
تســـتخدم معظـــم مناهـــج تقييـــم أنظمـــة الغـــازات الـــم نبعثة من أنشـــطة نظم  الثـــروة الحيوانية “ تحليـــات دورة الحيـــاة “. يمكن إجـــراء الغالبية العظمى 
مـــن تحليـــات دورة الحيـــاة لألنظمـــة الصناعيـــة حيـــث يتـــم تحليـــل مجموعـــة ضيقـــة مـــن المدخـــات والمخرجـــات. هـــذه التقييمـــات لهـــا العديـــد مـــن 

االفتراضـــات وهـــي تـــؤدي إلـــى عيـــوب محتملـــة عنـــد تطبيقها فـــي النظـــم الرعويـــة المتنقلـــة والواســـعة النطاق.

لقـــد حددنـــا عشـــر قضايـــا تتعلـــق بالتقييمات الســـائدة والتي تهيمن على المدخات التي تســـاهم في صنع السياســـات العالمية بشـــأن تغير المناخ. تشـــمل 
هـــذه القضايـــا فجـــوات البيانـــات وعدم موضوعيتهـــا ، القضايا المتعلقة بطـــرق تحديد األنظمة، واالفتراضات اإلشـــكالية حول 

عشرة عيوب يف 
التقييمات السائدة

 للعالقة بين الثروة الحيوانية وتغير المناخ 
تســـتخدم معظـــم مناهج تقييم أنظمة الغازات المنبعثة من أنشـــطة نظم  الثروة الحيوانية “ تحليـــالت دورة الحياة “. يمكن 
إجـــراء الغالبيـــة العظمـــى من تحليـــالت دورة الحيـــاة لألنظمة الصناعيـــة حيث يتم تحليـــل مجموعة ضيقة مـــن المدخالت 
والمخرجـــات. هـــذه التقييمـــات لهـــا العديد مـــن االفتراضات وهي تـــؤدي إىل عيوب محتملة عنـــد تطبيقها يف النظـــم الرعوية 

المتنقلة والواســـعة النطاق.

البيانات
التحيزوالالموضوعيـــة فـــي البيانـــات - تعتمـــد غالبيـــة تقييمـــات دورة 
الحيـــاة علـــى بيانـــات مـــن البلـــدان ذات الدخـــل المرتفـــع واألنظمـــة 
الصناعيـــة المتطـــورة. وبالتالـــي ، فـــإن التقييمـــات “ العالميـــة “ جزئيـــة  

للغايـــة .

 تعريـــف “ الكفـــاءة “ - تقـــاس الكفـــاءة غالبـــاً مـــن حيـــث االنبعاثـــات 
لـــكل وحـــدة إنتـــاج )الحليـــب أو اللحـــم (؛ لكـــن هـــذا ال يأخـــذ فـــي عيـــن 
االعتبـــار االســـتخدام متعدد الوظائـــف بالنســـبة للحيوانات واألرض.

 الخصائص المتغيرة  المكانية والزمانية - انبعاثات الغازات متغيرة 
بدرجـــة كبيـــرة في المكان والزمان في األنظمة الواســـعة النطاق. وهذا 
يتطلـــب أن تكـــون التدابيـــر تخفيـــف أثـــر هـــذه اإلنبعاثـــات  أكثـــر تركيزاً 

بما يتماشـــى مع ممارســـات مربي الحيوانات.

األنظمة

 تدابيـــر الغـــازات المنبعثـــة - تختلـــف “إمكانيـــة االحتبـــاس الحـــراري” 
كثيـــرا بالنســـبة للغـــازات المنبعثـــة قصيـــرة األمـــد )الميثـــان( مقارنـــًة 
مـــع الغـــازات المســـتمرة  )ثاني أكســـيد الكربون(. العوامل التي تســـبب 

التكافـــؤ يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى التحيـــزات والالموضوعيـــة. 
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عوامل االنبعاث المفترضة - تستخدم معظم الدراسات معامالت 
االنبعـــاث المفترضـــة التـــي ال تعكس ظـــروف اإلنتاج واســـعة النطاق. 
علـــى ســـبيل المثال ، تظهر الدراســـات فـــي المســـتوطنات اإلفريقية أن 
نمـــط انبعـــاث الكربـــون الناتـــج عـــن نظـــم الماشـــية المحليـــة يختلـــف 
اختالفـــاً كبيـــراً عـــن نظم الماشـــية في األنظمـــة الصناعيـــة المحصورة 
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الثـــروة الحيوانيـــة ودورة الكربـــون - فـــي النظـــم واســـعة النطـــاق  ذات 
الرعـــي الخفيـــف ، يمكـــن أن يلعـــب عـــزل الكربـــون دوراً مهمـــاً. يمكن 
لهـــذه األنظمـــة أن تكـــون متوازنـــة  أو تعطـــي نتائج ســـلبية موســـمية 
؛ وبعبـــارة أخـــرى، قـــد ال تكـــون الثـــروة الحيوانيـــة عنطـــراَ مســـاهماَ فـــي  

االنبعاثـــات. متعـــدد الوظائـــف بالنســـبة للحيوانـــات واألرض.

خدمـــات النظـــام البيئي - التقييمات التـــي تنتهي عند حدود المزرعة 
قـــد ال تجســـد المســـاهمات الواســـعة لنظـــم إنتـــاج الثـــروة الحيوانيـــة 
علـــى نطـــاق واســـع فـــي التنـــوع البيولوجـــي وكذلـــك التحســـينات البيئيـــة 

واألرضية.

ILRI 2018 :المصدر 
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األساسيات  والبدائل

 االســـتبدال النســـبي - إذا تـــم إيقـــاف الثـــروة الحيوانية ، فســـيتم مـــلء مناطق تربيتها بأنـــواع أخرى ، بما فـــي ذلك المجترات البريـــة والنمل األبيض 
. هـــذا قـــد يـــؤدي لزيـــادة اإلنبعاثـــات ؛ أو علـــى أقل تقدير، ســـتكون انخفضات اإلنبعاثـــات بالتأكيد أقل بكثير ممـــا كان متوقعا.ً

ABANDONED PASTURE

GHG2 emissions

Fosil fuel use

EXTENSIVE LIVESTOCK

GHG2 emissions

Fosil fuel use

INTENSIVE  FARMING

GHG2 emissions

Fosil fuel use

Comparing greenhouse gas emissions per animal  across systems 
Source: Manzano and White (2019)

االســـتخدامات البديلـــة لـــأرض - قـــد ال تجلـــب المبـــادرات للتخلـــي 
عـــن الثـــروة الحيوانيـــة لصالح “ إســـتعادة النظـــم  “ أو “إنقاذ األرض” 
الفوائـــد المتوقعـــة. علـــى ســـبيل المثـــال ، قد ال تكون زراعة األشـــجار 
مفيـــدة لعـــزل الكربـــون مثـــل الحفاظ علـــى األراضي العشـــبية ، خاصة 

فـــي المناطـــق القاحلـــة والبيئـــات الجبلية.

االســـتخدامات البديلـــة لـــأرض - قـــد ال تجلـــب المبـــادرات للتخلـــي 
عن الثروة الحيوانية لصالح “ إســـتعادة النظم  “ أو “إنقاذ األرض” 
الفوائد المتوقعة. على ســـبيل المثال ، قد ال تكون زراعة األشـــجار 
مفيـــدة لعـــزل الكربون مثل الحفاظ على األراضي العشـــبية ، خاصة 

فـــي المناطق القاحلـــة والبيئات الجبلية.
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مـــن خـــال إلقاء نظرة على أنظمـــة اإلنتاج الحيوانـــي المختلفة يمكن أن 
يكـــون اســـتخاص االســـتنتاج العـــام والتوصل إلـــى اســـتنتاجات »عالمية« 
مضللـــة للغايـــة . يجب أن يؤخذ التحيز واالفتراضات في النهج في االعتبار 

عنـــد إجراء تقييمـــات دورة الحياة وتقديم توصيات للسياســـيين.

غالبـــاً مـــا يكون اإلنتـــاج الحيواني الصناعـــي مصدراً  للتلوث البيئي بشـــكٍل 
كبيـــر حيث تكن الطاقة عنصر أساســـي فـــي هذا النظام الغذائي. من الجهة 
المقابلـــة، يمكـــن أن يكـــون لنظم الثـــروة الحيوانية الواســـعة النطاق بما 

فـــي ذلك الرعـــي المتنقل  فوائد كبيرة للبشـــر والبيئة.

للمزيد من المعلومات 
شركائه  من  وعدد   PASTRES أبحاث  برنامج  بواسطة  هذا  المعلومات  نموذج  إنشاء  تم 
 Rethinking the protein“ ؟ تم اخذه من تقرير Arelivestock always bad for the planet“
ومعلومات  االيجاز  تقرير  الى  الوصول  يمكن   .“  transition and climate change debate

. pastres.org/livestock-report  التمويل وقائمة الشركاء مع جميع المراجع  من خالل

ةالتمويل : هذا الملخص هو جزء من برنامج PASTRES )الرعي ، عدم اليقين ، المرونة: 
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pastres.org : الموقع االلكتروني . )Research Council – ERC
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