات 

الحوافر في الغابات زيادة مستمرة بسبب االفتقار إلى 
اإلدارة المالئمة للقطعان، مثل الفصل بين الجنسين 

للتحكم في اإلكثار.

10.1 الحالة
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الخريطة 10.1  توزيع الغابات في إمارة أبوظبي

 الجدول  10.1 – حالة الغابات في كل منطقة، بناًء على دراسة في عام 2015

جيدة بحالة  مقبولة  بحالة  سيئة   بحالة  لمنطقة  ا

50  1  0 بينونة   منطقة 

72  2  0 غياثي  منطقة 

51  3  0 زايد  مدينة  منطقة 

133  32  4 الشرقية  المنطقة 

41  16  5 الوسطى  المنطقة 

347  54  9 العدد  إجمالي 

79  14  7 المساحة  نسبة 

2015 أبوظبي،   – البيئية   المصدر: هيئة 

الخريطة  10.2  توزيع الغابات التي توجد 
فيها حيوانات برية أسيرة

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي
*نخيل مزروع لدعم حرية تجول قطعان اإلبل في منطقة الظفرة

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي

 55 مزرعة*

حزام أخضر

مورد مياه

غابة

غابات أخرى

غابات فيها حيوانات برية أسيرة

توفر الغابات في إمارة 
أبوظبي ملجأ ألكثر من 

55000 حيوان، من بينها 
الغزالن
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المصدر: هيئة البيئة – أبوظبي، 2015

الشكل 10.1  عدد األشجار المزروعة من كل نوع في غابات أبوظبي

المهــا العربـــــي

2013 616
2014  635 
2015  516 

النخيل
Phoenix dactylifera

361,584

أرثا
Calligonum spp.

24,925

الغويف
Ghowaif

430,322

اآلراك
Salvadora persica

6,749,822

الِسدر
Zisiphus spina- christi

1,430,486

الّسُمر
Acacia tortilis

718,941

أنواع أخرى
2,365,514

الغاف
Prosopis cineraria

5,736,645

الطلح
Acacia radianna

699,649

غــزال الريـــم

2013 24,705
2014  35,920 
2015  38,987

 

الغــزال الجبلـــي

2013 8,600
2014  9,190 
2015  11,211 

السّلم
Acacia ehrenbergiana

36,875

الدمس
Conocarpuss spp

972,090



الغابات

العوامل المحركة 
تساهم الغابات في حماية الطرق والبنية التحتية من 

حركة الرمال، كما أنها تعتبر مالذًا للحيوانات البرية، 
وتحسن من الشكل الجمالي بوجه عام لإلمارة.

ورغم أن التطوير العمراني قد أدى دورًا رئيسيًا في 
ظهور الغابات في إمارة أبوظبي، إال أنه يؤثر أيضًا على 

استدامتها على المدى البعيد، إذ تشهد اإلمارة في 
الوقت الراهن زيادة في مشاريع تطوير البنية التحتية 
التي تؤثر في كثير من األحيان على األصول الحيوية 

والالحيوية للغابات، كما هو موضح في الشكل 10.2. 
ويتم التعامل مع كل استخدام على حدة، مع وضع الحالة 

الراهنة للغابات المتأثرة وقيمتها في االعتبار.

الضغوط
تواجه الغابات في إمارة أبوظبي مجموعة متنوعة من 
الضغوط المرتبطة بالموقع الجغرافي لدولة اإلمارات 

العربية المتحدة ومناخها الجاف. ويمكن تلخيص تلك 
الضغوط على النحو التالي:

الضغوط الناجمة عن استنزاف المياه الجوفية
تقع غابات اإلمارة في منطقة شديدة الجفاف حيث 

التأثيرات
ومما ال شك فيه أن أكبر التأثيرات السلبية للغابات هو 

استخدام موارد المياه الجوفية الشحيحة، وهو ما قد 
يضر بنمو النباتات الطبيعية في المناطق القريبة، والتي 

تعتمد على نفس الموارد.

وتوفر الغابات مالذًا من البيئة القاحلة الجافة ألنواع 
الحيوانات البرية المحلية وغير المحلية. ومن الضروري 
إيجاد التوازن المناسب بين التأثيرات السلبية للغابات 
)مثل استنزاف الموارد المائية التي تؤثر على األنواع 

المحلية( والتأثيرات اإليجابية لها )مثل توفير موئل لألنواع 
المحلية(.

ونستعرض في ما يأتي وصفًا للتأثيرات السلبية 
واإليجابية للغابات في إمارة أبوظبي بمزيد من 

التفصيل.

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمخلفات الخضراء
التدخل البشري، والذي يعني استخدام اآلالف من 

المعدات الميكانيكية للحفاظ على نمو الغابات، مثل 
المضخات والمولدات الكهربائية واألنواع األخرى من 

المعدات. ومع أن الغابات تؤدي دورًا هامًا في تنظيم 
مستويات ثاني أكسيد الكربون، إال أن عمليات تشغيل 

يتجاوز مستوى البخر مع النتح الكلي 1,900 ملليمتر 
سنويًا، ويقل مستوى األمطار عن 60 ملليمتر سنويًا 

]160[. ومع زيادة معدل السحب من المياه الجوفية عن 
معدل تجدد خزانات المياه الجوفية )انظر الفصل الخامس 

– الموارد المائية(، تنخفض مستويات المياه الجوفية، 
ويظهر هذا التغيير في بعض المناطق بصورة هائلة. 

باإلضافة إلى ذلك، ترتفع نسبة ملوحة المياه الجوفية 
إلى مستويات تجعلها غير صالحة لالستعمال في ري 
الغابات. وتؤثر تلك العوامل مجتمعة تأثيرًا سلبيًا على 
الوضع الراهن للغابات، مما يعرض مستقبل الغابات 

للخطر بسبب اعتمادها الكبير على استخدام المياه 
الجوفية في الري.

الضغوط المالية
نظرًا ألن الغابات في إمارة أبوظبي مزروعة، فإن 

استدامتها تعتمد حتمًا على استمرار التدخل البشري، 
ويمثل ذلك عبئًا ماليًا على الحكومة من أجل تخصيص 

حصة ليست بالقليلة من مواردها المالية لتلبية احتياجات 
تشغيل وصيانة الغابات.

الضغوط الثقافية
تمت زراعة الغابات في أبوظبي في إطار برنامج “تخضير 

الصحراء” الذي أطلقه المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان. وهذا األمر يمنح غابات اإلمارة 

قيمة ثقافية معنوية يجب مراعاتها في خطط التطوير 
الحالية أو المستقبلية.

الضغوط الناجمة عن التكاثر  العشوائي  للحيوانات 
البرية المكاثرة باألسر

تمثل الغابات مالذًا ألعداد كبيرة من الحيوانات البرية 
في األسر، بما في ذلك، األنواع المهددة باالنقراض 

ذات األهمية الثقافية مثل المها العربي. ومع ذلك، فإن 
توفر الدعم للحيوانات، والذي يشمل توفير المتطلبات 
الغذائية لعدم وجود مفترسات طبيعّية، أدى إلى زيادة 

أعدادها بشكل كبير، مما يعرض القطعان لمخاطر تفشي 
األمراض وتدهور التنوع البيولوجي الوراثي بها. وتتركز 

الكثير من جهود اإلدارة في الوقت الراهن على هذا 
الجانب. 

وصيانة الغابات تولد انبعاثات كبيرة من ثاني أكسيد 
الكربون. ومن ثّم، فإن هيئة البيئة – أبوظبي تعمل 

على حساب كمية االنبعاثات الناتجة عن الغابات، 
وبدأت بالفعل في تنفيذ إجراءات للحد من بعض تلك 

االنبعاثات.
باإلضافة إلى ذلك، ينتج عن الغابات ما يقرب من 
64,000 طن من المخلفات الخضراء سنويًا، إال أن 

هناك اتجاه إلعادة تدوير تلك المخلفات الستخدامها 
في صناعة األسمدة من أجل استخدامها مرة أخرى في 

الغابات )انظر قسم “االستجابات” أدناه(.

استهالك المياه
تستهلك الغابات في إمارة أبوظبي حوالي 214 مليون 

متر مكعب من المياه سنويًا، منها 82 % من المياه 
الجوفية، في حين يأتي الجزء الباقي من مياه الصرف 

الصحي المعالجة والمياه المحالة. وبذلك، تكون الغابات 
ثاني أكبر مستهلك للمياه الجوفية في اإلمارة بعد 

الزراعة. ومع ذلك، تشير تقديرات هيئة البيئة – أبوظبي 
إلى أنه بمعدالت السحب الحالية ستنفد إمدادات المياه 

الجوفية الصالحة لالستعمال )المياه العذبة والمياه قليلة 
الملوحة( خالل أقل من 50 عامًا ]24[.

10.3  التأثيرات10.2  العوامل المحركة والضغوط 
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الشكل 10.2  المشاريع المؤثرة على الغابات في إمارة أبوظبي 

2012

74
2013

80
2014

119

2015
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الشكل 10.3 أنواع المياه المستخدمة في ري الغابات في إمارة أبوظبي

 ميــاه جوفيـــة 

 % 82

 مياه محالة

 % 9
 مياه صرف صحي

 معالجة

% 9

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي

يتطلب الحفاظ على 
غابات اإلمارة استخدام 

أجهزة تشمل المضخات 
الكهربائية والمولدات



الغابات

االستجابات القائمة
لمواكبة التحديات التي تواجه الغابات في إمارة أبوظبي، 

وضعت الحكومة استراتيجية طويلة المدى للغابات 
]162[. وتهدف هذه االستراتيجية إلى الحفاظ على 

تراث الغابات في اإلمارة بطريقة تضمن الجدوى البيئية 
والمالية لها على المدى البعيد.

ومن ثّم، فقد تم تنفيذ عدد من اإلجراءات والمبادرات 
وخطط العمل، والتي تشمل:

برنامج خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتوصيل 
الكهرباء إلى الغابات

على الرغم من العالقة الحتمية بين عمليات تشغيل 
الغابات واستخدام الموارد، ينصب التركيز في إدارة 

الغابات في إمارة أبوظبي على خفض البصمة الكربونية 
لها. ويتحقق ذلك من خالل االبتعاد عن استخدام 

األصول التي تعتمد على الوقود األحفوري، واستخدام 
اآلالت، والمضخات الكهربائية التي تستخدم الطاقة 

الشمسية كلما أمكن ذلك.

التحقق من قاعدة بيانات الغابات
بدأت زراعة الغابات في إمارة أبوظبي في أوائل 

السبعينيات، ولم تكن بيانات الغابات تؤخذ في االعتبار 
في ذلك الحين. ونتيجة لذلك، يوجد حاليًا نقص في 
البيانات الموثقة حول غابات اإلمارة. وللتغلب على 

هذه المشكلة، وضعت هيئة البيئة – أبوظبي إطار عمل 
إلنشاء قاعدة بيانات مكانية شاملة للغابات.

تصنيف وتقييم الغابات
قامت هيئة البيئة – أبوظبي بتنفيذ برنامج شامل 

للتصنيف والتقييم، بهدف تحديد الغابات ذات األولوية 
بناًء على معايير مثل قيمتها كمحمية ودورها في حماية 

البنية التحتية واألمن الغذائي. وسيسهل نظام التصنيف 
هذا من عملية اتخاذ القرار عند دراسة خيارات اإلدارة 

المستقبلية للغابات، بما في ذلك، إمكانية التخلي عنها.

استخدام مصادر المياه البديلة في الري
للحد من تأثير الغابات على موارد المياه الجوفية 

المحدودة في اإلمارة، تم توصيل 56 غابة بمصادر 
مياه الصرف الصحي المعالجة خالل األعوام القليلة 

الماضية. وتجدر اإلشارة إلى أن جميع الغابات التي ُتروى 
بمياه الصرف الصحي المعالجة قد أظهرت تحسنًا في 

نمو النباتات والخضرة. ويرجع ذلك إلى أن مياه الصرف 
المعالجة تزيد من مخزون الكربون في التربة ]161[.

10.4 االستجابات
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الجدول 10.3  عدد اآلبار التي تم استبدال المضخات فيها بمضخات كهربائية خالل الفترة من 2012 إلى 2015

اإلجمالي   2015  2014  2013  2012 مصدر الطاقة  اإلنجازات 

101  79  22 شبكة الكهرباء     إحالل المضخات الكهربائية الغاطسة  
محل المضخات التي تعمل بالديزل 

481  91  150  130  110 مولد واحد لتشغيل   إحالل المضخات الكهربائية الغاطسة  
العديد من المضخات  محل المضخات التي تعمل  بالديزل 

11  6  5 الطاقة الشمسية     إحالل المضخات الكهربائية الغاطسة 
محل المضخات التي تعمل  بالديزل

593  176  177  130  110  إجمالي عدد اآلبار التي تم تحويلها  
 باستخدام مصادر طاقة أفضل

المصدر: هيئة البيئة – أبوظبي، 2015

الجدول  10.4  مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي المتصلة بالغابات في 
إمارة أبوظبي )2009 – 2015(

استهالك المياه بحسب المصدر   اسم الغابة 
)بالمتر المكعب يوميًا(    

اإلجمالي  اآلبار  مياه الصرف   
المعالجة  

91  -   91 غابة فندقية   – الظنة  جبل 

109  -   109 السالمات  مشاتل 

218   -   218 مرشد  غابة 

632  222   410 الظنة  حزام طريق جبل 

4,838  4,419   419  1 الطريق الدولي – طريف 

3,933  3,478   455 القطار  غابة 

1,404  494   910 الشبهانة  غابة 

1,291  -   1,291 بالمالح  سبخة  غابة 

6,010  4,691   1,320 السامرية   – الرويس  طريق 

1,499  -   1,499 الحفار  غابة 

12,265  4,257   8,008 الميدور  غابة 

2015 أبوظبي،   - البيئة  المصدر: هيئة 

الجدول 10.2  تصنيف وتقييم الغابات 
في أبوظبي

منخفضة القيمة 143 غابة  

متوسطة القيمة 159 غابة  

مرتفعة القيمة  18 غابة  

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي، عام 2015

الجدول 10.5  كمية االنخفاض في االنبعاثات الكربونية سنويًا بسبب استخدام مصادر الطاقة المتجددة )بالكيلو غرام من ثاني أكسيد الكربون(

التلخيص   2015  2014  2013  2012 المصدر  المصدر 

2,857,896  2,235,384  622,512 شبكة الكهرباء     مضخات ميكانيكية –  
 تعمل بالديزل  

7,561,320  1,430,000  2,358,000  2,043,600  1,729,200 مولد واحد لتشغيل   مضخات ميكانيكية –  
العديد من المضخات تعمل بالديزل   

345,840  188,640  157,200 الطاقة الشمسية     مضخات ميكانيكية –  
تعمل بالديزل  

10,765,056  3,854,544  3,137,712  2,043,600  1,729,200 االنخفاض اإلجمالي   
)بالكيلو غرام من ثاني أكسيد الكربون(

المصدر: هيئة البيئة – أبوظبي، 2015
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هناك 56 غابة مرتبطة 
حاليًا بمصادر مياه الصرف 

المعالجة



الغابات

إدارة أعداد الحيوانات البرية المتكاثرة باألسر
بدأت هيئة البيئة – أبوظبي في عام 2015 برنامجًا 

رائدًا إلدارة تعداد إناث ظباء الريم وأسرها ونقلها من 
الغابات المختلفة في إمارة أبوظبي. وقد بدأ البرنامج 

كوسيلة للوقاية من تفشي األمراض المحتملة واإلكثار، 
إلى جانب تحسين التنوع الجيني لألنواع الموجودة 
في الغابات. وفي المرحلة األولى منه، استهدف 

البرنامج أكثر ثالث غابات ازدحامًا بالحيوانات في اإلمارة. 
وسيتوسع البرنامج ليشمل غابات أخرى في المراحل 

الالحقة.

تقليل استخدام المياه المحالة في الغابات
تستهدف حكومة أبوظبي تقليل استخدام المياه المحالة 

في 44 غابة، بحيث يتم تقليل 20 % سنويًا على 
مدار ثالث سنوات. وقد بدأت خطة العمل هذه في 

عام 2015، وحققت نتائج إيجابية في العام األول من 
تنفيذها.

األبحاث وحساب المحاصيل
تم إجراء تجارب بالتعاون مع شركة إدارة الغابات خالل 

الفترة من 2009 إلى 2015، ونتج عنها ما يأتي:
اختبار أحدث التقنيات المتعلقة بالزراعة لتحديد مدى   

مالءمتها للغابات.
اختبار أنظمة الري الحديثة، مثل الري الجوفي.  

إجراء تجارب على النباتات لتقييم إمكانية استخدام   
مياه بمستويات ملوحة مختلفة.

تطبيق مشروع تجريبي لحساب استهالك أنواع   
األشجار المختلفة من المياه.

إعادة تدوير المخلفات الخضراء
ُيقدر حجم المخلفات الناتجة عن الغابات في إمارة 
أبوظبي سنويًا بـنحو 64 طنًا. وللحد من آثار تلك 

المخلفات على البيئة، اتبعت حكومة أبوظبي برنامجًا 
إلعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد. وقد وصلت كمية 

األسمدة الناتجة سنويًا عن هذه العملية إلى 30 طنًا.

150151
المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي، عام 2015

الشكل 10.5  االنخفاض في استخدامات المياه المحالة في منطقة الجرف )بالمليون متر مكعب سنويًا(

االحتياجات السنوية
6,103,457 مليون متر

مكعب  
الكمية المستخدمة سنويًا

4,404,467.4 مليون متر
مكعب  

الهدف السنوي
 2,608,600.8 مليون متر

مكعب  

الشكل 10.4  توقعات الزيادة في أعداد غزال الريم

العدد األولي    الزيادة المتوقعة في األعداد   الزيادة الفعلية في األعداد  

 17, 573  2011

 2,916
2018  66,228

  13,908

2017  54,734

  11,494

 20,489  2012

 4,203

 24,694  2013

 6,202

 30,896  2014

 6,488

 37,384  2015

 7,851

 45,235  2016

 9,499

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي، عام 2015

من المتوقع أن تتزايد أعداد غزال الريم 
لتصل إلى نحو 14000 بحلول عام 2018 
بسبب برنامج إدارة أعداد الحيوانات الذي 

تنفذه هيئة البيئة - أبوظبي



الغابات

للتقليل من الضغوط الواقعة على المياه الجوفية في 
إمارة أبوظبي، تم ري 56 غابة بمياه الصرف الصحي 

المعالجة. وقد أدى ذلك إلى تعزيز صحة النباتات واألشجار، 
إذ يمكن أن تزيد مياه الصرف الصحي المعالجة من مخزون 

الكربون في التربة. ومن المحتمل أن يتم استخدام مياه 
الصرف الصحي المعالجة بصورة أكبر في أنشطة الري 

في الغابات في المستقبل، وهو ما قد يعود بآثار إيجابية 
من حيث مستوى الخضرة في المستقبل.

كذلك، فقد ُبذلت جهود رائدة إلدارة أعداد الحيوانات 
البرية في غابات اإلمارة. ومن المرجح أن يستمر هذا 

االتجاه لما له من فائدة تعود على الحيوانات والنباتات 
المحلية في الغابات.

ومع تحسن إدارة الغابات في إمارة أبوظبي والحياة 
البرية بداخلها، ستتحسن حالة الغابات بدورها. ففي 

حين أن هناك مزايا ال ُتنكر للغابات من حيث حماية البنية 
التحتية والتراث الثقافي والقيمة الصحية لها، بل وبعض 

القيم الجوهرية المتأصلة بها، إال أن هذا في الوقت 
الراهن يكون على حساب استنزاف الموارد المائية 

الثمينة. ومن غير المحتمل أن تشهد اإلمارة زيادة في 
مساحات الغابات في المستقبل، إال أنه مع تحسن 

أساليب الري واستخدام مصادر المياه البديلة، مثل مياه 
الصرف الصحي المعالجة، ُيحتمل أن يقل الطلب على 

المياه من الغابات الحالية.

10.5  التطلعات المستقبلية 
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يعود تحسين إدارة الغابات 
في إمارة أبوظبي بآثار 
إيجابية أيضًا على أنواع 
الحيوانات البرية المحلية


