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  لتحليل أنظمة اقتصادية بيئية محيطة إلنتاج حليب األبقار في إسرائيل   أسلوب منهجي تبني

 وميداد كيسنجر  طريكي شير

 2019יוני  ,(27-20, )עמ' 2גליון אקולוגיה וסביבה,  2019(، يونيو 20-27، )ص 2، العدد المحيطة البيئة والبيئة

  أبدنن أقبل 

أن كل غذاء له  ونالحليب. هل تعلم ونتستخدم مداخل شطيرة؟ إذا كان األمر كذلك، فأنت ة/ جبن بوظة م؟ هل أكلتكابتشينوقهوة  مهل شربت

 ثمن بيئي مرتبط بإنتاجه؟

ما هي المراحل المختلفة  –( How 100% Canadian milk gets from farm to table?) الفيلم القصير في الرابط  واشاهد. 1

في كل من الموارد المطلوبة لإلنتاج  وافكر تحدث في كل مرحلة.التي قد  المحيطة ةفي العواقب البيئي واالمرتبطة بإنتاج الحليب؟ فكر

 اإلنتاج. منواالنبعاثات الناتجة 

طريقة حسابية   -(  (LCA – Life Cycle Assessment)تحليل دورة الحياة 

، في جميع مراحل جت  ن  لمباشرة للم  لتحديد وتقييم التأثيرات البيئية المباشرة وغير ا

حتى واستخدامه  ج،ت  ن  بإنتاج الم   االمادة الخام ، مرور   استخراجمن  -اإلنتاج 

  التخلص منه.

بدون )   تحليل دورة حياة إنتاج الزباديالفيلم القصير الذي يعرض  واشاهد. 2

كل رمز ي. ماذا كثيرةتتكرر مرات  )أيقونات( رموز 4على  الفيلمترجمة(. يحتوي 

  ؟رمز

ترجمة إلى العبرية  يشمل)  عن دورة حياة القميص الفيلم القصير  واشاهد. 3

ا هوالتي نالحظها في كل مرحلة؟ اكتب المحيطية ما هي العواقب البيئية -والعربية( 

  . في الجدول

 خرآ انبعاثات موارد المرحلة

    زراعة القطن

القطن ونقله إلى ضغط 

 المصانع

   

     غزل الخيوط ونسج األقمشة

    خياطه

    نقل القمصان إلى المستهلكين

 -منزل المستهلك في استخدام 

  غسيل وتجفيف

   

 

  ؟ة المحيطةالبيئعلى صناعة األزياء  تأثيرفعله لتقليل أن ن ما الذي يمكن. 4

  جات؟ت  ن  لم  ااذا من المهم إجراء تحليل دورة حياة لم. 5

 infospot.co.ilניתוח מחזור חיים. מקור: איור 

المادة الخام استخراج  

 النقل

 اإلنتاج

 تحليل دورة الحياة

 استعمال

 نهاية الحياة

infospot  .co.il المصدر: رسمة تحليل دورة الحياة .  

https://www.youtube.com/watch?v=5fEnWkCF6bg
https://www.youtube.com/watch?v=5fEnWkCF6bg
https://www.youtube.com/watch?v=cYOC8_jJcII
https://www.youtube.com/watch?v=BiSYoeqb_VY
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 مقدمة

. يمكن أن يكون هذا الفهم المحيطة ةالبيئ على إنتاج الغذاء واستهالكهتأثير بفهم  ،مالعال  وفي إسرائيل  ،هتماماال ازداد، في السنوات األخيرة

عامل هي م أن الثروة الحيوانية مختلفة حول العال   أبحاثوجدت  .تعزيز نظام غذائي مستداملتقليل التأثير ول لزيادة النجاعة،بمثابة أساس 

تؤثر عملية إنتاج الحليب بشكل مباشر وغير مباشر  ، بما في ذلك إنتاج حليب البقر.البيئية المحلية والعالمية األنظمةمهم في الضغط على 

  لمحلية والعالمية.البيئة ا إلىمختلفة ت ملوثاالمياه والطاقة( وانبعاث  ،موارد )األرضمن خالل استهالك  المحيطة على البيئة

 المحيطة ةالبيئ على المباشرة وغير المباشرةالتأثيرات لتحديد  ناجعةأداة  وه( LCA – Life Cycle Assessment)تحليل دورة الحياة 

طوال دورة في نقاط مختلفة المحيطة ة البيئ على تعرض هذه الطريقة التأثيرات إجراءات للحد منها.ج واقتراح ت  ن  خالل مراحل تصنيع الم  

ا بإنتاج واستخدام الم   ابتداء  ، جت  ن  حياة الم     المهد إلى اللحد" *(.من وحتى التخلص منه )"ج ت  ن  من إنتاج المادة الخام ومرور 

ا بيئي ا واحد ا أو يب البقر، حول موضوع حلالعالم في نهج تحليل دورة الحياةالتي أجريت في جميع أنحاء  األبحاثمعظم  ، فحصت تأثير 

 GWP - Global) **االحترار العالمي للقدرة علىمقياس ا  التي تعد  غازات االحتباس الحراري  فحص انبعاث تم   ،بشكل عام. اثنين فقط

warming potential ) .מלשון חימצון, ) ***فحصت أبحاث قليلة تأثيرات أخرى على البيئة المحيطة، مثل: تأثير التحمض

Acidification, AP ) اإلثراء الغذائيتأثير**** (Eutrophication, EP )هذه في  جدو  . لتلوث الهواء والماء مقياسان اللذان ي عتبران

–%94 ، وتشكلالمحيطةة البيئ على الغذاء وإنتاج الحليب( هي المساهم الرئيسي في التأثيرات تنميةأن المرحلة الزراعية )أي  األبحاث

حول  ،مفي العال   ،تقريب ا أبحاثالحليب. لم تكن هناك أي  تزويدالحراري على طول سلسلة  غازات االحتباس من إجمالي انبعاث  80%

    استخدام المياه طوال دورة حياة الحليب. 

 :مصطلحات

فيها معالجة المواد الخام في عمليات اإلنتاج )" المهد "( واستخدامها  شير إلى عملية إنتاج خطية يتم  ي   تعبير"هو  إلى اللحد"مهد من ال" * 

ناجعة، يصف عملية تصنيع دائرية  تعبير، "من المهد إلى المهد" هو في المقابل القبر "(.اللحد، على طول الطريق حتى الدفن أو الحرق )" 

الموارد القابلة  استنفاد يؤدي إلى وال ،اإلنتاج بدون تلوث وبدون نفايات ، ويتم  جميع المواد أو إعادة استخدامها إعادة تدوير يتم  فيها حيث

 .للتناقص

مساهمة كمية معينة من كتلة غازات  لتقييممقياس  هي GWP)או Global warming potential  ) االحترار العالمي القدرة على **

النيتروجين ، الميثان :)مثل الذي يدور الحديث عنهالغاز  بين قارننسبي ي   س لمهذا العالمي.  االحتباس الحراري في ظاهرة االحتباس الحراري

على  ( GWP) القدرة على االحترار العالمي  حساب يتم   (.1 تساويعالمي ال احتراره قدرةالذي ) ( بنفس كتلة ثاني أكسيد الكربونشابهوما 

  عام. 100ما يكون الوقت المحسوب  ، وعادة  الغاز في الغالف الجوي يكون فيها معينة مدى فترة زمنية

أي  -للماء    pH لا فيها مستوى األس الهيدروجينيهي عملية ينخفض ( Acidification جنبيةاأللغة الب) التحمض - ***  قدرة التحمض

مياه  في حموضةازدياد من المعروف أن هناك  .ةضوأن تركيز أيونات الهيدروجين في الماء يزداد وبالتالي يصبح الماء أكثر حم

   .اإلنساننشاط ب اعقفي أ( CO2ثاني أكسيد الكربون ) نتيجة لزيادة انبعاثالمحيطات 
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نتيجة  ،عضوية في الماء )على سبيل المثالمادة فيها  تزدادهي عملية ( Eutrophication جنبيةاأللغة الب)  **** قدرة اإلثراء الغذائي

، هناك زيادة في معدل استهالك األكسجين في الماء ةالعضويالمادة   لضغطنتيجة  الحية(.كائنات تسرب أسمدة أو صرف صحي أو تحلل 

 يؤدي اإلثراء الغذائينقص األكسجين في الماء.  تؤدي إلى، وهي حالة يمكن أن )البكتيريا على سبيل المثال( المحلالتالبيولوجي بواسطة 

  .حدوث خلل في التوازن وإلحاق الضرر بتنوع األنواع إلى

 

  ن جيب في أعقاب القراءة 

ولم تفحص إنتاج الحليب  ،ا واحًدا أو اثنين فقطتأثيًرا بيئي   بحثتالتي تم إجراؤها حتى اآلن قد  األبحاث، فإن معظم وفقًا لمؤلفي المقالة. 6

  في إيجابيات وسلبيات كل نهج؟ م(. ما رأيككلينهج شامل )ب

 

 سلبيات إيجابيات  تحليل دورة الحياة نهج بحث

    فحص عامل واحد أو عاملين فقط

 

  

 ةالبيئ على شامل لجميع التأثيراتفحص 

  المحيطة

  

 

  

 

غازات االحتباس الحراري خالل عملية  الرئيسية التي تساهم في انبعاث إلى أن المرحلة الزراعية هي المرحلة األبحاثتوصلت . 7

  ؟ أن المرحلة الزراعية تساهم بغازات االحتباس الحراري أكثر من بقية عمليات إنتاج الحليب ونلماذا تعتقد - افترضواإنتاج الحليب. 

 

  في إسرائيل الحليبمزرعة 

مزرعة تعاونية  163من إنتاج الحليب من  %58بقرة. يأتي حوالي  100,000يبلغ عدد أبقار نظام إنتاج حليب البقر في إسرائيل أكثر من 

 مدارس عدةوالباقي من  (للعائلة الواحدة بقرة 80 بمعدلمزرعة عائلية ) 750من  %41، ويأتي حوالي مزرعة( بقرة لكل 400 بمعدل)

  . تكييفها مع الظروف المناخية اإلسرائيلية تم   وقد، إسرائيلي-باريسيان-ل هي هولشتاينمن األبقار في إسرائي الرئيسي الصنف .زراعية

، والتي ال معن العديد من البلدان في العال   طريقة تغذية مختلفةبو ،إسرائيل بإنتاجية عالية من الحليب لكل بقرةز نظام إنتاج الحليب في يتمي  

قاسة وموحدة ،تشمل الرعي من النظام الغذائي عبارة عن أغذية محلية  %35حوالي  على مدار العام. من الغذاء لكنها تعتمد على حصص م 

  حبوب(. -مستوردة )أغذية مركزة  %65ألغذية( وحوالي من صناعة ا وفضالت)أغذية خشنة 

ا شامال  ، في السنوات األخيرة ، تحسين البنية التحتية ، والذي يشمل، من بين أمور أخرىالحليبة مزرعفي  عززت دولة إسرائيل إصالح 

:  مثل: امتصاص جميع مخلفات الحظائر في أنظمة الصرف الصحي بعد المعالجات األولية المحيطة، لتقليل العواقب البيئية برك  )مثال 

 الزبل في، معالجة في الحظيرة الزبلترطيب  منالناتجة  المضراتتقليل ، الحلب( منشأة تخرج منترسيب لمعالجة المياه الملوثة التي 

  ومنشأة لمعالجة الحمأة الزراعية. الكومبوست :مثل الزبل،معالجة لوإنشاء مرافق  *حظيرةالساحات 
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ج طوال دورة الحياة ت  ن  للم   الحليب بطريقة شاملة في إسرائيل، بحيث يشمل التأثير المباشر وغير المباشر نظام إنتاج فحص ، لم يتم  حتى اآلن

  طرق تقليل التأثير. وي شير إلىيقي م تأثير المراحل المختلفة بأكملها، و

أن إنتاج  جدو  ، م نهج تحليل دورة الحياةخداست   ،مختلفة دولفي  الحليبغازات االحتباس الحراري من مزارع  انبعاث بينسابق  بحث قارن

لحظيرة إسرائيلية  المعطيات معدل على البحث اعتمد، لكنالحراري عند أدنى مستوى. غازات االحتباس  هينبعث من ،في إسرائيل ،الحليب

 قرة فقط.ب 63 فيهانموذجية 

ووفق ا للمعايير  ،بطريقة شاملة فحص ، وقدباستخدام نهج تحليل دورة الحياة جريأ   الذي األول للبحثالنتائج الرئيسية  المقال اهذ يعرض

  المختلفة في جميع أنحاء البالد. األبقارنظام إنتاج الحليب في مزارع  المحيط على البيئي التدخلمجموعة متنوعة من  ،المهنية المقبولة حالي ا

بواسطة البكتيريا  الزبل وتحليلاألبقار  رقودالمتراكم في منطقة  الزبلتجفيف  ،لتربة إلضافة األكسجينلهي عملية خلط ، الزبلمعالجة * 

  .النهارمرتين في  هذه المعالجة من مرة إلىتم ت)سماد ا( و كومبوستحتى يصبح 

  ن جيب في أعقاب القراءة 

معدل األبقار في مزرعة عائلية ) 750بقرة( وحوالي  400حوالي  معدل األبقار في كل حظيرة) حظيرة أبقار 163يوجد في إسرائيل . 8

  ؟محيطة بيئية أفضليةما هو نوع حظيرة األبقار التي قد يكون لها  م،رأيك حسببقرة(.  80حوالي  كل مزرعة 

  مغلق؟ام مغلق. ما المقصود بنظام المزارع عن نظ يتحدث .معالجة الزبل في حظيرة هاردوف  الفيلم القصير الذي يصف  واشاهد. 9

حول هذا  2شاهدوا الفيلم القصير من البث التلفزيوني في قناة تحويله إلى غاز حيوي.  -البقر  زبلطريقة أخرى لمعالجة  أمامكم. 10

 اشرحوا.   طاقة؟ م إلىأ )كومبوست( تحويله إلى سماد -البقر  زبلمعالجة  ونكيف تفضل -حظيرة  ملديك تكان لو. الموضوع 

  لماذا؟  بقرة فقط. 63 فيهاغازات االحتباس الحراري في حظيرة  فحص انبعاث سابق بحثمؤلفو المقال لديهم تحفظات على . 11

  طرق البحث

 IDF (International Dairyعلى منهجية معروفة لتحليل دورة حياة الحليب في االتحاد الدولي لمنتجات األلبان  البحث اعتمد

Federation).   لكل كيلوغرام من الحليب التحليل تم .   

حظيرة تعاونية في مناطق مختلفة من  12من  معطياتجمع  ، وتضمن2016إلى أبريل  2015، من مايو على مدار عام البحث أجري

  البالد وبأحجام مختلفة من الحظائر.

وصول  حتىإنتاج الغذاء لتغذية األبقار  ابتداء من –)"حدود النظام"(  البحث التي شملهاتفاصيل مكونات ومراحل اإلنتاج  1 الرسمة تعرض

 الحليب إلى مصنع األلبان.

من جميع أنحاء  بحث ا 20إجراء مسح شمل حوالي  المحلية، تم   الحظائرج في ت  ن  الم  وتحليل دورة حياة الحليب  المعطياتبالتزامن مع جمع 

  على أساس الخبرة العالمية. النجاعةلتعزيز  اإلمكانياتنتائج البحث في إسرائيل وتحديد ب نتائجه مقارنة وقد أتاح هذا المسح ،العالم

https://www.youtube.com/watch?v=o-TCXYxU3GE
https://www.youtube.com/watch?v=o-TCXYxU3GE
https://www.youtube.com/watch?v=aWejzkXOzLY
https://www.youtube.com/watch?v=aWejzkXOzLY
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  ن جيب في أعقاب القراءة 

  مراحل رئيسية تم فحصها. ما هي كل مرحلة وماذا تشمل؟  ثالث 1تصف الرسمة  . 1تمعنوا في الرسمة . أ.12

  ؟ دورة حياة الحليب كل نفحصتم  الموصوف؟ هل  البحثعلى اإلطالق في  بحثها نات نظام إنتاج الحليب التي لم يتم  مكو   ب. ما هي 

 نتائج 

جد في  من الحليب. واحد طاقة( الالزمة إلنتاج كيلوغراممياه و مساحة  أرض،) المحيطة ةالمدخالت هي موارد البيئ -المدخالت  األنظمة و 

ا من الماء و   52، متر مربع من المساحة 0.5 نحتاج بالمعدل إلى، من الحليب واحد ه من أجل إنتاج كيلوغرامأن   التي تم  بحثها ميجا  3.3 لتر 

  .* جول من الطاقة

قدرة ، غازات االحتباس الحراري انبعاث) من الحليب واحد كيلوغرام طوال دورة حياة إنتاج الناتجةنواتج االنبعاث  -الملوثات  انبعاث

  هي بالمعدل: ( وقدرة اإلثراء الغذائي التحمض

   مكافئ ثاني أكسيد الكربون( -العالمي  االحتباس الحراريقدرة  – GWP) eq-2CO كغم  1.03

 ( مكافئ ثاني أكسيد الكبريت - قدرة التحمض –  AP)  eq-2SO كغم  0.0095

 (فوسفات مكافئ ، قدرة اإلثراء الغذائي – EP)4PO   eq- كغم  0.003

حدود نظام إنتاج حليب البقر في هذا البحث: 1الرسمة   

 استخراج الماءـ استعمال الوقود المتحجر وإنتاج الكهرباء

 استخراج سماد
 ومبيدات

 

 إنتاج غذاء

 
 غذاء خشن

 
مرك زغذاء   

 
 نفايات من صناعة الغذاء

 

غذاء مركز  
 في المنطقة
 القريبة

 

حليب في الحظيرة إنتاج   

 
 مركز غذاء محلي

 
 مبنى

 

 معالجة أولية

 
 حلب

 

 منتجات األلبات

 
 جيف

 
 لحوم

 

 زبل

 

 مياه
المجاري   

 

  معالجة الزبل 

 
 تجميع السوائل 

 
 كومبوست

 
 هضم ال هوائي

 )منشأة بيو غاز( 

 

 نواتج معالجة
 الزبل المختلفة

 

 خارج حدود النظام

 نقل 
 بشيء مختار من الحظيرة )مركز غذاء* ومعالجة الزبل(  مرتبط  
 أو في كليهما.   القريبة  في المنطقةتختار حظائر ما إذا كانت  ت دير مصادر غذائها في مركز غذاء محلي موجود في الحظيرة ذاتها، في مركز غذاء  
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لتربية األبقار وإنتاج  التي تم  فحصها، تختلف المدخالت واالنبعاثات طوال دورة الحياة بين األنظمة المختلفة 2 الرسمةفي  يظهركما 

معالجة  مكونات الوجبة الغذائية لألبقار،، المختلف في كل حظيرة المعالجة والتدخُّل، كبرها، بسبب الموقع الجغرافي للحظيرة، الحليب

، هي في أجري في إسرائيل الذي البحث ا، كما هو موضح في هذالمحيطة ةالبيئ على نتائج التأثيرات -الم العبمقارنة وغير ذلك. السماد 

 الرسمة) المجال، وبعضها حتى في الجزء السفلي من المحيطة ةالبيئ على م في معظم التأثيراتمماثلة حول العال   أبحاثمماثل لنتائج  مجال

 البحث. افحصها في هذ قضية المياه التي تم   تقريب ا تناولت لمحول العالم  األبحاث(. من المهم التأكيد على أن 2

ا من 3 الرسمة تعرض  لعمليةتأثير ا مجمل، من في حظائر األبقار التي تم فحصها المراحل المختلفة طوال دورة حياة إنتاج الحليب قسم 

في بلدان منشأ األغذية  معظم ذلك حدثيمن استهالك الموارد واالنبعاثات، و ن مهم في كلجد أن نمو الغذاء مكو   . و  ة المحيطةالبيئ على

 ، من التأثير على مصادر المياه خارج حدود إسرائيل يحدث قسم كبير، على سبيل المثالقدرة اإلثراء الغذائي،  المستوردة )األغذية المركزة(.

 يالخشن( ه الغذاء) البالدغذاء في على استهالك الطاقة واالنبعاثات في زراعة الؤثر ت التي العملية .في البلدان التي تزرع أغذية مستوردة

يتأثر هو و GWP ر في الجهاز الهضمي هو المساهم الرئيسي في القدرة على إحداث االحترار العالميالتخمُّ  استخدام األسمدة والمبيدات.

نقل األغذية )المستوردة(  المساهم الرئيسي في االنبعاثات األخرى. ت عتبرالتي معالجة النفايات  كما تؤثر عليه،  الوجبة الغذائيةمن مكونات 

   .الرئيسي لالنبعاثات المتعلقة به نالمكو    هو عن طريق البحر

جدت جد أن . فحصهابين األنظمة التي تم  فروق قليلة و  فروق ذات داللة إحصائية  يجدوالكن لم (، 1)الجدول  نجاعةالحظائر الكبيرة أكثر و 

  بين المناطق المختلفة في البالد.

   الحظيرة كبرحسب المحيطة ة البيئ االنعكاسات على: 1الجدول 

 

رام إلى ارتفاع غ 102الشغل المطلوب لرفع كتلة من يمكن توضيح الوحدة على أنها . Jإليها بواسطة  الم شارلطاقة االجول هو وحدة قياس * 

 .يةاألرضالكرة جاذبية تأثير قوة  التي ت مي زمتر واحد في الظروف 

       kg FPCMنتائج التأثيرات على البيئة المحيطة لكبر الحظائر على إنتاج     

 كبر الحظيرة
    الرؤوس()عدد 

 استعمال

 التربة
 استهالك

 الماء
 استهالك

 الطاقة

 صغيرة
 متوسطة

 كبيرة

 معدل قطري
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الناجمة من طول دورة حياة إنتاج كيلوغرام حليب واحد في أنظمة اإلنتاج المختلفة التي تم  فحصها في إسرائيل مقارنة بمجال  نتائج مختارة للتأثير على البيئة المحيطة: 2الرسمة 

 نتائج عالمية
ول استهالك الماء إلنتاج الحليب.مجال النتائج العالمية في األبحاث التي تم  استطالعها. في األبحاث التي تعتمد على نهج تحليل دورة الحياة، لم نجد معطيات تقريب ا ح –باألحمر   

مجال نتائج أنظمة إنتاج الحليب التي تم  فحصها في إسرائيل في إطار هذا البحث. –في المربع   
معدل النتائج – دائرة سوداء  

وسيط –خط في مركز المربع   
 

 استهالك الطاقة استهالك الماء استعمال التربة

 ( (EPقدرة اإلثراء الغذائي   ( (APقدرة التحمض  ( GWP)  الحراري انبعاث غازات االحتباس
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الجزء النسبي للمكونات وللمراحل المختلفة لتزويد الحليب من مجمل التأثير على البيئة المحيطة : 3الرسمة   
 

 الجزء النسبي من مجمل التأثير على البيئة المحيطة 
 

 استعمال التربة

 استهالك الماء

 استهالك الطاقة

 انبعاث غازات

 االحتباس الحراري 

  (GWP ) طة
حي
لم
 ا
ئة
بي
 ال
ى
عل
ر 
ثي
تأ
 

 ( (EPقدرة اإلثراء الغذائي  

 تنمية الغذاء
 غذاء

خشن   غذاء مرك ز 

 حظيرة أبقار
 مساحة الحظيرة

 استهالك الكهرباء في الحظيرة
 استهالك الماء في الحظيرة

 استهالك السوالر في الحظيرة
 استهالك كهرباء غير مباشر

 لتزويد ماء في الحظيرة
ر من جهاز الهضم  تخم 

 معالجة الزبل
 تشغيل منشأة معالجة الزبل

 انبعاث مباشر من معالجة الزبل

 نقل
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  بعد القراءة ن جيب. 13

في  على البيئة المحيطة التأثيرات معدلاالختالفات الرئيسية بين  وا، صفل من نتائج المدخالت واالنبعاثاتلك ، 2في الرسمة  تمعنواأ. 

  م.إسرائيل مقارنة بالعال  

  ؟الفروقهذه  أن نشرحكيف يمكن ب. 

تمعنوا في . المحيطة ةالبيئ تأثيرها علىحظائر األبقار حول كيفية تقليل صحاب خبراء لتقديم المشورة ألك متم تعيينك هنفترض أن. 14

  . 3الرسمة 

  البيئة المحيطة؟  على  كبيرة ما هي المكونات أو المراحل الرئيسية في إنتاج الحليب التي لها تأثيراتأ. 

  ؟ة المحيطة البيئعلى  حظائر األبقاربه لتقليل تأثير  توصونما الذي ب. 
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  ستنتاجاتوا نقاش

 التي تم   المحيطة العالمي في معظم النقاط البيئية المجالتقع في  فحصها أن أنظمة إنتاج الحليب اإلسرائيلية التي تم   تبي ن من البحث

الذي يميز البقرة  العالي إنتاج الحليب من، ، من بين أمور أخرىهذا الوضع ينبعربما  .المجالفي الجزء السفلي من  وقسم منها ، فحصها

ا )بشكل مرتفع نسبي   بشكل لنفاياتا استخدامعامل آخر هو  اإلسرائيلية )وهو عامل يقلل من المدخالت واالنبعاثات لكل وحدة حليب(.

من  ذلك مما يقلل من معدل مكونات الوجبة الغذائية(، %13ة األبقار )الزراعة( لتغذي من رئيسي من صناعة المنتجات الغذائية وكذلك

، فإن المساحة مزروع لألبقار. باإلضافة إلى ذلك، حيث يقلل من استخدام الغذاء الثات المرتبطة بالمحاصيل الغذائيةالموارد واالنبعا

  لرعي.المطلوبة إلنتاج وحدة الحليب منخفضة نسبي ا على المدى الطويل بسبب نقص ا

النهج النظامي لتحليل دورة الحياة إمكانية تحديد نقاط التأثير الرئيسية المتعلقة باستهالك الموارد واالنبعاثات في نظام  على عتماداالتيح ي  

  نات التي لها تأثير كبير، ومنها:إلى عدد من المراحل والمكو    البحث فحصها. توصل إنتاج الحليب في األنظمة التي تم  

 الدول، وهذا يؤثر على معظمها مستوردالتي  من استخدام األغذية المركزة ة المحيطةالبيئعلى ينبع جزء كبير من التأثير  -الغذاء  مكونات

حوض  :، مثلالتي تزرع الغذاء الدولفي  موجود قسم كبير من اإلثراء الغذائي، النظام العالمي. على سبيل المثالزرع فيها وعلى التي ت  

 .ومصدرها الغذاء وجبة ، ومن المهم اختيار مكوناتلواليات المتحدة وأوروبا الشرقيةسيبي في االمسي

. التغذيةالغذاء ونوع  من مكونات، االنبعاث، من بين أمور أخرى اتأثر هذي -غازات االحتباس الحراري من الجهاز الهضمي لألبقار  انبعاث

، وإنتاج الحليب اعاة التأثير على جودته الغذائية، مع مرالوجبة الغذائيةمن خالل فحص التغييرات في مكونات  التأثير ايمكن تقليل هذ

  . والتكلفة االقتصادية

استخدامها ، ينبع من إنتاجها ة المحيطةالبيئعلى ، وتأثيرها األغذية في إسرائيل وحول العالم تستخدم في زراعة -األسمدة والمبيدات 

 الثانوية بعد استخدامها.ونواتجها 

، خاصة على له تأثير كبير جد بالفعل أن  في إسرائيل، و   الحليبالذي يحظى باهتمام كبير في إدارة مزرعة  هذا المكون - الزبل معالجة

  .الهواء إلى نبعاثاتاالجودة مصادر المياه و

  وفي معالجة الزبل. ة تقليل بعض التأثيرات الموجودة في األسمدة من المصادر المحلية في إسرائيل إلى إمكاني للتغذيةيشير الجزء الكبير 

 الزبل نثر، مثل: الكيماوية في المجاالت الزراعية كبديل الستخدام األسمدة معالجة الزبلفي االعتبار استخدام منتجات  البحث اأخذ هذيلم 

 المعطياتذلك هي محدودية لسباب . األمعالجة الحمأة الزراعية منشآةواستخدام منتجات األسمدة من  الكومبوستاستخدام في الحقول، 

، هناك إمكانية "إلغالق الدائرة" بين المراحل داخل لذلك  منتجات المحاصيل المعدة لتغذية األبقار.متعلقة باستخدام  خاصةمعلومات ونقص 

    .ة المحيطةالبيئ على تأثيره تقليلالنظام ولتقييم 

الجهاز من االنبعاثات لمتعلقة باستهالك الطاقة والمياه، مجموعة متنوعة من التأثيرات ا ، هناكفي هذه المرحلة -يرة إنتاج الحليب في الحظ

سيلة التي قد تكون و ا الطاقة الشمسيةن الحظائر حالي  ج جزء كبير مت  ن  ي  . ( ومياه الصرف الصحيالزبلالنفايات الصلبة )الهضمي لألبقار، 

  االنبعاثات المتعلقة باستهالك الكهرباء في الحظيرة.من و متناقصةمصادر لتعويض استهالك الطاقة من 

ا في األنظمة التي تم   ة المحيطةالبيئعلى تحديد النقاط التي يكون تأثيرها على هذه النتائج و بناء على مزيد من ل، هناك حاجة لفحصها مهم 

مستوى  وعلى المحلي، على المستوى الوطني نظام إنتاج الحليب في إسرائيلفي األداء البيئي  جاعةولزيادة ن لتحسين الوسائلفحص 

  الحظيرة.
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جدت، البحثفي هذه  المعطياتخالل مرحلة جمع  ، سواء فيما يتعلق بكميات الموارد الموجودة في إسرائيل المعطياتفجوات في توافر  و 

  انبعاثات معينة إلسرائيل.في مراحل مختلفة أو فيما يتعلق بتقييم 

على عدد من حظائر األبقار التعاونية التي أبدت استعدادها  ، وركزشديد الحرارة متطرفبطقس  عام، تميز مدارعلى  البحث أجري

 البحث، ي نصح بتوسيع اإلسرائيلي. على هذا النحو المعدلفي هذه الحظائر أعلى بقليل من للبقرة الواحدة سنوي ا  الحليبإنتاج  معدل للتعاون.

  لمدة زمنية طويلة.  ودقيق بشكل واسع جميع الحظائرعائلية لتمثيل  وحظائرتعاونية إضافية  حظائرشمل يل

التنوع  :مثل المحيطة، ةالبيئتأثيرات أخرى على  ،في نهج تحليل دورة الحياة في مجال الزراعة ،المستقبلية األبحاثيجب أن تفحص 

باإلضافة إلى  االجتماعية واالقتصادية. التأثيرات على النواحي بحث، وكذلك بيعية والقيمة الثقافيةالمناظر الطالسمية،  ،الروائحالبيولوجي، 

 ستهلك ومرحلة التخلص من النفايات.، مرحلة الم  مرحلة معالجة المنتجات الزراعية ، يجب فحص حدود النظام وتوسيعها لتشملذلك

خلق فرص عمل األراضي وتعزيز المناطق الحدودية، الحفاظ على  :الزراعة في إسرائيل لها قيم إضافية، مثل بما أن، باإلضافة إلى ذلك

تحليل  بحثبتوسيع  نوصي، وغير ذلكمحلية وإنشاء شبكة أمان من األغذية المحلية ، إنتاج منتجات  الدولة أطرافالبلدان التي تقع في  في

 جاالت.تقييم ومعالجة هذه المدورة الحياة ل

بأكمله في  الحليبل بشكل أفضل وعلى نطاق أوسع نظام مث   ي  بحيث  ،الحالي البحثوسع يمن شأنه أن  للبحث في هذه األيام استمرارجري ي

 .المحيطة ةالبيئ التأثير علىتقليل ل ناجعلتعزيز نظام  إمكانياتبمثابة أساس لفحص  وسيستخدمإسرائيل، 

  

  بعد القراءة ن جيب

  ؟صلة بالبحث الموصوف في المقال التي لهامختلفة قد تؤثر على نتائجه. ما هي القيود  قيود له بحثكل . 15

تعليل( تدعم  اكتبوا ح جج )ادعاء +نتائج تحليل دورة الحياة على المنتجات؟  وتسجيلتنفيذ  ت لزمتشريعات تعزيز  من المفضلهل .  16

 ؟في ذلكالشخصي  مهذا التشريع. ما رأيكل وحجج تعترض

  ذات أهمية قصوى. محيطة عطي فيها تحليل دورة الحياة معلومات بيئيةحاالت يمكن أن ي   وااقترح.  17


