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تقديـم 
 

ي�شعى �ملركز �لعربي لدر��شات �ملناطق �جلافة و�لأر��شي �لقاحلة  �ىل حتقيق �لأهد�ف �لتي �ن�شئ من �أجلها، 
بتوفري �ملعطيات �لعلمية و�لتطبيقية مبا ميّكن من تنفيذ مهام �لتنمية �لزر�عية و�لجتماعية ومهام �لأمن 

�ملائي يف �لوطن �لعربي ب�شكل عام، ويف �ملناطق �جلافة و�شبه �جلافة ب�شكل خا�ص.
 

كما د�أب �أك�شاد على بلورة ما حتقق يف هذ� �ملجال يف تقاريره �لفنية �ل�شنوية �لتي تعترب مبثابة مر�آة عاك�شة 
ب�شدق لهذ� �جلهد �لذي �ت�شم ب�شماته �لعلمية و�لتطبيقية، و�مل�شد�قية و�لتو�شع و�لنت�شار لي�شمل كل �أرجاء 

�لوطن �لعربي.
 

وياأتي تقرير هذ� �لعام 2010 تو��شال مع تقاريره �لفنية �ل�شنوية، حيث يلخ�ص �لن�شاطات �لتي نفذها �ملركز 
�لعربي وفق خطة عمله �لتي ��شتملت على 18 برناجمًا ت�شمن 41 م�رشوعًا بحثيًا وتنمويًا وتطويريًا، معتمد�ً 
�إىل  �ل�شنوية  على جمموعة من �ملبادئ و�لأ�ش�ص و�لو�شائل �حلديثة و�لفعالة يف عملية نقل مفرد�ت خطته 

�أر�ص �لو�قع بغية حتقيق كفاءة عالية يف �لتنفيذ.

�ملياه  و��شتعمالت  و�لأر��شي  �ملائية  �ملو�رد  جمالت  يف  �ملتمثلة  �أك�شاد   عمل  حماور  �أن  �لقول  وميكن 
بر�جمها  تنامت  قد  و�لب�رشية،  و�لجتماعية  �لقت�شادية  و�ملو�رد  �حليو�نية  و�لرثوة  �لنباتية  و�ملو�رد 

وم�شاريعها وتعمقت وتو�شعت يف نطاقها بحيث �شملت كل ماهو جديد.
 

�لنمذجة  تقنيات  ��شتخد�م  و�لر�ئدة يف جمال  �لنموذجية  �مل�شاريع  �لعديد من  �لعام  تقرير هذ�  وقد ت�شمن 
�لريا�شية ونظم وقو�عد �ملعلومات، �شو�ًء يف جمال �لإد�رة �ملتكاملة للمو�رد �ملائية، �أو يف جمال مكافحة 
�لت�شحر و�حلد من زحف �لرمال وجتمع �لكثبان  �لرملية، و�إعادة تاأهيل �أر��شي �ملر�عي �ملتدهورة، وتو�شيف 
�لتح�شني  جمال  يف  �أو   ، �لعربية  �لدول  يف  �لأر�شية  �ملو�رد  على  طر�أت  �لتي  و�ل�شلبية  �ليجابية  �لتغري�ت 
�لور�ثي ورعاية �ملجرت�ت �ل�شغرية، لتح�شني �لإنتاجية لعروق �لأغنام و�ملاعز يف �لدول �لعربية، �شو�ًء  عن 
�لتقنيات �حلديثة، وبالتعاون مع  �لور�ثية �ملح�شنة بو��شطة  �لرت�كيب  �أو ن�رش  �لتهجني،  �أو  طريق �لنتخاب 
و�لنخيل، وحت�شني  لالإبل  �لقائمة  �لرتبية  بر�مج  �أو يف جمال تطوير  �لوطنية،  �لبحثية  �لعديد من �ملحطات 

�إنتاجيتها، �أو يف جمال م�شح �ملو�رد �لعلفية ودر��شة �مل�شادر غري �لتقليدية لالأعالف.
 

وهنا لبد من �أن ن�شري �إىل ما حتقق خالل عام 2010 من �جناز�ت يف بر�مج �لرتبية و�لتهجني للحبوب، حيث 
مت �عتماد بع�ص �أ�شناف �أك�شاد يف �شورية ولبنان ويف �لتو�شل �إىل �شاللتي قمح طري مقاومة ملر�ص �ل�شد�أ 
�لأ�شفر �لذي �نت�رش كجائحة يف �شورية وبع�ص �لبلد�ن �لعربية �لأخرى، �أو يف جمال ح�رش وتو�شيف �ملو�رد 
وتعّر�ص  وهام،  كبري  حيوي  تنوع  من  �لعربي  �لوطن  ي�شمه  ملا  �حليو�نية  �أو  منها  �لنباتية  �شو�ء  �لور�ثية 
هذ� �لتباين �إىل �ملوؤثر�ت �ملختلفة ما يعّر�ص �لكثري من �لأ�شول و�ل�شاللت �إىل خطر �لنقر��ص، كذلك يف 
�حلافظة يف حقول  �لزر�عة  للجفاف، وتطبيق ون�رش نظام  �ملتحملة  �ملثمرة  �لأ�شجار  جمال تطوير وتنمية 

�ملز�رعني.
 

كما ولبد من �لإ�شارة �إىل ما حتقق من تطور  يف �لبنية �لتحتية �للكرتونية للمركز ، وتطوير وتاأهيل للقدر�ت 
�لب�رشية وتطوير �لبنى �لتحتية ملحطات �لأبحاث و�ملركز �لتدريبية و�ملعد�ت و�لأجهزة، لتو�كب �ملتطلبات 
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�لكو�در  تدريب  للم�شاهمة يف  و�لعاملية  �لعلمية  �لتقنيات  �أحدث  يو�كب  و�لتدريبية، ومبا  و�لبحثية  �لعلمية 
لقاء�ت  ولها  تدريبية  دورة   48 وتنفيذ  تغطية  2010 من  عام  �لعربي خالل  �ملركز  ��شتطاع  �لعربية، حيث 
علمية، وكان من �أبرزها عقد �ملوؤمتر �لأول مل�شوؤويل �لإر�شاد �لزر�عي يف �لدول �لعربية يف  �لفرتة مابني 22-
2010/2/24 �إميانًا من �ملركز �لعربي بدور �لإر�شاد �لزر�عي �لهام يف نقل نتائج �لدر��شات �إىل �مل�شتفيد �لأول 

وهو �لفالح و�ملز�رع على �متد�د وطننا �لعربي �لكبري.
                                                                                      و�هلل ويل �لتوفيق.

                                                                                                        

                                                                                                                       �لدكتور رفيق علي �شالح 
                                                                                                                   �ملدير �لعام
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اأوًل:  تقدم العمل يف برنامج احلبوب
يعترب برنامج �حلبوب �أحد �لرب�مج �لرئي�شة �مل�شتمرة يف �ملركز �لعربي لدر��شات �ملناطق �جلافة و�لأر��شي 
�لقاحلة لأهميته �لكبرية يف تنمية �لزر�عة �ملطرية يف �ملناطق �جلافة و�شبه �جلافة، و��شتثمارها على �ل�شكل 
�لأمثل، ويت�شمن عدد�ً من �مل�شاريع �لبحثية و�لتنموية، �لتي نفذت بالتعاون مع �لدول �لعربية، و�ملوؤ�ش�شات 

و�لهيئات �لقليمية و�لدولية، ونبني فيما يلي �مل�شاريع �ملنفذة خالل عام 2010:

الإجهادات  ظروف  �ضمن  الإنتاجية   عالية  وال�ضعري  القمح  من  اأ�ضناف  ا�ضتنباط  1-1م�رشوع 
البيئية:

يعمل »�أك�شاد« �شمن هذ� �مل�رشوع على �ل�شتمر�ر يف �إنتاج �أ�شناف حم�شنة من �لقمح و�ل�شعري مالئمة للبيئات 
لي�شيف  �لعربية  �جل��اف��ة  و�شبه  �جل��اف��ة 
يف  �ل�شابقة  �إجناز�ته  �إىل  جديدة  �إجناز�ت 
على  ون�رشها  �ملح�شنة  �لأ�شناف  �إنتاج 

م�شتوى �ملز�رعني يف �لدول �لعربية.
 2010 عام  خالل  �ملنفذة  �لأن�شطة  وغطت 
و�ل�شعري  �لقمح  تربية  برنامج  مكونات 
�لنحو  على   2010/2009 �لزر�عي  للمو�شم 

�لآتي:
1-1-1 التهجينات العامة:

تهدف �لتهجينات �لعامة �إىل �إنتاج تر�كيب 
ور�ثية جديدة لنتخاب �ل�شاللت �ملب�رشة 
وقد  �ملتالحقة،  �لنعز�لية  �لأجيال  عرب 
تهجينًا   »395«  2010 عام  خالل  �أج��ري 
جرى  و�لتي  �ملنتخبة،  �لآباء  بني  ناجحًا 
و�شمت  زر�عي،  مو�شم  من  لأكرث  تهجينات القمح وال�ضعري يف حمطة بحوث اإزرع.تقييمها 



 اأك�ســــاد -التقرير الفني ال�سنوي 2010

10

�لطري  �لقمح  130 هجينًا من  �لهجن  هذه 
هجينًا  و135  �لقا�شي،  �لقمح  من  و130 
لدر��شة  مو�قع  عدة  يف  وذلك  �ل�شعري.  من 
�لال�أحيائية  ل��الإج��ه��اد�ت  حتملها  م��دى 
طريقتي  ��شتعملت  ك��م��ا  و�لأح��ي��ائ��ي��ة، 
�لإ�شطناعية  و�لعدوى  �لطبيعية  �لعدوى 
لدر��شة حتملها لالأمر��ص �لرئي�شة �ل�شائعة 
»�لأ�شد�ء، و�لتفحمات، وتبقعات �لأور�ق«. 
والأج��ي��ال  ال��ه��ج��ن  ت��ق��ومي   2-1-1

النعزالية واملتقدمة:
ي��ت��م ت��ق��ومي ك��اف��ة �ل��ه��ج��ن و�ل��ع��ائ��الت 
�ل�شابقة،  �ملو��شم  عن  �لناجتة  و�ل�شاللت 
�إدخاله يف  و�نتخاب �ملتفوق منها بهدف 
لل�شنة  �لأولية  �لإنتاجية  �لكفاءة  جتربة 
�لأوىل، �لتي ُتعد �ملرحلة �لأوىل من تقومي 

�شاللت �أك�شاد، حيث تغطي هذه �لأجيال خمتلف مر�حل برنامج تربية �لقمح و�ل�شعري، بدء�ً من �جليل �لأول 
 .»F5« وحتى �جليل �خلام�ص »F1«

1-1-3 اأ�ضطر املراقبة املنتخبة:
�شمت هذه �لأ�شطر 214 م�شدر�ً ور�ثيًا من 
ملو�شمني  تقييمها  جرى  و�ل�شعري،  �لقمح 
ثباتية  م��ن  للتاأكد  متتاليني،  زر�ع��ي��ني 
منها  �ملتميز  ��شتخد�م  ثم  ومن  �شفاتها، 
يف  �شت�شتعمل  �لتي  �لهجن  لآب��اء  كرو�فد 
لأ�شناف   ،2011/2010 مو�شم  تهجينات 

�لقمح �لطري و�لقمح �لقا�شي و�ل�شعري. 
الإنتاجية  الكفاءة  جت��ارب   4-1-1

الأولية:
و�ل�شعري  �لقمح  من  �شاللة   248 خ�شعت 
�لكفاءة  جت���ارب  يف  �حل��ق��ل��ي  للتقييم 
�أف�شل  مع  وق��ورن��ت  �لأول��ي��ة،  �لإنتاجية 
حمطتي  يف  �مل��زروع��ة  �ملحلية  �ل�شو�هد 
�إزرع وجلني، ومت �لرتكيز يف �لتقييم على 
ومقاومة  و�لباكورية  �لإنتاجية  خو��ص 
�شاللة ملو�شم   124 تقييم  �لأمر��ص. جرى 

و�حد 2010/2009، و�شيعاد تقييمها ملو�شم ثاين 2011/2010. وكان قد مت تقييم 124 �شاللة �أخرى ملو�شمني 
متتاليني 2009/2008، 2010/2009، و�نتخب منها 41 �شاللة مب�رشة، �شتخترب يف جتربة �لكفاءة �لإنتاجية 

�لعربية للمو�شم 2011/2010.  

1-1-5 جتربة الكفاءة الإنتاجية العربية:
تهدف هذه �لتجربة �إىل تقييم �أد�ء �شاللت �أك�شاد �ملتقدمة حتت ظروف �لزر�عة �ملطرية و�ملروية يف �أكرب 
عدد من �ملو�قع �لبيئية �ملتباينة �ملوزعة يف 17دولة عربية. حيث يتم حتديد �ل�شاللت �ملتفوقة على �ل�شو�هد 

اأجيال انعزالية ومتقدمة من القمح وال�ضعري

اأ�ضطر مراقبة امل�ضادر الوراثية من القمح وال�ضعري
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ملتابعة  و�نتخابها  و�ملح�شنة،  �ملحلية 
در��شتها و�عتماد �ملتفوق منها كاأ�شناف 
�شاللة   19 �لتجربة  �شمت  حم�ّشنة.  جديدة 
متقدمة من كٍل من  �لقمح �لطري، و�لقمح 
�ملحلي  لل�شاهد  �إ�شافًة  و�ل�شعري،  �لقا�شي، 

و�ملح�شن.
�أظهرت نتائج مو�شم 2010/2009، �لو�ردة 
من 15 موقع يف �شت دول عربية �إىل تفوق 
على  موقع  من  �أك��رث  يف  �أك�شاد  �شاللت 

�ل�شو�هد �ملحلية وهي:
 -  1329  -  1315 �أك�شاد  القا�ضي:  القمح 

.1373 - 1367  - 1355 - 1333
 –  1135  –  1123 �أك�شاد  الطري:  القمح 

.1178 - 1157 – 1149 – 1147
 –  1690  –  1688  –  1686 �أك�شاد  ال�ضعري: 

.1704 - 1700 – 1697 – 1695
يف  �ملتفوقة  �لطري  و�لقمح  �لقا�شي  �لقمح  من  �أك�شاد  �شاللت  من  �لعديد  �أد�ء  تقييم  �لعربي  �ملركز  وتابع 

�حلقول �لإختبارية خالل �ملو�شم 2010/2009. وتو�شل �إىل �لعديد من �ل�شاللت �ملب�رشة، كما يلي:
ال�ضاللت املب�رشةمن القمح القا�ضي: 

�أك�شاد 1273، 1305، 1349.
ال�ضاللت املب�رشةمن القمح الطري: 

�أك�شاد 1123، 1147، 1139، 1147.
�أك�شاد  �شنف  �عتماد   2010 عام  يف  ومت 
يف   4 دوم��ا  1229ب��ا���ش��م  �لقا�شي  �لقمح 
عمارة1  ت��ل  باإ�شم   65 و�أك�����ش��اد  �شورية 

و�أك�شاد 901 با�شم تل عمارة 4 يف لبنان.
ونظر�ً لنت�شار جائحة مر�ص �ل�شد�أ �لأ�شفر 
يف �جلمهورية �لعربية �ل�شورية، وبالأخ�ص 
على �أ�شناف �لقمح �لطري �ملزروعة  خالل 
ت�رشيع  وب��ه��دف   ،2010/2009 �ملو�شم 
مقاومة  �شاللت  على  �حل�شول  خطو�ت 
وتتمتع  �مل��ذك��ور،  للمر�ص  متحملة  �أو 
بدياًل  وتكون  جيدة،  �إنتاجية  مبو��شفات 
عن �لأ�شناف �حل�شا�شة، وبناًء على تو�شية 
�للجنة �لوطنية لأمر��ص �ل�شد�أ يف �شورية، 
�لقمح  من  �أك�شاد  �شاللتي  �ختبار  �شيتم 

�لعامة  �لهيئة  لدى  �لإنتاجية �جليدة،  �لأ�شفر وذ�ت  �ل�شد�أ  1115، �ملقاومتني ملر�ص   ،1133 �أك�شاد  �لطري 
  للبحوث �لعلمية �لزر�عية، متهيد�ً لعتماد �ل�شاللتني كاأ�شناف و�إكثارها لتوّزع على �ملز�رعني مبا�رشًة.

1-1-6 تقييم امل�ضادر الوراثية لتحمل الإجهادات الالاأحيائية والأحيائية:
�أ�شا�شيًا من منهجية �لعمل يف برنامج �حلبوب، حيث يتم  ُتعد هذه �خلطوة يف غاية �لأهمية، وت�شكل جزء�ً 
�لال�أحيائية  �لعربي لتحمل �لإجهاد�ت  �أو �مل�شتنبطة من �ملركز  �لور�ثية �ملدخلة  �أد�ء كافة �مل�شادر  تقييم 
و�لأحيائية يف حمطات �أك�شاد » �إزرع، جلني، ودير �لزور«، وبع�ص �ملحطات �لوطنية �ملتعاونة، وخالل مو�شم 

جتارب الكفاءة الإنتاجية العربية للقمح وال�ضعري
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2010/2009، مت تقومي �لعديد من �مل�شادر �لور�ثية من �لقمح �لقا�شي و�لقمح �لطري و�ل�شعري، �شّمت 999 
مدخاًل �أجنبيًا من �يكارد�، و701 مدخاًل من �ل�شيميت، و 17 مدخاًل من هيئة �لطاقة �لذرية �ل�شورية، �إ�شافًة 
�أك�شاد �لد�خلة يف جتارب �لكفاءة �لإنتاجية �لأولية و�لعربية و�أ�شطر �ملر�قبة �ملنتخبة، وبناًء  �إىل �شاللت 
�أف�شل �مل�شادر �لور�ثية من �لأنو�ع �لثالثة  على تلك �لتقييمات �لتي مّتت يف �لبيئات �ملجهدة مت �نتخاب 

ملو��شلة �لعمل عليها يف �شبيل �لو�شول �إىل �ل�شنف �ملح�ّشن و�لتي بلغ عددها نحو 200 م�شدر�ً ور�ثيًا.
1 - 2 م�رشوع تطوير الأنظمة الزراعية املح�ضولية يف املناطق املطرية:

�إنتاجية �حلبوب يف �ملناطق �جلافة  يهدف هذ� �مل�رشوع �إىل در��شة بع�ص �ملعامالت �لزر�عية �ملوؤثرة يف 
بني  و�لتو�زن  �لتكامل  حتقق  �لتي  �جلديدة  �لزر�عية  �لنظم  بع�ص  و�إدخ��ال  �أف�شلها،  وحتديد  �جلافة  و�شبه 
�لإنتاجني �لنباتي و�حليو�ين. ويويل هذ� �مل�رشوع �أهمية خا�شة لأ�شناف و�شاللت �أك�شاد �مل�شتنبطة حديثًا 
من خالل حتديد حزمة �ملعامالت �لزر�عية �ملالئمة لكٍل منها ونقلها �إىل حيز �لتطبيق يف حقول �ملز�رعني. 

��شتملت �أن�شطة �مل�رشوع خالل عام 2010 على ما يلي:
1-2-1 غربلة �ضاللت اأك�ضاد من القمح الطري وال�ضعري لتحمل امللوحة يف احلقل:

يهدف �لبحث �إىل غربلة �شاللت �أك�شاد من حم�شويل �لقمح �لطري و�ل�شعري يف �حلقل با�شتخد�م مياه �ل�رشف 
�لزر�عي، �لتي ترت�وح قيم �لتو�شيل �لكهربائي لها بني 17 و 20 د�شي�شيمنز/ م، ملح�شويل �لقمح و�ل�شعري على 
�لتو�يل. و�شت�شتمر عملية �لغربلة م�شتقباًل لت�شمل م�شادر ور�ثية �أخرى متنوعة، لغر�ص �ختبار �آباء �لهجن 
باإنتاجية  و�مل�شي يف برنامج تربية خم�ش�ص ل�شتنباط �شاللت متحملة لالجهاد �مللحي، مع �لحتفاظ 

حبية ونوعية جيدتني.
�أظهرت نتائج �لبحث �لذي �أجري على 20 �شاللة من �شاللت �أك�شاد من كل من حم�شويل �لقمح �لطري و�ل�شعري، 
على وجود تباين ور�ثي و��شع بني �ل�شاللت �ملختربة يف كال �ملح�شولني، وتفوق �لعديد منها على �ل�شاهد، 

و�شيتم تنفيذ �لبحث ملو�شم ثاين 2011/2010.

اأولية لغربلة خطوط وراثية من القمح وال�ضعري لطول ال�ضويقة اجلنينية يف احلقل  1-2-2 درا�ضة 
واملخرب:  

يهدف �لبحث �إىل �إجر�ء غربلة حقلية لعدد من �خلطوط �لور�ثية من حما�شيل �لقمح �لقا�شي و�لقمح �لطري 
�جلفاف  لتحمل  مهم  كموؤ�رش  ل�شتخد�مها   Coleoptile’s length �جلنينية  �ل�شويقة  طول  ل�شفة  و�ل�شعري 

�ضاللت اأك�ضاد من القمح الطري املختربة لتحمل امللوحة يف احلقل – حمطة بحوث دير الزور
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و�لتقليل من �شدته خ�شو�شًا يف �ملر�حل �لوىل من منو �لنبات. نفذت �لتجربة يف حمطة بحوث �إزرع خالل 
�ملو�شم �لزر�عي 2009/2008، حيث زرعت �لبذور على �أعماق )5، 10 و 15 �شم(، وبينت �لنتائج �لولية �لتي 

مت �لتو�شل �إليها خالل عام 2010 مايلي: 
1. وجود فروقات معنوية ل�شفة طول �ل�شويقة �جلنينية بني �أعماق �لزر�عة، و�ل�شاللت �ملختربة للمحا�شيل 

�لثالثة.
2. كان لبادر�ت بع�ص �ل�شاللت �لقدرة على �لإنبات بن�شبة عالية يف �لأعماق 10 و15 �شم، ذلك لمتالكها 
�شويقة جنينية طويلة )�أكرث من 8 �شم(. ويتابع �لإعد�د لتنفيذ �لتجارب �ملخربية لدر��شة وجود �رتباط �أوعدمه 

بني نتائج �حلقل و�ملخرب.
1-2-3 دور بع�ض التقانات الزراعية يف حت�ضني اإنتاجية املياه وغلة حم�ضول القمح القا�ضي احلبية 

حتت نظم الزراعة املطرية:
ُنفذت جتربة حقلية يف حمطة بحوث �إزرع خالل �ملو�شم 2010/2009،  لدر��شة تاأثري بع�ص �لتقانات �لزر�عية 
]�لتع�شيب، ونظام �لفالحة )�شطحية �أو تقليدية(، ومعدل �لبذ�ر )80، 120، 160 كغ. هكتار - 1([ يف حت�شني 
�لتقانات يف حت�شني  تلك  �أهمية  تقييم  �أك�شاد1105، و�شام5، من خالل  �لقا�شي  �لقمح  �إنتاجية �شنفني من 

كفاءة ��شتعمال �ملياه، وزيادة كمية �ملياه �ملتاحة للنباتات يف منطقة �نت�شار �جلذور.
بّينت �لنتائج �أّن متو�شط غّلة �شنفي �لقمح �لقا�شي كان معنويًا �أعلى يف �لقطع �لتجريبية �لتي �أزيلت منها 
ب�شكٍل كامل نباتات �لأع�شاب �ل�شارة، وفلحت فالحة و�حدة �شطحية، عند معدل �لبذ�ر 120 كغ. هكتار- 1، �لأمر 
نباتات �ملح�شول وتطورها.  لنمو  �ملتاحة  و�لعنا�رش �ملعدنية �ملغذية  �ملياه  �إىل زيادة كمية  يوؤدي  �لذي 
عميقتني  )فالحتني  �لتقليدية  �لفالحة  مع  باملقارنة   Minimum tillage �ل�شطحية  �لفالحة  عملية  وت�شاعد 
�لرتبة  �ملحافظة على خمزون  ثّم  Evaporation، ومن  بالتبخر  �ملياه  فقد  �حلد من معدل  متعامدتني( يف 

�ملائي. 
وتوؤدي زيادة معدل �لبذ�ر عن 120 كغ . هكتار - 1 �إىل زيادة معدل ��شتهالك �ملياه �ملتاحة بكمياٍت حمدودة 
يف �لرتبة من قبل نباتات �ملح�شول، فتقل كمية �ملياه �لكلية �ملتاحة للنبات �لو�حد، وتوؤدي زيادة معدل 
�لبذ�ر �إىل ��شتنفاد �ملياه بوقٍت مبكر، �لأمر �لذي يوؤدي �إىل تعري�ص �لنباتات لالإجهاد �ملائي �ملتز�من مع 
�حلر�رة �ملرتفعة خالل �ملر�حل �ملتقدمة �حلرجة )مرحلتي �لإزهار و�متالء �حلبوب(، ما يوؤثر �شلبًا يف عدد 
�حلبوب �ملت�شكلة يف �لنبات ووحدة �مل�شاحة من �لأر�ص، ومتو�شط وزن �لألف، �لأمر �لذي يوؤدي �إىل تر�جع 

غلة �ملح�شول �حلبية. 
 1 دومن-   . كغ   320  ،1105 �أك�شاد  �ل�شنف  لدى  معنويًا  �لأعلى  كان  �حلبية  �لغلة  متو�شط  �أّن  لوحظ  ولكن 
�أك�شاد1105 على �ل�شنف  - 1. ويعزى ذلك �إىل تفوق �ل�شنف  248 كغ . دومن  باملقارنة مع �ل�شنف �شام5، 
�إىل  بالإ�شافة  حبة،  �لألف  وزن  ومتو�شط  �لأر�ص  من  �مل�شاحة  وحدة  يف  �ملت�شكلة  �حلبوب  عدد  يف  �شام5 
كفاءته يف �ملحافظة على حجم �مل�شدر )دليل �مل�شاحة �لورقية، وم�شاحة �لورقة �لعلمية(، �لأمر �لذي ي�شاعد 
يف زيادة كمية �لطاقة �ل�شوئية �ملمت�شة و�ملحولة �إىل طاقة كيميائية خمزونة يف رو�بط �ملركبات �لع�شوية 

  �مل�شّنعة )�ملادة �جلافة(.
اإنتاجية حم�ضول »القمح وال�ضعري«  1-2-4 دور العنا�رش املعدنية املغذية ال�ضغرى يف حت�ضني 

حتت ظروف الزراعة املطرية:
2010/2009، بهدف تقييم  �لعربي يف جلني خالل �ملو�شم  �لتجربة �حلقلية يف حمطة بحوث �ملركز  فذت  نُّ
�حلبية  �لغلة  وزيادة  للبادر�ت،  �لأويل  �لنمو  حت�شني  يف  �ل�شغرى  �ملغذية  �ملعدنية  �لعنا�رش  بع�ص  تاأثري 
لبع�ص �أ�شناف �أك�شاد �ملعتمدة من �لقمح �لقا�شي �أك�شاد 65، �أك�شاد 1105، و�لقمح �لطري �أك�شاد 901، �أك�شاد 

885 حتت  ظروف �لزر�عة �ملطرية. 
لرت حملول/طن   5 Synergize NP+Zn مبعدل  ب�شكٍل كامل مبحلول    Seed dressing �لبذور  مّتت تك�شية 

بذور، وفق �ملعامالت �لآتية:
1. عوملت �لبذور مبحلول )NP + Cu( مبعدل 5 لرت/ طن بذور.
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2. عوملت �لبذور مبحلول )Mn + )NP+Zn باملعدل نف�شه.
3. عوملت �لبذور مبحلول )Mn + )NP + Cu باملعدل نف�شه.

4. عوملت �لبذور مبحلول )NP+Zn( + )NP + Cu( باملعدل نف�شه.
5. �ملعاملة �ل�شاهد: ترتك عينات بذور من خمتلف �لأ�شناف �ملدرو�شة بدون معاملة باأٍي من تلك �ملحاليل 

وتعتمد ك�شاهد حُت�شب على �أ�شا�شه ن�شبة �لزيادة يف �لغلة �حلبية يف �ملعامالت.
بينت �لنتائج �أّن تك�شية �لبذ�ر بالعنا�رش �ملعدنية �ل�شغرى و�لكربى �لآنفة �لذكر، قد �أدت �إىل زيادة متو�شط 
�إنتاجية جميع �لأ�شناف �ملدرو�شة من �لقمح �لطري و�لقا�شي، وتباينت �لأ�شناف من كل نوٍع حم�شويل يف 
��شتجابتها لهذه �ملعاملة، حيث كان متو�شط �لغلة �حلبية ل�شنفي �لقمح �لقا�شي �أك�شاد65، و�أك�شاد1105 يف 
�ملعاملة 457 ، 392 كغ . دومن1- على �لتو�يل باملقارنة مع �ل�شاهد 320، 314 كغ. دومن1- على �لتو�يل. وكان 
متو�شط �لغلة �حلبية يف �أ�شناف �لقمح �لطري �أك�شاد885، و�أك�شاد901 �ملعاملة 530، 500 كغ . دومن1- على 
�لتو�يل باملقارنة مع �ل�شاهد 523، 474 كغ. دومن1- على �لتو�يل. ت�شري هذه �لنتائج �إىل �أهمية معاملة �لبذ�ر 
قبل �لزر�عة بالعنا�رش �ملعدنية �ملغذية �ل�شغرى و�لكربى لت�رشيع �لنمو �لأويل للبادر�ت، ما ي�شمن �لتغطية 
�لكاملة و�ملبكرة ل�شطح �لرتبة، �لأمر �لذي ي�شاعد يف تقليل معدل فقد �ملاء بالتبخر �ملبا�رش من �شطح �لرتبة، 

ومن ثّم زيادة كمية �ملياه �ملتاحة للنباتات
1-2-5 درا�ضات حول حم�ضول املا�ض Mung bean يف املناطق املروية:

حزمة  لتحديد  حقلية  جت��ارب  تنفيذ  مت 
و�لكثافة  )�ل�شنف،  �ملنا�شبة  �لتقانات 
حم�شول  لإن��ت��اج  و�لت�شميد(  �لنباتية، 
�مل��ا���ص حت��ت ظ���روف �ل��زر�ع��ة �مل��روي��ة 
دير  يف  �لعربي  �ملركز  بحوث  حمطة  يف 
�إعتمادها م�شتقباًل يف زر�عته  �لزور، ليتم 
�ملا�ص  وحم�شول  �لقمح.  يعقب  كمح�شول 
�ل�شيفية  �حلولية  �لبقولية  �ملحا�شيل  من 
ي�شتخدم يف �لدور�ت �لزر�عية، كما ت�شتخدم 
�خل�رش�ء  و�مل��ادة  لالإن�شان  غ��ذ�ء�ً  ب��ذوره 
�أن  �لأولية  �لنتائج  بينت  للحيو�ن،  علف 
ل  حيث  �رشيعة  قرونه  ون�شج  منوه  فرتة 
من  ��شتهالكه  و�أن  يومًا  �ل�شبعون  تتجاوز 
�ملاء قليل جد�ً باملقارنة مع فول �ل�شويا، 
�ملو�شم  خ��الل  �لتجارب  متابعة  و�شيتم 

�لقادم.

1 - 3 م�رشوع اإكثار بذار املربي لأ�ضناف و�ضاللت اأك�ضاد من حم�ضويل  القمح  وال�ضعري:
 ُتعد عملية �إكثار بذ�ر �ملربى لأ�شناف و�شاللت �أك�شاد من �لقمح �لقا�شي و�لقمح �لطري و�ل�شعري يف غاية 
�لأهمية، وهي تتم ب�شكٍل �أ�شا�شي يف حمطة بحوث �أك�شاد يف دير �لزور حتت ظروف �لزر�عة �ملروية ل�شمان 
توفري �لكميات �لالزمة من �لبذ�ر. وترجع هذه �لأهمية �إىل �أن كميات بذ�ر �ملربي �لناجتة عن برنامج �لرتبية 
تبقى حمدودة، ول تلبي �حتياجات �لدول �لعربية من بذ�ر �لأ�شناف و�ل�شاللت �ملتفوقة لديها، ويقوم �ملركز 
�لعربي من خالل هذ� �مل�رشوع بتوفري �لبذ�ر �ملطلوبة مع �ملحافظة على نقاوة بذ�ر هذه �لأ�شناف و�ل�شاللت 
من خالل عمليات �لتنقية �مليكانيكية و�لور�ثية خالل مو�شم �لنمو، و�إجر�ء عمليات �لغربلة و�لتعقيم و�لتخزين 

�جليد لحقًا.
�لإكثار  ومبر�حل   2010/2009 �ملو�شم  خالل  �إكثارها  مت  �لتي  �ملب�رشة  �أك�شاد  و�شاللت  �أ�شناف  عدد  بلغ 
غربلة  عمليات  متت  حيث  و�ل�شعري.  �لقمح  من  و�شاللة  �شنفًا   250 قر�بة   G1 و�لنو�ة   ،G0 �لنوية  �ملختلفة 

جتارب حم�ضول املا�ض  حتت ظروف الزراعة املروية 
 حمطة بحوث دير الزور
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16 دولة عربية على �شكل جتارب وهجن  �إىل  1538 كغ بذ�ر  �لناجت، و�أر�شل منه كمية بلغت  �لبذ�ر  وتعقيم 
و�شاللت مب�رشة، لتزرع خالل �ملو�شم �لزر�عي 2011/2010، كما هو مبني يف �جلدول.

اإكثارات القمح وال�ضعري يف حمطة دير الزور2009/2008.

الدولة
املجموعكمية البذار املر�ضل )كغ( خالل املو�ضم 2009/2010

)كغ( أصناف وسالالت مبشرةهجن الجيل الثانيتجارب كفاءة إنتاجية
6015213288�شورية
205100125لبنان

4010400450�لأردن
55قطر

2525�لعر�ق
501060�لكويت

255075�ل�شعودية
2525�شلطنة عمان

401050�ليمن
601575�ل�شود�ن

6015100175م�رش
252550ليبيا

20525تون�ص
401050�جلز�ئر
20525�ملغرب

1515موريتانيا
2020�يكارد�

1538المجمـــــــــــــــــــوع

 كميات بذار القمح وال�ضعري املر�ضلة اإىل الدول العربية خالل مو�ضم 2010/2009 )كغ(
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1 - 4 م�رشوع تطوير اإنتاجية حم�ضول الذرة الرفيعة )البي�ضاء(:
يهدف هذ� �مل�رشوع �إىل حت�شني وتطوير �إنتاجية هذ� �ملح�شول يف �لدول �لعربية �ملهتمة، من خالل تنفيذ 
عدة جتارب يف �ملو�شم �لزر�عي 2009-2010، حيث مت تقييم 19 طر�ز ور�ثي من عدة دول عربية، وزرعت 
يف حمطة بحوث �أك�شاد يف �إزرع كعروة تكثيفية مروية )ثالث ريات(، حيث �أ�شارت �لنتائج �لأولية لعمليات 
�لتقيمم �إىل متيز عدة طرز ور�ثية باإنتاج �حلبوب مثل �إزرع 3، �إزرع 5، �إزرع 7، �إزرع 119، �إزرع 66، عماين 
�لعايل  و�لطول  بالن�شج  بالتاأخري  �لأخرى  �لطرز  بع�ص  متيزت  كما   ،113 جيزة   ،15 جيزة  دور�دو،  حملي، 

و�حلجم �لكبري مثل جاز�ن �لأحمر، جاز�ن �لأبي�ص، �شهال، �إزرع 62.
كما مت زر�عة 13 هجني F1  مع �آبائها، ومن خالل �لتقييم �لأويل لهذه �لهجن لوحظ متيز بع�شها بالإنتاجية 
و�لباكورية وبع�ص �ل�شفات �لزر�عية �لهامة، حيث �شيتم متابعة زر�عتها يف �ملو�شم �لقادم للح�شول على 

.F2 نباتات
وبهدف تبادل �خلرب�ت مت تنفيذ جتربة م�شرتكة بني �ملركز �لعربي »�أك�شاد« و�لهيئة �لعامة للبحوث �لعلمية 
�لزر�عية يف �شورية، تهدف �إىل تقييم و�إكثار 36 طر�ز ور�ثي )18 من �أك�شاد، و18 من �لهيئة( وحتديد �ل�شفات 
�ل�شكلية و�لتطورية و�ملوؤ�رش�ت �لد�لة على �لغلة يف حمطة بحوث �إزرع، بالإ�شافة لذلك مت �إجر�ء تهجني لهذه 
�لطرز يف حمطة بحوث 1 �أيار �لتابعة للهيئة و�شيتم زر�عة �لهجني F1 يف �ملو�شم �لقادم ومتابعة عمليات 

�لتقييم و�لنتخاب يف �لأجيال �لنعز�لية �لالحقة.

1 - 5 امل�ضاريع التنموية اخلا�ضة يف الدول العربية:
1-5-1 م�رشوع حت�ضني اإنتاج القمح يف الدول العربية

 يهدف �مل�رشوع �لذي ينفذه �أك�شاد بالتعاون مع �لبنك �لإ�شالمي للتنمية �إىل حت�شني �إنتاجية حم�شول �لقمح 
يف �لدول �لعربية حتت ظروف �لزر�عة �ملروية و�لبعلية، ودعم م�شاريع �لأمن �لغذ�ئي يف �ملنطقة، من خالل 
تاأمني �لبذ�ر �ملح�شن ذو �لنوعية �لعالية من �أ�شناف و�شاللت �أك�شاد ذ�ت �لطاقة �لإنتاجية �لعالية للدول 
�مل�شتفيدة من �مل�رشوع وهي : ال�ضعودية، اجلزائر، املغرب، ليبيا، الأردن، العراق، اليمن، ال�ضودان، تون�ض، 

�ضورية، لبنان. 
12 �شاللة مب�رشة من �شاللت  �إكثار  2009/2008، حيث مت  �لعمل فعليًا كمو�شم حت�شريي خالل مو�شم  بد�أ 
�أك�شاد للقمح �لطري و�لقمح �لقا�شي، يف حمطة دير �لزور �لتابعة للمركز �لعربي لتاأمني �حتياجيات �مل�رشوع، 
�لطري  �لقمح  �شاللة من  �لقا�شي و16  �لقمح  �شاللة من   22 �إكثار   ،2010/2009 �لزر�عي  �ملو�شم  ومت خالل 
�لعربية  �لدول  على  �لناجت  �لبذ�ر  توزيع  مت  وقد  طنًا،   120 �نتاجها  بلغ  و�لتي  و�لرقة  �لزور  دير  حمطتي 

اإكثار �ضاللت القمح الداخلة يف م�رشوع حت�ضني اإنتاج القمح يف الدول العربية دير الزور 2009/2008. 
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2011/2010 ، و�جلدول يبني  �مل�شاركة يف �مل�رشوع بعد غربلته وتعقيمه لتتم زر�عته لديها خالل �ملو�شم 
كميات �لبذ�ر �ملوزعة �شمن م�رشوع حت�شني �إنتاج �لقمح يف 

�لدول �لعربية.
وطلبت �لعديد من �لدول زيادة �لكمية لبع�ص �لأ�شناف، حيث 
بلغ �إجمايل مامت توزيعه على 10 دول عربية هو 116.654طن، 
و�لكمية �ملتبقية ومقد�رها )3.355 طن(، تركت �إحتياط ومت 
�لدول يف حال  بع�ص  لتزويد   ،2011/2010 للمو�شم  زر�عتها 
طلبت بع�ص �لأ�شناف �ملب�رشة علمًا �أن كميات �لبذ�ر �شحنت 
من  و��شتلمت   ،2010/9/9-1 �لفرتة  خالل  �لعربية  �لدول  �إىل 
حقول  يف  زر�عتها  متابعة  و�شيتم  �لر�شمية،  �جلهات  قبل 
�إر�شادية(،  �إكثار وحقول  )كحقول  �ملز�رعني  �لإكثار وحقول 

من قبل خرب�ء �أك�شاد خالل مر�حل �لنمو.
 2010/4/27-18 �لفرتة  خالل  تدريبية  دورة  تنفيذ  مت  كما 
حول حت�شني حم�شول �لقمح و�شارك فيها متدربًا و�حد�ً عن 

كل دولة عربية م�شتفيدة من �مل�رشوع.
1-5-2 م�رشوع اإكثار بذار القمح يف ال�ضودان:

بد�أ �لعمل يف �مل�رشوع �عتبار�ً من مو�شم 2010/2009، و�لذي 
�إكثار  �ل�شود�ن، عن طريق  �لقمح يف  �إنتاج  زيادة  �إىل  يهدف 
تدريب  �إىل  يهدف  كما  �ملز�رعني  حقول  يف  �لقمح  �أ�شناف 
وتطوير  �لزر�عية  �لآلت  بتقدمي  �لفني  و�لدعم  �لفنية  �لكو�در 

عمليات �لغربلة و�لتخزين. وهذ �مل�رشوع ممول من �لبنك �لإ�شالمي للتنمية ، حيث مت تنفيذ �خلطة �ملقررة 
للم�رشوع خالل هذ� �ملو�شم وت�شمنت: 

زر�عة م�شاحة 40 هكتار�ً من �أ�شناف �لقمح يف مو�قع خمتلفة كحقول �إر�شادية، وتنفيذ دورة تدريبية ل� 11 
 متدربًا �شود�نيًا حول حت�شني حم�شول �لقمح و�إكثار �لبذ�ر خالل �لفرتة 2010/4/27-18.

1-5-3 م�رشوع حت�ضني اإنتاجية  املحا�ضيل الإ�ضرتاتيجية يف اجلمهورية الإ�ضالمية املوريتانية:
CNARADA، وبتمويٍل  �لزر�عي  �لزر�عي و�لتنمية  ُينفذ �ملركز �لعربي بالتعاون مع �ملركز �لوطني للبحث 
و�لذرة  و�ل�شعري،  )�لقمح،  �لإ�شرت�تيجية  �ملحا�شيل  �إنتاجية  حت�شني  م�رشوع  للتنمية  �لإ�شالمي  �لبنك  من 
�ل�شفر�ء، و�لذرة �لبي�شاء، و�لدخن، و�لفا�شولياء( يف �جلمهورية �لإ�شالمية �ملوريتانية. يهدف �مل�رشوع �إىل 

ح�رش وجمع �لأ�شول �لور�ثية من �لأنو�ع 
�ملح�شولية �ل�شابقة �لذكر، و�إدخال �أ�شناف 
و�شاللت �أك�شاد من �لقمح و�ل�شعري، وتقييم 
�مل�شتهدفة،  �ملحلية  �لبيئات  يف  �أد�ءه��ا 
تكيفًا  �لأك��رث  �لور�ثية  �لطرز  و�نتخاب 
�إكثارها. وتاأ�شي�ص  و�إنتاجيًة، و�لعمل على 
برنامج تربية وحت�شني ور�ثي لتلك �لأنو�ع 
�لفنية  �ل��ك��و�در  وت��دري��ب  �ملح�شولية، 
وحفظها  �لبذ�ر  جمع  �أ�ش�ص  على  �لوطنية 
�لبدء  مّت  �لتقليدية.  بالطرق  و�إك��ث��اره��ا 
خالل  م��ن   2009 ع��ام  خ��الل  بامل�رشوع 
حتديد �ملو��شفات �لفنية لالأجهزة �حلقلية 

و�ملخربية �ملطلوبة.

الكمية )طن(الدولة
10.5�جلز�ئر
7.0تون�ص

6.025�جلماهريية �لليبية
24.54�ل�شود�ن
6.05�ل�شعودية

20.95�لعر�ق
9.1�لأردن
6.89لبنان

19.2�شورية

6.5موريتانيا

3.355�لحتياطي
120 طناملجموع

كميات بذار القمح املر�ضلة اىل الدول العربية 
�ضمن م�رشوع حت�ضني اإنتاج القمح 

والحتياطي منهاخالل املو�ضم 2010/2009.

م�رشوع حت�ضني اإنتاج القمح يف موريتانيا
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وخ������الل �مل���و����ش���م �ل����زر�ع����ي 
�خلطة  تنفيذ  مت   2010/2009
�ملقررة للم�رشوع،  حيث مت تنفيذ 
دورة تدريبية ل� 15 متدربًا، حول 
�لور�ثي  و�لتح�شني  �لرتبية  �أ�ش�ص 
و�لبقول،  �حلبوب  حما�شيل  يف 
�ملطرية  �ل��زر�ع��ة  ظ���روف  حت��ت 
و�ملروية، و�لتحليل �لآيل للبيانات 
�لزر�عية، خالل �شهر كانون �لأول/

دي�شمرب2010.
كما متت زر�عة جميع �ملحا�شيل 
قطع  يف  �مل�رشوع  يف  �مل�شتهدفة 
حتديد  خاللها  من  ومت  جتريبية، 
�لتي  و�لكمية،  �ل�شكلية  �ملوؤ�رش�ت 
�شتدر�ص وفق ��شتمار�ت معلومات 

خا�شة لكل نوع حم�شويل.
�لبي�شاء  �لذرة  حم�شول  من  ور�ثية،  وطرز  �أ�شناف   5 من  كغ   60 كمية  موريتانيا  �إىل  �أك�شاد  �أر�شل  كما 
)�لرفيعة(، �إىل م�رشوع �لتنمية �لزر�عية �ملندجمة لدعم �لأمن �لغذ�ئي، ومّت جمع 193 عينة من �لطرز �لبيئية 
�ملحلية لالأنو�ع �ملح�شولية �مل�شتهدفة، وذلك من 59 موقعًا زر�عيًا يف ثالث وليات )كوركول، كيدمياغا، 

�لع�شابة(.
جرى بعدها تو�شيف بيئي )�لعو�مل �لأر�شية و�جلوية( ملناطق �لزر�عة �مل�شتهدفة يف حمطة �شيال للبذور، 

 ديريي.
اجلمهورية  احلافظة يف  الزراعة  نظام  بتطبيق  القمح  اإنتاجية  حم�ضول  م�رشوع حت�ضني   4-5-1

الإ�ضالمية املوريتانية:
و�لتنمية  �لزر�عي  للبحث  �لوطني  و�ملركز  �لغذ�ئي  �لأمن  دعم  برنامج  مع  بالتعاون  �لعربي  �ملركز  ينفذ 
�لزر�عي يف �جلمهورية �لإ�شالمية �ملوريتانية CNARADA، وبتمويٍل من �لبنك �لإ�شالمي للتنمية م�رشوع 
حت�شني �إنتاجية حم�شول �لقمح بتطبيق نظام �لزر�عة �حلافظة يف منطقة �ل�شدود يف �جلمهورية �لإ�شالمية 
�لأر�ص  من  �مل�شاحة  وحدة  يف  �لقمح  حم�شول  �إنتاجية  متو�شط  حت�شني  �إىل  �مل�رشوع  يهدف  �ملوريتانية. 
مبا ي�شمن حتقيق �لأمن �لغذ�ئي، و�لعمل على ن�رش نظام �لزر�عة �حلافظة كنظاٍم زر�عي بديل عن �لزر�عة 
مع  يتما�شى  مبا  �لإنتاجية،  خ�شائ�شها  وحت�شني  �ملتدهورة،  �لزر�عية  �لأر��شي  تاأهيل  لإعادة  �لتقليدية 

متطلبات �لتنمية �لزر�عية �مل�شتد�مة.
مّت �لبدء بتنفيذ �مل�رشوع خالل عام 2009، ونفذت خالل �ملو�شم 2010/2009 �لن�شاطات �لتالية:

و�لتي  و�لطري  �لقا�شي  �لقمح  �أك�شاد من  بذ�ر من �شاللت  2000 كغ  �ملوريتاين بكمية  تزويد �جلانب  • مت 
10 هكتار،  �مل�شتهدفة ومب�شاحة  �لبيئات  �حلافظة، يف  �لزر�عة  بنظام   2010/2009 �ملو�شم  زرعت خالل 

كمرحلة �أوىل.
�لطري،  و�لقمح  �لقا�شي  �لقمح  �أك�شاد من  �شاللت  بذ�ر من  6500 كغ  بكمية  �ملوريتاين  �جلانب  تزويد  •مت 

و�ملقرر زر�عتها خالل �ملو�شم 2011/2010 بنظام �لزر�عة �حلافظة، يف م�شاحة 50 هكتار�ً.
•مّت تنفيذ دورة تدريبية ل� 11 متدربًا حول �أهمية تطبيق نظام �لزر�عة �حلافظة لتح�شني �لأر�ص و�ملح�شول، 

خالل �شهر كانون �لأول/دي�شمرب2010.
 

1 - 6 التعاون يف جمال الدرا�ضات والبحوث مع موؤ�ض�ضات عربية وعاملية:
عمل �أك�شاد خالل عام 2010 على تعزيز تعاونه مع �ملر�كز �لبحثية �لعربية من خالل �إقامة بع�ص �مل�شاريع 

م�رشوع حت�ضني اإنتاج القمح  
بتطبيق نظام الزراعة احلافظة يف موريتانيا
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و�لأبحاث �مل�شرتكة، كما تعاون عامليًا مع جامعة �لعلوم �لزر�عية يف جمهورية �شلوفاكيا من خالل م�رشوع 
تو�شيف �ملعايري �لف�شيولوجية و�لبيوكيميائية و�جلزئية �ملرتبطة مع حتمل �جلفاف ملح�شويل �لقمح و�ل�شعري، 
حيث مت تزويد �جلانب �ل�شلوفاكي مبجموعة من �أ�شناف �أك�شاد و�شاللته �ملب�رشة من �لقمح �لقا�شي و�لطري 
و�ل�شعري لتقييم �أد�ئها يف �لبيئات �ملجهدة حتت ظروف �لزر�عة �ملحلية يف �شلوفاكيا �إىل جانب �ل�شاللت 
�ل�شلوفاكية �ملحلية، ومتت عملية تقييم ��شتجابة هذه �لأ�شناف و�ل�شاللت لتحمل �حلر�رة �ملرتفعة، ومت ن�رش 
ورقة علمية يف �ملوؤمتر �لعاملي »معارف جديدة يف علم �لور�ثة و�لرتبية للمحا�شيل �لزر�عية«، �لذي ُعقد 
حتت رعاية �لحتاد �لأوروبي و�ل�شندوق �لأوروبي لتطوير �ملناطق، و�لربنامج �لت�شغيلي للبحوث و�لتنمية 
يف جمال �لحتاد �لوروبي، وبينت �لورقة �لعلمية �أن معظم �لأ�شناف و�ل�شاللت �مل�شتنبطة يف �أك�شاد �لتي 
متت در��شتها عالية �لتحمل للحر�رة �ملرتفعة باملقارنة مع جميع �ل�شاللت �ل�شلوفاكية و�أنه ميكن �ل�شتفادة 
�لأوروبية على حتمل �جلفاف  �ملحلية  �لأ�شناف  لزيادة مقدرة  �لور�ثي  و�لتح�شني  �لرتبية  بر�مج  منها يف 
و�حلر�رة �ملرتفعة، كما �أر�شلت �جلامعة لأك�شاد 11 �شاللة قمح طري و�شاللة من �لقمح �لقا�شي وزرعت يف 

حمطتي �إزرع وطرطو�ص لإجر�ء �لتقييمات و�لختبار�ت �لالزمة خالل �ملو�شم 2011/2010.

 ثانيًا: تقدم العمل يف برنامج الأ�ضجار املثمرة املالئمة 
للمناطق اجلافة العربية

 برنامج �لأ�شجار �ملثمرة من �لرب�مج �مل�شتمرة �لتي �أقامها �ملركز �لعربي لدر��شات �ملناطق �جلافة و�لأر��شي 
�لقاحلة »�أك�شاد« بهدف تطوير وتنمية �لأ�شجار �ملثمرة �ملتحملة للجفاف يف �لدول �لعربية من خالل �حلفاظ 
على �مل�شادر �لور�ثية �ملزروعة لالأ�شناف و�ل�شاللت �ملحلية و�لعربية و�لأجنبية لال�شتفادة منها يف بر�مج 
�لتح�شني �لور�ثي و�إدخال �لتقانات �حلديثة يف جمال زر�عة �لأ�شجار �ملثمرة وتوفري �لبنية �لتحتية مل�شاريع 

�لتنمية �لوطنية، ومت خالل عام 2010 تنفيذ �لأن�شطة �لتالية:
2 - 1 يف جمال الزيتون:

2-1-1 تو�ضيف اأ�ضناف الزيتون املزروعة يف املجمع الوراثي يف جلني:
بناًء على خطة �لعمل يف �ملركز و�لتي تت�شمن تو�شيف �أ�شناف �لزيتون �ملزروعة يف �ملجمع �لور�ثي يف 
جلني و�لبالغ عددها 100 �شنف و�شاللة حملية وعربية ودولية، وبناًء على �لدليل �لقيا�شي لتو�شيف �لزيتون 
Characters of the Tree �ملعتمد لدى �ملجل�ص �لدويل �لزيتون IOC، مت تو�شيف 20 �شنف هذ� �لعام منها 

مامت تكر�ر در��شته للعام �لثاين ومنها جديدة دخلت �لدر��شة هذ �لعام وهي: 
1. �أ�شناف �شورية �ملن�شاأ:  �شور�ين ، خ�شريي ، قي�شي، خوخي ، جلط .

2. �أ�شناف جز�ئرية: �شم�شايل ، �شيغو�ز.
3. �أ�شناف تون�شية: �شماليل، �شتوي. 

4. �أ�شناف ليبية: �أ�شود ليبيا. 
5. �أ�شناف �أردنية: جبع.

6. �أ�شناف ��شبانية: مانزلينا فرنكا، زوز�لينا.
7. �أ�شناف �إيطالية: فر�نتويو، بيالدي �شبانيا، �أتر�نا.

8. �أ�شناف يونانية: كون�رشفوليا، �أميغد�لوليا.
9. �أ�شناف فرن�شية: بي�شولني، تان�ص.

مت �لتو�شيف �شمن �حتياجات مائية متباينة حيث �أن  جزء�ً من هذه �لأ�شناف مزروع بعاًل و�جلزء �لآخر يتم 
ريه ريًاً د�عمًا يف �أ�شهر �ل�شيف. ومت �لتو�شيف �ملورفولوجي لالأ�شناف بناًء على �ختيار �ملعايري �ل�شكلية 
�خلو��ص  و�شيتم معرفة  و�لثمار  و�لإزهار  و�لأور�ق  �لأ�شجار  �لتو�شيف عن طبيعة منو  �ملعتمدة يف عملية 

�لفيزيائية و�لكيميائية لهذه �لأ�شناف من خالل حتليل عينات �لزيت يف خمابر �ملركز �لعربي �أك�شاد. 
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 �إ�شافة �إىل ذلك، مت �لبدء بتنفيذ قاعدة بيانات �إلكرتونية ملو��شفات هذه �لأ�شناف �ملدرو�شة حتت ظروف 
�لعربية و�لعاملية غري �ملزروعة يف  �لبيانات لالأ�شناف  �إدخال  �لعربي يف جلني، كما �شيتم  حمطة �ملركز 
�ملجمع من خالل �لدر��شات �ملرجعية �ملتوفرة يف �لكتب و�ملجالت و�شبكة �لإنرتنيت لتكون هذه �لقاعدة يف 

. CDمتناول �ملهتمني ب�شوؤون �شجرة �لزيتون لتوزع على �أقر��ص

2-1-2 انتاج غرا�ض زيتون مقاومة ملر�ض ذبول الفريتي�ضليوم:
يتم �لتوجه لتحقيق هذ� �لهدف من خالل �نتخاب �شاللت بذرية برية من �لزيتون بحيث تكون مقاومة ملر�ص 
�لذبول، ويف ربيع 2010 مت �لتطعيم على 500 غر�شة بذرية برية بطريقة �لتطعيم �لدرعي لعدد من �لأ�شناف 

خمتلفة �ملن�شاأ، يف حمطة بحوث �أك�شاد يف جلني، وكانت نتائج �لتطعيم كالتايل:

اأميغدالوليا-اليونان بي�ضولني- فرن�ضازوزالينا- ا�ضبانيا

�ضم�ضايل - اجلزائر
جبع - الأردن

�ضتوي– تون�ض
بع�ض اأ�ضناف الزيتون املزروعة يف حمطة املركز العربي يف جلني.

اإحدى واجهات برنامج قاعدة البيانات لأ�ضناف الزيتون
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ن�ضبة جناح التطعيم %املن�ضاأال�ضنف
�شور�ين

�شورية
72*a

bc 58خ�شريي

53cdقي�شي

63bجلط

70aتون�ص�شماليل

60b�جلز�ئر�شم�شايل

34e�يطاليا�أتر�نا

32eكرو�شادي ��شبانيا

50dفرن�شابي�شولني

63b�ليونانكالماتا

* اأي معاملتني ت�ضرتكان بحرف اأبجدي واحد ل يوجد بينهما فروق معنوية.

وبعد جناح عملية �لتطعيم مت تق�شيم �لغر��ص �إىل ق�شمني:
الق�ضم الأول: متت زر�عته بهدف مقارنته مع عدد من �لأ�شناف �ملتميزة و�ملرباة على �أ�شول خ�رشية مكاثرة 

بالعقلة و�أخرى على �أ�شول برية بذرية. 
مرحلة  حتى  �لتجربة  ه��ذه  تتابع  �أن  على 
بجميع  يتعلق  فيما  �لقر�ء�ت  و�أخ��ذ  �لإنتاج 
�لنو�حي �لإنتاجية و�لبيولوجية و�حليوية من 
حيث تاأثري �لأ�شل �شو�ء كان خ�رشي �أو بذري 

بري على �لطعم.
الق�ضم الثاين: متت زر�عته يف �شفائح معدنية 
على �أن يتم لحقًا �إجر�ء عملية عدوى �شناعية 
�لفريت�شليوم  فطر  من  بعزلت  �لغر��ص  لهذه 
�إنتقاله  ومدى  �لفطر  تاأثريهذ�  مر�قبة  و�شيتم 
وتاأثريه على �لطعم )�أ�شناف جتارية مزروعة(، 
ويتم �إنتخاب غر��ص �أبدى فيها �لأ�شل و�لطعم 
ليتم  وذل��ك  �لفطر،  بهذ�  تتاأثر  ومل  مقاومة 
من  �إكثارها  وحماولة  �لأ�شول  هذه  �إعتماد 

جديد و�لتطعيم عليها.
2-1-3 تقييم مدى اإ�ضابة وحتمل اأ�ضناف 

الزيتون حل�رشة حفار �ضاق التفاح
»�أك�شاد« يف  بحوث  �لتجربة يف حمطة  نفذت 
جلني خالل عام 2010، بهدف تقييم ح�شا�شية 
و�أظهرت  �ملحطة،  �لزيتون يف  �أ�شناف  جميع 
�شدة  ح�شب  �لزيتون  �أ�شجار  ت�شنيف  �لنتائج 

�لإ�شابة وفق مايلي:
اأ�ضناف خالية من الإ�ضابة: خلخايل خ�شن – 
حمزم   – �شيفي   – عتم   – �أبي�ص  �ن�شا�شي 
�شعادة  نبايل   – كون�رشفوليا   – �شطل  �أب��و 
مدعبل  �شامي  �لبقرة–  حلم  ت�شريينيول-  الغرا�ض البذرية الربية املطعمة بطريقة التطعيمم الدرعي – 
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– عبادي – قلب �لطري – م�شعبي – درماليل – زيتي – عبادي �أبوغربة – خوخاين– لت�شينو –�شور�ين – 
�شفر�وي – كالماتا – جلط تدمري – خرمبو�شي – د�ن.

اأ�ضناف كانت ن�ضبة ال�ضابة اأقل من 25 %: �شور�ين – جبع – مانزنيالفر�نكا – بي�شولني ف - زورز�لينا 
– �شتوي – لوك – مورون – خلخايل – �شيغو�ز – �ميغدولوليا – تريومبا – ماوي �أبو �شوكه – �شوري – 

زيتون124 ف – �شان �أوغ�شتينو – �شانتا كاترينا – كوتريكي – كورد�ل.
اأ�ضناف كانت ن�ضبة الإ�ضابة 40 % وهي: كون�رشفوليا – جلط – قي�شي – كاريدوليا – �شالونيك – متر�ين 

–مانزنيال. – �شور�ين  – كانينو  – عبادي  – حمبال�شي- قلب �لطري  – نبايل حم�شن 
 اأ�ضناف كانت ن�ضبة الإ�ضابة 50-75 % وهي: �شيرب��شينو– بيالدي ��شبانيا – �تر�نا– �شم�شايل – �شماليل 

– بندولينو– فر�نتويو. – كالماتا– بي�شولني ف  – مانزنيال  – فر�نتويو– ��شود ليبيا 
2-2 يف جمال الف�ضتق احللبي:

2-2-1 جتربة مقارنة الأ�ضول وتاأثريها على ال�ضنف من حيث الإنتاجية والنوعية:
بد�أت �لتجربة عام 2009 بتطعيم عدد من �أ�شناف �لف�شتق �حللبي �ملميزة يف �شورية على �أ�شول بذرية من 
�لف�شتق �حلقيقيPistacia vera L.، يف حقل �أُن�شئ خ�شي�شًا يف �ملجمع �لور�ثي يف حمطة بحوث جلني، وذلك 
لدر��شة و�ختيار �لأ�شل �ملالئم، ويف عام 2010، مت �لتطعيم بنف�ص �لأ�شناف على �أ�شل �لبطم �لطل�شي �ملتميز 
بتحمله للجفاف و�لرتبة �لكل�شية، لتتم متابعة �لتجربة يف �لأعو�م �لقادمة من خالل �إدخال �أ�شول جديدة 
�أخذ �لنتائج ملقارنة �شلوكية هذه �لأ�شناف عندما تكون  مثل بطم كنجوك و�لبطم �لفل�شطيني، ليتم بعدها 
�لثمار ومدى حتملها لالجهاد�ت  �أ�شول خمتلفة وذلك من حيث تاأثريها يف �لإنتاجية ونوعية  مرباة على 

�لبيئية و�حليوية.  
2 - 3 يف جمال اللوز:

2-3-1 جتربة اإنتاج اللوز يف املجمع الوراثي:
يتابع �أك�شاد �إنتاج �للوز يف �ملجمع �لور�ثي، وخالل عام 2010 مت حتديد �إنتاجية كل �شجرة من �أ�شجار جممع 
�ل�شابقة، حيث  �أ�شجار، ومت مقارنتها مع نتائج �لأعو�م  �أ�شناف ويف كل �شنف �شتة   108 �للوز �لذي ي�شم 
�أظهرت �لنتائج تباين �لأ�شناف يف �إنتاجها من عام لآخر، وهناك بع�ص �لأ�شناف �لتي تفوقت يف �إنتاجها 
5 �إىل حو�يل  �إنتاجي�ة �ل�ش�جرة �لو�حدة من ه�ذه �لأ�شناف بني  �أع�و�م، حيث بلغ متو�ش�ط  على م�دى ثالث�ة 
تل�شهاب101، زحاف،  106، �شفادعي،  بروفي�شتا، حم�ص   ،  6-A-10 كا�شتيال،  تريوتو،  12 كغ وهي: فريد، 
�رد�شو�ز، بالتن�شكلي، فري�دول،  B-5-6، فللي�ص،   ،12 �شيمرتكي، بودي بتالفيت�ص، بكر�تي، قارقاو�ص، دوما 

A-15-5 ، تريل P-341 ،7-221، جاما، دوما 3، �أل�شينا، C-16-5، روخو، �ل�شني، متر�تي.
كما تبني وجود �أ�شناف قليلة �لإنتاجية )كمية �إنتاج �ل�شجرة �لو�حدة �شنويًا �أقل من 5 كغ( وهي: ماركونا، 
دوما AI ،7، كوكاهي، C-10-1، �أك�شاد 1، �أك�شاد 6، �أك�شاد SF-121 ،2، تك�شا�ص، A-13-4، مولر-دي-�إف، 

A-11-1، جمهول 4، جمهول 2، دل�شيد، فري�ني�ص، �إيفر�ند.
 ،7-A-10  ،3-B-5 �أتو�شا،  حلي�شا،  فليبو�شيو،  مثل:  �ملعاومة  �شفة  فيها  ظهرت  �أ�شناف  وجود  على  عالوة 

حلي�شة 3، مولري، كولور�دو، كريك، كوك تندر، �ك�شاد 4، �أك�شاد 5، برلي�ص، بارتري، تيوفا، فنقريال، دوما 73.
2-3-2 بحث تاأثري الأ�ضول الربية للوز يف منو واإنتاجية بع�ض اأ�ضناف اللوز احللو:

بد�أ �لعمل يف هذ� �لبحث عام 2009، و�لذي يهدف �إىل مايلي:
ظروف  وحتديد  �ملناطق،  بع�ص  يف  طبيعيًا  �ملوجودة  �لربي  �للوز  �أن��و�ع  لبع�ص  مورفولوجي  •تو�شيف 

تو�جدها �لبيئية.
• حتديد �لب�شمة �لور�ثية لأنو�ع و�شاللت �للوز �لربي ومعرفة درجة قر�بتها �لور�ثية.

•معرفة ن�شبة و�رشعة وجتان�ص �إنبات بذور �أنو�ع �للوز �لربي �ملختلفة.
•معرفة ن�شب جناح تطعيم �أ�شناف خمتلفة من �للوز �حللو على �أنو�ع �للوز �لربي �ملختلفة.

•حتديد �إنتاجية �أ�شجار �للوز �حللو �ملطعمة على �للوز �لربي ومقارنتها مع �ملطعمة على �للوز �حللو.
•حتري مدى حتمل �أ�شناف �للوز �حللو �ملطعمة على �لأ�شل �لربي حل�رشة �لكابنود�ص.
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 DNA �وخالل عام 2010 مت بالتعاون مع هيئة �لطاقة �لذري��ة يف �جلمهورية �لعربية �ل�ش���ورية ��ش��تخر�ج �ل
مطابقة  مدى  ملعرفة   ISSRs بطريقة   �لنتائج  حتليل  و�شيتم  و�ل�شاللت(  )�لأنو�ع  �ملدرو�شة  �لعينات  من 
�ملدرو�شة  و�ل�شاللت  �لأن��و�ع  غر��ص  تطعيم  مت  كما  �لور�ثية،  قر�بتها  ودرجة  بع�ص  مع  بع�شها  �لعينات 

باأ�شناف �للوز �حللو �لتالية: 
عوجا، �شفادعي ،Ardechoise،Forna، Texas، primor 6. تر�وحت ن�شبة جناح �لتطعيم بني 36 و100 % 

ح�شب �لأ�شل و�ل�شنف �ملطّعم، و�شيتابع �لعمل يف �لدر��شة خالل �لأعو�م �لقادمة.
2 - 4 دعم الدول العربية يف جمال الأ�ضجار املثمرة املتحملة للجفاف:

195000 من �لغر��ص  توزيع   2010 �أك�شاد �لدول �لعربية بالغر��ص و�لعقل و�لبذور،  مت عام  �إطار تزويد  يف 
و�لعقل �ملجذرة و 580 كغ من �لبذ�ر ويبني �جلدول �لتايل �لإر�شاليات خالل عام 2010.

الكمية�ضكل املادة النباتيةالنوعالدولة

ليبيا

غر�شة3400غر��ص جمذرةزيتون
غر�شة4000غر��ص جمذرةلوز
كغ200بذورلوز

غر�شة130غر��ص جمذرةف�شتق حلبي
كغ )جامعة �لفاحت(100 + 16بذورف�شتق حلبي

�أ�شول2500غر��ص جمذرةكرمة
�أ�شناف728

�جلز�ئر

عقلة50000عقل وغر��صزيتون
غر�شة500

غر�شة600غر��ص جمذرةف�شتق حلبي
غر�شة550غر��ص جمذرةلوز

كغ70بذورف�شتق حلبي
كغ40بذورلوز

م�رش
غر�شة100غر��ص جمذرةلوز

غر�شة150غر��ص جمذرةف�شتق حلبي
عقل200عقل تني

كغ5 + 2 بذورف�شتق حلبي+ روثا رعوية

�لعر�ق
عقلة75000عقل جمذرةزيتون

غر�شة1000غر��ص جمذرةف�شتق حلبي
غر�شة3000غر��ص جمذرةلوز

كغ150بذورف�شتق حلبي
عقلة20000عقل جمذرةزيتون�ليمن

غر�شة15000غر��ص جمذرةزيتون�لبحرين

لبنان

غر�شة10000غر��ص جمذرةزيتون
غر�شة2000غر��ص جمذرةلوز

غر�شة2000غر��ص جمذرةكرمة
غر�شة3000غر��ص جمذرةف�شتق حلبي

عقل1000عقل تني

 املادة النباتية املر�ضلة للدول العربية خالل عام 2010.
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ويتابع �ملركز تنفيذ عدة م�شاريع، منها حاليًا م�رشوع �إن�شاء م�شتل وحقول �أمهات لالأ�شجار �ملثمرة �ملالئمة 
�لأ�شجار  وتطوير  تنمية  وم�رشوع  �لليبية  �لعربية  �جلماهريية  يف  جفارة  �شهل  منطقة  يف  �جلافة  للمناطق 

�ملثمرة �ملالئمة للمناطق �جلافة يف كل من �جلز�ئر ولبنان و�ليمن و�لعر�ق.

ثالثًا:تقدم العمل يف برنامج النخيل
 يهدف هذ� �لربنامج �إىل تنمية وتطوير زر�عة ورعاية نخلة �لتمر يف �لوطن �لعربي من خالل تطوير عمليات 
�لنخيل  لأمر��ص وح�رش�ت  �ملتكاملة  و�لتد�ول و�ملكافحة  �لفنية وحت�شني عمليات �جلني  و�لرعاية  �خلدمة 

و�ملحافظة على �لأ�شناف �ملهمة وتعزيز �لن�شاط �لإر�شادي.
3-1  املجمع الوراثي لأ�ضناف النخيل مبحطة بحوث دير الزور:

و�ّشع �ملركز �لعربي عمله خالل عام 2010 بزر�عة عدد من ف�شائل �لنخيل يف �ملجمع �لور�ثي لأ�شناف نخيل 
�لتمر يف حمطة دير �لزورحيث بلغ عددها 165 ف�شيلة متثل 20 �شنف و�شاللة وفق �جلدول. 

بد�أت بع�ص هذه �لف�شائل باإعطاء حمل تب�شريي وبد�ء�ت لنمو �لف�شائل عليها مع �لعلم �أنه توجد 72 �شجرة 
نخيل من �ل�شاللت �ملحلية و�شنفي ز�هدي وخ�شتاوي يف 
�حلقل �لأول من �ملحطة وهي جميعها بطور �حلمل �ملليء 

حيث زرعت على مر�حل يف �لت�شعينيات.
3-2  حمطة وادي العزيب:

�أك�شاد  �إطار تو�شيع زر�عة ف�شائل �لنخيل يف حمطات  يف 
وفق ظروف بيئة �لبادية، مت خالل عام 2009 زر�عة 50 
ف�شيلة نخيل من �ل�شاللت �ملحلية �لبذرية و�شنفي زهدي، 
وخ�شتاوي، يف حمطة بحوث و�دي �لعزيب بهدف �إختبار 

ومعرفة مدى جناح زر�عة �لنخيل يف �ملنطقة. 
ويف عام 2010 مت �إ�شافة 25 ف�شيلة من �أ�شناف برحي، 
نبتة �شيف، جمهول، �إخال�ص، لولو، خنيزي، وكبكاب �أ�شفر 
�ل�شاللت  هذه  و�إنتاج  زر�ع��ة  جناح  جتربة  بهدف  وذلك 
و�لأ�شناف بظروف بيئة �لبادية لهذ� �ملوقع وتتم �ملتابعة 

�لفنية لها دوريًا.

م�ضتل الف�ضتق احللبي التخ�ض�ضي يف حمطة بحوث ازرع 

العددال�ضنفالعددال�ضنف
10�شهاين15زهدي

10كبكاب �أ�شفر15خ�شتاوي

5بربن15لولو

5مكتوم10خ�رشي

5�شاللة 1026برحي

4كبكاب �أحمر10نبوت �شيف

3�شي�شي10جمهول

3مطو�ح10خال�ص

3خنيزي10زغلول

2�شاللة 1028ج�ص ربيع

ف�ضائل النخيل املزروعة يف املجمع الوراثي 
حمطة دير الزور.
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3-3 خطة الربنامج »خدمة ورعاية اأ�ضجار 
نخيل التمر«:

�ملتعلقة  عمله  خطة  تنفيذ  يف  �أك�شاد  ��شتمر 
وتاأهيل  �لتمر،  نخيل  �أ�شجار  ورعاية  بخدمة 
و�أعد  �ملجال،  هذ�  يف  �لعربية  �لكو�در  وتدريب 
�ملتكاملة  ب��الإد�رة  �ملتعلقة  �لوثائق  من  �لعديد 
�ل�شامل  و�مل�شح  و�لأمر��ص،  �حل�رش�ت  ملكافحة 
ومو�شوعة �لنخيل و�لتمور و�لأ�شول �لور�ثية يف 
�ل�شناديق  لدى  ت�شويقها  بهدف  �لعربية،  �لدول 
و�ملوؤ�ش�شات �ملالية لتمويلها، وجرى �لعمل خالل 

عام 2010 تنفيذ �لأن�شطة �لتالية:
3-3-1 درا�ضة اآفات النخيل:

 بهدف تعزيز وتبادل �خلرب�ت �شكل �ملركز �لعربي 
�لزر�عة  وز�رة  وخ��رب�ء  خ��رب�ءه  من  عمل  فريق 

و�لإ�شالح �لزر�عي )مديرية وقاية �لنبات( و�لهيئة �لعامة للبحوث �لعلمية �لزر�عية وهيئة �لطاقة �لذرية، 
للمكافحة  �لنخيل مع و�شع بر�مج  �ل�شورية، لجر�ء م�شح �شامل لأمر��ص وح�رش�ت  �لعربية  يف �جلمهورية 
�لزيار�ت  �لعديد من  تنفيذ  لالإ�شتفادة منها. ومت  �لعربية  �لدول  �مل�شتمرة يف  �لنتائج  ن�رش  �ملتكاملة بهدف 
�مليد�نية و�إجر�ء �مل�شوحات لالأمر��ص و�حل�رش�ت وحتديد �شدة �لإ�شابة ودر��شة �لأعد�ء �حليوية �ملتو�جدة يف 
�لبيئة لغر�ص حتديدها و�لعمل على �إكثارها ون�رشها يف �لبيئة لال�شتفادة منها. وبالتايل تعميم �لنتائج على 
�لتمر على م�شتوى  �أطل�ص خا�ص بالأمر��ص و�حل�رش�ت �لتي ت�شيب نخلة  �لدول �لعربية �مل�شتفيدة و�إ�شد�ر 

�لوطن �لعربي.
يف هذ� �ملجال مت ح�رش �لعديد من �لآفات �حل�رشية و�أهمها:

•دوبا�ص �لنخيل Ommatissus binotatus lybicus De. Bergevin، و�حل�رشة �لق�رشية �ملدرع�����ة �لبي�شاء 
  Asterolecanium phoenicis �لق�رشية �خل�رش�ء  Parlatoria blanchardi )targioni-Tozetti و �حل�رشة 
Ram. Rao من رتبة مت�شابهة �لأجنحة Homoptera. وكانت ح�رشتي دوبا�ص �لنخيل  و�حل�رشة �لق�رشية 

�ملدرعة �لبي�شاء �هم ح�رشتي يف هذه �ملجمعة من �حل�رش�ت. 
�لكربى.  �لتمر  �أو دودة  �لنخيل  Batrachedra amydraula  Meyrick و دودة طلع  �ل�شغرى  �لطلع  •دودة 

Arenipses )Aphomia( sabella Hampson من رتبة حر�شفيات �لأجنحة.
�لثمار �مل�شابة  و�لتي ت�شمنت: جمع  �لإجر�ء�ت �مليكانيكية  �شملت  مت و�شع خطة ملكافحة هذه �حل�رش�ت 
�أو �ملت�شاقطة على �لأر�ص، و�ملوجودة بني نباتات �خللفات  �إبط �ل�شعف  باحلمرية. �شو�ء تلك �ملوجودة يف 
من  �لنخلة  قمة  نظافة  من  �لتاأكد  مع  �لليف  و�إز�لة  �لتكريب  بعملية  �لعناية  يرقات.  من  فيها  مبا  وحرقها 
خملفات �ملح�شول �ل�شابق. �إز�لة �لف�شائل و�لرو�كيب �أو تقليمها تقليمًا جائر�ً ملنع ت�شاقط �لثمار وما بها من 
يرقات بد�خلها. مت �إجر�ء مكافحة كيميائية و كانت �لر�شة �لأوىل يف ني�شان و�لثانية يف �أيار ومت ��شتخد�م 

لنرت�ك ودميثو�ت.
مت �أي�شًا ح�رش بع�ص �لأعد�ء �حليوية �ملنت�رشة يف �ملر�كز �ملختلفة ومت ت�شجيل ما يلي:

 Rhyzobius sp.، Scymnus sp.، Nephus  bipunctatus، Exochomus quadripustulatus، :من �ملفرت�شات
 Coccinellidae، �لدع�شوقيات  Coleoptera ف�شيلة  Chilocorus bipustulatu من رتبة غمديات �لأجنحة 

.Chrysopidae ف�شيلة �أ�شد �ملن Neuroptera وهو مفرت�ص من رتبة Chrysoperla carnea Stephens
Prospoltella sp.وهومتطفل د�خلي على �حل�رش�ت �لق�رشية و�ملتطفل  من �ملتطفالت �حل�رشية مت ت�شجيل: 

.Aphelinidae ف�شيلة Hymenoptera و�لنوعان من رتبة .Aphytis sp خل�ارجي�
مت عزل وتعريف �لفطور �مل�شببة ملر�ص تبقع �أور�ق �لنخيل، حيث مت عزل وتعريف 11 فطر لها �ملقدرة على 

�حد�ث �لإ�شابة.

املجمع الوراثي لأ�ضجار النخيل - حمطة بحوث دير الزور
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3-3-2 اأطل�ض النخيل يف �ضورية:
قام فريق �لعمل �مل�شكل لهذ� �خل�شو�ص باإجر�ء در��شات مورفولوجية وتو�شيفية لأ�شناف �لنخيل �ملزروعة 
ودر��شة  �لبذرية  �ل�شاللت  بع�ص  �نتخاب  �إىل  �إ�شافة  �لعربية  �لدول  من  �لعديد  من  و�ملدخلة  �شورية  يف 
مو��شفاتها لغر�ص تو�شيفها و�إ�شد�ر �أطل�ص �شامل يعرف بها، وقد مت �إجناز معظم �لإجر�ء�ت �لفنية و�لعلمية 

بهذ� �خل�شو�ص لإ�شد�ره قريبًا خالل عام 2011.
3-3-3 درا�ضة تاأثري الت�ضميد الع�ضوي على اإنتاجية ثمار النخيل:

مت تنفيذ �لتجربة خالل عام 2010 باإ�شتخد�م ثالث �أنو�ع من �لأ�شمدة، �شعف نخيل مفروم ، كمبو�شت، و�شماد ع�شوي 
متخمر على �شنف �لزهدي وت�شتمر �لتجربة ملدة ثالث �شنو�ت، ومت ت�شجيل �ملالحظات �لأولية لل�شنة �لأوىل.

3-4 م�رشوع تقييم وانتخاب اأ�ضناف جديدة من �ضاللت واأ�ضناف النخيل البذرية يف بع�ض 
الدول العربية )م�رش، ال�ضعودية، �ضورية(:

 يهدف �مل�رشوع �إىل:
1. �حل�شول على �أ�شناف نخيل جديدة مبو��شفات مميزة.

2. �إكثار هذه �لأ�شناف ون�رش زر�عتها.
3. ن�رش وتعميم نتائج هذ� �مل�رشوع على �لدول �لعربية.

4. �إقامة جممعات ور�ثية بالدول �مل�شتهدفة ت�شلح لتنفيذ �لدر��شات و�لتجارب.
5. �إعادة تطبيق �مل�رشوع على دول عربية �أخرى.

من  جديدة  �أ�شناف  و�نتخاب  تقييم  م�رشوع  و�عتمد   2010/6/9 يف  م�شرتك  �جتماع  عقد  �ملجال  هذ�  ويف 
من�شقي  ت�شمية  �شورية(. ومت  �ل�شعودية،  )م�رش،  �لعربية  �لدول  بع�ص  �لبذرية يف  �لنخيل  و�أ�شناف  �شاللت 
�مل�رشوع من �أك�شاد ومركز �لبحوث �لزر�عية مب�رش و�ملن�شقني �لوطنيني من �جلهات �مل�شتهدفة بامل�رشوع 
�ملذكور، ومت عقد �جتماع مع �ملن�شقني �لوطنيني خالل �لفرتة 7-2010/12/8 حيث �عتمدت خطة �مل�رشوع 

 و�ل�شتمارة �ملر�فقة، ويبد�أ �لتنفيذ عام 2011.
3-5 م�رشوع زراعة املليون نخلة يف �ضلطنة عمان:

�شارك �ملركز �لعربي »�أك�شاد« عام 2010  �شمن فريق عمل �إعد�د خطة زر�عة �ملليون نخلة، يف �شلطنة عمان، 
ويف ت�رشين �لأول/�أكتوبر مت و�شع خطة �لعمل و�لربنامج �لزمني للتنفيذ وحتديد �مل�شتلزمات �ملطلوبة.

رابعًا:  تقدم العمل يف برنامج املراعي واملوارد احلراجية
ملبد�أ  حتقيقًا  تاأهيلها  و�إعادة  �حلر�جية  و�لنظم  �لطبيعية  �ملر�عي  وحفظ  �شيانة  �إىل  �لربنامج  هذ�  يهدف 

�لتو�زن �لبيئي ومكافحة �لت�شحر من �أجل تنمية م�شتد�مة للمو�رد �لطبيعية وحت�شني �لإنتاجية �لعلفية. 
وحتقيقًا لهذه �لأهد�ف فقد نفذ �لربنامج عدد من �لإن�شطة خالل عام 2010 ت�شمنت تنفيذ م�شاريع يف بع�ص 
�لدول �لعربية و�بحاث علمية و�إقامة دور�ت تدريبية بهدف رفع كفاءة �لكو�در �لفنية يف �لبلد�ن �لعربية على 

�لنحو �لتايل:
4-1 م�ضاريع قيد التنفيذ يف الدول العربية:

4-1-1 م�رشوع اإعادة تاأهيل الأرا�ضي الرعوية املتدهور مبنطقة اجلوف – وادي العمارية يف اململكة 
العربية ال�ضعودية: 

يهدف هذ� �مل�رشوع �ىل �حلد من تدهور �لأر��شي �لرعوية و�إعادة تاأهيلها بالأنو�ع �لرعوية �ملنا�شبة وحت�شني 
�لنتاجية ومت حتديد موقع للم�رشوع مب�شاحة 5000 هكتار، منها 1000 هكتار لإعادة تاأهيل �ملر�عي.

�لبدء  2010 مت  �لتاأهيل، ويف عام  لإعادة  زمنية  تنفيذية  2009 من خالل و�شع خطة  �مل�رشوع عام  �بتد�أ 
باإقامة �شياج حماية ملنطقة �مل�رشوع، �إ�شافة �إىل زر�عة 25,000 غر�شة رعوية، ونرث مبا�رش للبذور �لرعوية 

وتنفيذ �أعمال ح�شاد �ملياه ومت �جر�ء م�شح للغطاء �لنباتي �لرعوي قبل �حلماية.
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4-1-2 م�رشوع اإن�ضاء قاعدة بيانات متكاملة ملواقع الرعي الطبيعي يف �ضلطنة عمان:
يهدف هذ� �مل�رشوع �ىل �إن�شاء قاعدة بيانات للمو�قع �لرعوية و�لنو�ع �لنباتية �لرعوية يف �ل�شلطنة و�إ�شد�ر 

دليل حقلي للنباتات �ملتو�جدة يف مو�قع �لدر��شة.
وقام فريق خمت�ص من �ملركز �لعربي و�ل�شلطنة بتحديد �ملو�قع �لرعوية و�إجر�ء ح�رش نباتي رعوي ربيعي 
وخريفي  ل� 150 موقع. و قد بينت عمليات �مل�شح �ختالف تركيب �لغطاء �لنباتي من منطقة �إىل �أخرى تبعًا 

لطبيعة �لرتبة و�لت�شاري�ص و�لتغري�ت �ملناخية.

كما مت توثيق �لأنو�ع �لنباتية بال�شور �لفوتوغر�فية يف �ملو�قع �لرعوية بهدف �إ�شد�ر دليل حقلي، �إ�شافة �إىل 
ذلك قام خرب�ء �أك�شاد بتدريب عدد من �لكو�در �لفنية على طر�ئق �حل�رش �لنباتي، ويف نهاية �ملرحلة �لأوىل 
من �مل�رشوع مت �إعد�د �لتقرير �لفني �لأويل عن نتائج �مل�شوحات �لنباتية للمو�قع �لرعوية وتقدميه �إىل وز�رة 
�لزر�عة يف �شلطنة عمان، ويتابع تنفيذ �ملر�حل �لالحقة من �مل�رشوع و�إعد�د قاعدة �لنباتات، وفق �خلطة 

�لتنفيذية للم�رشوع.
4-1-3 م�رشوع م�ضح وتقييم الغطاء النباتي الرعوي وحتديد احلمولة الرعوية والتحقق الأر�ضي من 

نتائج امل�ضح الف�ضائي للغطاء النباتي يف دولة المارات العربية املتحدة:
بالتحقق  �لقيام  �ىل  �مل�رشوع  ه��ذ�  يهدف 
�لنباتي،  �لغطاء  تقييم  و  م�شح  من  �لأر�شي 
وتقدير �حلمولة �لرعوية وو�شع ��شرت�تيجية 
هذ�  ويف  �لرعوية،  للمناطق  تنموية  خلطة 
�ملجال، قام وفد من خرب�ء »�أك�شاد« بزيارة 
 -  9/25 دولة �لمار�ت �لعربية خالل �لفرتة 
و�إعد�د  �مل�رشوع  بتنفيذ  للبدء   2010/10/1
حتديد  مت  كما  �لتنفيذي،  �لزمني  �جل��دول 
وجتميع  �لرعوي،  للم�شح  �ملوؤهلة  �ملو�قع 
يف  �ل��الزم��ة  و�ملعطيات  �مل��ر�ج��ع  بع�ص 
تبد�أ  �أن  على  �لتفاق  ومت  �مل�شح،  عمليات 
مار�ص/ �شهر  من  �عتبار  �مليد�نية  �لعمال 

�آذ�ر 2011.

الغطاء النباتي يف اأحد املواقع 
تدريب على اخذ القراءات احلقلية

مراعي يف دولة المارات 
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4-1-4 اإعادة تاأهيل منطقة رعوية وتاأ�ضي�ض م�ضتل رعوي حراجي وحقل اأمهات رعوي يف اجلمهورية 
اللبنانية:

رعوي  �أمهات  وحقل  حر�جي  رعوي  م�شتل  وتاأ�شي�ص  رعوية،  منطقة  تاأهيل  �عادة  �ىل  �مل�رشوع  هذ�  يهدف 
وتطوير كفاءة �لكو�در �لفنية، حيث مت حتديد �ملنطقة �لرعوية �مل�شتهدفة لإعادة تاأهيلها كم�رشوع ر�ئد تطبق 
فيها �لتقانات �ملنا�شبة يف هذ� �ملجال وذلك يف منطقة كفرد�ن مب�شاحة 50 دومن، ومت و�شع برنامج تنفيذي 

و�إعد�د م�شودة �تفاقية تت�شمن �آليات �لعمل و�لتنفيذ.
يف  ال�ضحراء  بحوث  مركز  الغربي  ال�ضمايل  ال�ضاحل  وديان  لتنمية  منوذج  و�ضع  م�رشوع   5-1-4

جمهورية م�رش العربية -  مر�ضي مطروح:
يهدف �مل�رشوع �إىل �إعادة تاأهيل بع�ص �لوديان يف �ملنطقة عن طريق �ل�شتزر�ع وتطبيق تقنية ح�شاد مياه 
بالأنو�ع  لزر�عتها  �أمهات  حقل  �إعد�د  مت   2010 عام  وخالل  �ل�شحر�ء،  بحوث  مركز  مع  بالتعاون  �لأمطار 
�لنباتية )جنيلية و بقولية( ل�شتعمالها باملناطق �مل�شتهدفة )حلق �ل�شبع و و�دي ها�شم( باملو�شم �ل�شتوي، 

ويف هذ� �ملجال قام �ملركز �لعربي »�أك�شاد« بتزويد حقل �لمهات ببذور ل� 10  �أنو�ع نباتية.
يف  كباجب(  الهريب�ضة-  )موقعي  الرملية  الكثبان  وتثبيت  الرمال  زحف  مكافحة  م�رشوع   6-1-4

اجلمهورية العربية ال�ضورية:
ينفذ �مل�رشوع  بالتعاون مع �لهيئة �لعامة لإد�رة وتنمية �لبادية يف �جلمهورية �لعربية �ل�شورية يف حمافظة 

دير �لزور، ويهدف �ىل �إعادة تاأهيل �ملر�عي �ملتدهورة وتثبيت �لكثبان �لرملية.
وخالل عام 2010 �جري ح�رش نباتي ربيعي و خريفي باملوقعني و�أ�شارت �لنتائج �إىل �لتطور �ليجابي ملختلف 
�ملوؤ�رش�ت حيث حت�شن �لغطاء �لنباتي باملوقعني من 16,8 % �إىل 65 % مبوقع �لهريب�شة ومن 16 % �إىل 38 % 

مبوقع كباجب.

4-2  حمطة بحوث املراعي يف وادي العزيب:
ينفذ �ملركز �لعربي بر�جمه و�أبحاثه �ملتعلقة بدر��شات وبحوث �ملر�عي يف حمطة بحوث �ملر�عي يف و�دي 
وبحوث  بدر��شات  �ملتعلقة  �لعربي  �ملركز  و�أبحاث  بر�مج  حتقيق  يف  كبرية  �أهمية  ذ�ت  تعد  �لتي  �لعزيب، 
�ملر�عي، وتاأمني �لبذور �لرعوية  وتزويد �لدول �لعربية بها لال�شتفادة منها يف بر�مج تنمية �ملر�عي، ونظر�ً 
لتلك �لأهمية، جرى خالل عام 2010 بذل �ملزيد من �جلهود لدعم وتطوير هذه �ملحطة، وذلك من خالل �إن�شاء 
نو�ة م�شتل لإنتاج �لغر��ص �لرعوية و�لنباتات �لطبية و�لفطرية بطاقة ��شتيعابية 20000 غر�شة �شنويًا، كما مت 
بناء خز�ن �أر�شي بحجم 200 مرت مكعب خلدمة �مل�شتل و�حلديقة �لنباتية و��شتكمال جتهيز�ته لأغر��ص �لري.

رعوية،  غر�شة   3000 ل�شتزر�ع  موقع  و�لبحوث، وجتهيز  �لدر��شات  لأغر��ص  بال�شتيكي  بيت  �إن�شاء  مت  كما 
�لرعوية،  �لإنتاجية  من  �ل�شتفادة  بهدف 
�لعو��شف  �آثار  من  للتخفيف  �لرتبة  وتثبيت 
و��شتقبال  تدريب  قاعة  جتهيز  ومت  �لغبارية، 

وملحقاتهم للمتدربني من �لدول �لعربية.

4-3  البحوث العلمية:
�لبحوث  من  عدد  بتنفيذ  �أك�شاد  خرب�ء  يقوم 
و�لدر��شات �مل�شتمرة يف حمطة �ملركز �لعربي 
يف و�دي �لعزيب، وتتناول �لبحوث و�لدر��شات 

مايلي:
�لروثا لنبات  و�ل��ور�ث��ي  �ملظهري  •�لتباين 

: Salsola vermiculata
وتهدف   2010 ع��ام  ب��ال��در����ش��ة  �لعمل  م�ضيج نباتات رعوية يف حمطة وادي العزيبب���د�أ 
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�ل�شفات  تباين  ح�شب  �لروثا  نبات  لت�شنيف 
يف  خمتلفة  بيئات  يف  جمعت  �لتي  �ل�شكلية 
طرز  �أرب��ع  جمع  مت  حيث  �ل�شورية،  �لبادية 
من �لروثا على �أ�شا�ص �لتباين �للوين لالأزهار 
ملحطة  �لبيومناخية  ظ��روف  حتت  وزرع��ت 
�ملطلوبة  �لقر�ء�ت  �أخذ  ويتم  �لعزيب،  و�دي 

ملعرفة �لتباين بني هذه �لطرز لت�شنيفها.
يف  رعوية  لأنو�ع  و�لإنتاجية  �لتاأقلم  •مدى 

�ملناطق �جلافة و�شديدة �جلفاف:
�لأن��و�ع  بع�ص  ب��ذور  من  عدد  �ختبار  يجري 
�لعربية   �ل��دول  بع�ص  من  �ملدخلة  �لرعوية 
زر�عتها  خالل  من  �لبادية  لظروف  لتحملها 
�ملجال  ه��ذ�  ويف  �لعزيب،  و�دي  حمطة  يف 

ح�شل �ملركز �لعربي خالل عام 2010 على عدد من بذور بع�ص �لأنو�ع �لرعوية من قطر – �ململكة �ل�شعودية 
�لتاأقلم  در��شة  �ملركز  خرب�ء  ويتابع  �ملحطة  م�شتل  يف  �نباتها  ومت   ، – �لكويت  عمان  – �شلطنة  – تون�ص 

و�لإنتاجية. 

• در��شة �لتنوع �لنباتي يف �لنطاق �لفي�شي لل�شبخات يف �جلمهورية �لعربية �ل�شورية:
متت در��شة �لتنوع �لنباتي يف �لنطاق �لفي�شي لعدد من �ل�شبخات وهي �شبخة جريود يف ريف دم�شق، �شبخة 
�ملوح )تدمر(، �شبخة �جلبول، يف �ملنطقة �لهام�شية لبادية حلب  و�شبخة عبي�شان، و�شبخة مر�غة يف بادية 
�لبعد  مع  �لأمالح  تركيز  مع  بالعالقة  �ل�شبخات،  هذه  تنمو يف  �لتي  �لنباتية  �لأنو�ع  حلب. حيث مت ح�رش 
و�لقرب من مركز �ل�شبخة �إ�شافة �إىل �أخذ عينات تر�بية على �أعماق خمتلفة )ثالثة م�شتويات( ملعرفة ظروف 
لإن�شاء جممع  �ل�شبخات  �ملنت�رشة يف هذه  �لأنو�ع  بذور بع�ص  �شبخة. وكذلك مت جمع  بكل  �لرتبة �خلا�شة 
ور�ثي خا�ص بالنباتات �مللحية، بينت �لدر��شة وجود �أختالف يف تركيز ملوحة �لرتبة ح�شب �لبعد عن مركز 

  �ل�شبخة وكذلك تباين يف �لتنوع �لنباتي لل�شبخات �ملدرو�شة.
4-4  اإر�ضاليات البذور الرعوية: 

�لعربية، قام �ملركز  �لدول  �لعربي يف  �لرعوية يف �ملو�قع �مل�شتهدفة مل�شاريع �ملركز  بهدف دعم �مل�شاتل 
�إىل كل من م�رش  )بقولية وجنيلية(  �لرعوية  �لبذور  54 كغ من  باإر�شال   2010 »�أك�شاد« خالل عام  �لعربي 

و�جلز�ئر.

الكفاءة الأنتاجية لثالثة اأنواع نباتية رعوية

Salsola vermiculata التباين املظهري لنبات الروثا
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خام�ضًا: تقدم العمل يف برنامج التنوع احليوي
يهدف �لربنامج �إىل �ملحافظة على �لتنوع �حليوي �لعربي، �ملوجود يف �لبيئات �جلافة �لتي تت�شف به�شا�شة 
نظامها �لبيئي و�شح مو�ردها �ملائية، و��شتخد�مه بطريقة توفر له مقومات �ل�شتمر�ر عرب توثيقه و�شيانته، 
كما يهتم �لربنامج مبتابعة تنفيذ �لتفاقية �لدولية للتنوع �حليوي »CBD« وبروتوكول قرطاجنة لل�شالمة 
تنفيذ   2010 عام  خالل  ومت  �لتفاقيتني،  من  كل  على  �مل�شادقة  �لعربية  �لدول  بني  و�لتن�شيق  �لإحيائية 

�لأن�شطة �لآتية:
5-1 التن�ض�يق بني ال�دول العربي�ة لتنفيذ ك�ل من اتفاقيتي التن�وع احليوي»CBD« وبروتوكول 

قرطاجنة لل�ضالمة الإحيائية:
متت �مل�شاركة يف �جتماعات �لفريق �لعربي �ملعني بالتفاقيات �لبيئية �لدولية ملكافحة �لت�شحر و�لتنوع 
�حليوي �لتي تهتم بتن�شيق جهود �لدول �لعربية يف جمال تطبيق �تفاقيتي �لتنوع �حليوي CBD وبروتوكول 

قرطاجنة لل�شالمة �لإحيائية من خالل �لجتماعات �لتالية:
•عقد فريق �لعمل �مل�شكل من )�ململكة �لعربية �ل�شعودية وجمهورية م�رش �لعربية و�ململكة �ملغربية و�ملركز 
�لعربي »�أك�شاد«( �ملكلف باإعد�د مذكرة حول تو�شيح �ملوقف �لعربي من مو�شوع �حل�شول على �ملو�رد 
�شباط/  بدم�شق يف  �أك�شاد  �جتماعًا يف مقر  بها  �ملرتبطة  �لتقليدية  و�ملعارف  وتقا�شم منافعها  �جلينية 
فرب�ير 2010، حيث و�شعت �ملذكرة �ملطلوبة و�أر�شلت �إىل �لأمانة �لفنية ملجل�ص �لوزر�ء �لعرب �مل�شئولني 
باللغة  �لرتجمة  مع  �لعربية  �لدول  يف  �لوطنية  �ملرجعيات  على  بتوزيعها  قامت  �لتي  �لبيئة  �شوؤون  عن 

�لنكليزية �لتي �أعدها برنامج �لأمم �ملتحدة للبيئة / �ملكتب �لإقليمي لغربي �آ�شيا. 
•بالتعاون بني �لأمانة �لفنية ملجل�ص �لوزر�ء �لعرب �مل�شوؤولني عن �شوؤون �لبيئة و�ملركز �لعربي »�أك�شاد« عقد 
�لجتماع �لت�شاوري ملو�رد �لبنوك �لوطنية لالأ�شول �لور�ثية �لنباتية يف �لدول �لعربية �مل�شت�شيفة للبنوك 
�شبه �لإقليمية لالأ�شول �لور�ثية �لنباتية وذلك يف مقر �لأمانة �لعامة بالقاهرة يف �آذ�ر/مار�ص2010، حيث 

مت �إقر�ر �لبنود �لتنفيذية للم�رشوع.
للموؤمتر  موح�دة  عربي�ة  ورق�ة  �إعد�د  مت   حيث  �أيل�ول/�شبتمرب2010،  �شهر  ف�ي  �لعربي  �لفريق  �جتماع   •
�لأول/ �شهر ت�رشين  )�لياب�ان( خ����الل  �ل�ذي عق�د ف�ي ناغويا  �لتن�وع �حليوي  �لعا�ش�ر لتفاقي�ة  �لدول�ي 

�أكتوبر2010.
• �مل�شاركة يف �لور�شة �لإقليمية رفيعة �مل�شتوى حول �لآليات �ملبتكرة وتعبئة �ملو�رد لدعم �لأهد�ف �لثالثة 
�لدول  جلامعة  �لعامة  �لأمانة  مقر  يف  وذلك   2020-2011 للفرتة  �حليوي  للتنوع  �لدولية  لالإ�شرت�تيجية 
لهذه  عربيني  مب�رشوعني  �أك�شاد  �لعربي  �ملركز  تقدم  وقد  �لثاين/نوفمرب2010،  ت�رشين  �شهر  يف  �لعربية 
�لور�شة ، �لأول يتعلق مب�رشوع �لأحزمة �خل�رش�ء يف �لوطن �لعربي و�لثاين هو م�رشوع �لبنوك �لور�ثية �شبه 

�لإقليمية ليتم متويلهما مبا يتنا�شب مع �أهد�ف �لإ�شرت�تيجية خالل �لفرتة 2020-2011 .
5-2  الإعداد لإن�ضاء اأربعة بنوك وراثية �ضبه اإقليمية:

لحقًا لالجتماع �لذي عقد يف مقر �أك�شاد 2007، و�لذي ح�رشه ممثلون عن �شبع دول عربية وخرب�ء من �أك�شاد، 
�إن�شاء  مو�شوع  ناق�ص  و�لذي  �حليوي،  للتنوع  �لدويل  و�ملركز  و�إيكارد�  �لزر�عية  للتنمية  �لعربية  و�ملنظمة 
�أربعة بنوك ور�ثية �شبه �إقليمية يف كل من �ملغرب، وم�رش، و�شورية و�ل�شعودية، قام �أك�شاد باإعد�د �لوثيقة 
�لنهائية �ملتكاملة لهذ� �مل�رشوع،وعر�شت يف �لجتماع �لعربي يف �شهر �أيار/مايو2010، ومت �إقر�رها ب�شكل 
�ملركز  �مل�شاركة مع  �لزر�عية   للتنمية  �لعربية  �ملنظمة  �لعربية وطلب  �لدول  �لأخذ مبالحظات  بعد  نهائي 

�لعربي )�أك�شاد( يف �لربط �ل�شبكي.
�شبه  �لبنوك  على  جديدة  بجولة  �لقيام   ب�شاأن  �لجتماع   يف  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  طلب  على  وبناًء 
�شبه  �لور�ثي  �لبنك  بزيارة  �أك�شاد  قام  فقد  �ل�شبكي  �لربط  جمال  يف  �ملحرز  �لتقدم  مدى  ملعرفة  �لإقليمية 
�إىل  �إر�شاله  �لإقليمي للم�رشق �لعربي مقره �لهيئة �لعامة للبحوث �لزر�عية يف �شورية و�أعد تقرير�ً بذلك مت 
قبل  من  �ملقررة  �جلولت  �نتهاء  بعد  �لنهائي  �لتقرير  �إعد�د  و�شيتم  �لعربية،   �لدول  جلامعة  �لفنية  �لأمانة 

�ملنظمات �مل�شاركة �لأخرى.



 املــوارد النباتيــة

31

5-3 اإن�ضاء موقع اأك�ضاد لآلية تبادل املعلومات:
بد�أ برنامج �لتنوع �حليوي بالإعد�د ملوقع �أك�شاد لآلية تبادل �ملعلومات �لذي يت�شمن �شفحات عن برنامج 
�لتنوع �حليوي يف �ملركز وتوثيق لأعمال �ملجمعات �لور�ثية، وقائمة با�شرت�تيجيات �لتنوع �حليوي وخطط 
�لعمل �لوطنية للدول �لعربية و�شفحة عن �لتفاقية �لدولية للتنوع �حليوي وبروتوكول �ل�شالمة �لإحيائية 
وقائمة باملطبوعات �لتي �أ�شدرها �ملركز يف جمال �لتنوع �حليوي، ونظر�ً لأهمية غرفة تبادل �ملعلومات بني 
�لدول �لعربية �ملوقعة على �لتفاقية وخا�شة بالن�شبة لربوتوكول قرطاجنة لل�شالمة �لإحيائية و�إقر�ر �لنظام 
�لدويل لتبادل �ملنفعة وتقا�شم �ملنافع �لنا�شئة عن �ملو�رد �لور�ثية بني مالكي �ملادة �لور�ثية وم�شتخدميها 
) �ملوؤمتر �لدويل �لعا�رش لالتفاقية - ناغويا 2010(  ف�شيتم �لعمل مع من�شقي �لتفاقية يف  �لدول �لعربية 

 لتغذيتها باملعلومات �لالزمة حني  م�شادقة �لدول �لعربية على �لنظام �لدويل ودخوله حيز �لنفاذ. 
5 - 4 اطل�ض النباتات الطبية العطرية يف الوطن العربي: 

بهدف مو�كبة توجهات �ملركز �لعربي �لهادفة لتن�شيق وتطوير �لتعاون بني �لدول �لعربية يف �شبيل �ملحافظة 
على �لتنوع �حليوي و�شونه و��شتخد�م عنا�رشه على نحو قابل لال�شتمر�ر، فقد مت ت�شكيل فريق من �خلرب�ء 
�لعرب لإعد�د �أطل�ص بالأنو�ع �لنباتية ذ�ت �لأهمية �لطبية و�لعطرية �ملنت�رشة يف �لوطن �لعربي ، يجري �لعمل  

حاليا لإعد�د وجتهيز �لبيانات و�ملعلومات �لالزمة لإجناز �لأطل�ص خالل �لربع �لأول من  عام 2011 .
5-5 درا�ضة النباتات الطبية والعطرية : 

 يهدف هذ� �لبحث �إىل در��شة عدد من �لأنو�ع �لطبية �لعطرية �ملهددة بالنقر��ص فقد مت �ختيار نوعني من 
جن�ص Ziziphora كدر��شة بيئية كيميائية ملا لهما من �أهمية �قت�شادية نتيجة �ل�شتخد�م كاإ�شافات غذ�ئية، 
ويف �لطب �ل�شعبي �لتقليدي ويف �شناعة �لعطور و�ل�شابون وقد مت جمع �لبذور �لالزمة خالل خريف 2010 

متهيد� لزر�عتها ح�شب خطة �ملركز �لعربي )�أك�شاد( لعامي 2012-2011.
5-6 درا�ضة تاأثري العوامل البيئية والب�رشية على انت�ضار جن�ض اللوز:

يهدف �لبحث �إىل حتديد مناطق �نت�شار �للوز �ل�رشقي ودر��شة �لتاأثري �ل�شلبي �لذي حتدثه �ل�شغوطات �لب�رشية 
30 ك�شفًا و�لعمل جاٍر  �لنوع. وقد مت تنفيذ  �لرعي، �حلريق، �لحتطاب( على ديناميكية و�نت�شار هذ�  )مثال 
�لعلمية  �ملجالت  �أ�شوًل يف  ن�رشها  ليتم  �لنتائج  و��شتخال�ص  �لبيانات  لتحليل هذه  �لنهائية   �ملر�حل  يف 

�ملحكمة.
5-7 م�رشوع حماية اللوز العربي:

 �أدت �لتعديات �لب�رشية �ملتجلية بالرعي �جلائر و�لحتطاب و�لزر�عة غري �ملنظمة و�حلر�ئق �إىل تهديد �لعديد 
�لذي  �لهام  �إ�شافًة للدور  �لكبرية  �لعطرية  �لور�ثية و�لقت�شادية و�لطبية  �لأهمية  �لنباتية ذ�ت  �لأنو�ع  من 

تقوم به هذه �لأنو�ع يف �لنظام �لبيئي و�لتنوع �حليوي.
ويف هذ� �ملجال مت �إعد�د م�رشوع يهدف �إىل �حلفاظ على �للوز �لعربي �ملهدد بالنقر��ص ومنعه من �لنقر��ص 
�لذي ميكن �أن يوؤدي �إىل خ�شارة كبرية للرت�ث �لور�ثي �لوطني و�لإقليمي وذلك متا�شيًا مع �أهد�ف �لتفاقية 

�لدولية للتنوع �حليوي . 
�لعمل �ملخت�ص ومت جمع عينات  �لقيام بالعديد من �جلولت �حلقلية من قبل فريق   2010 ومت خالل عام 
من �لبذور و�أخذ �لقيا�شات �حلقلية للعديد من �لنقاط �ملو�شوعة ح�ش�ب خمطط �لبحث ويتم معاجلة �لبيانات 

متهيد� لن�ش�ر �لبح�ث مع بد�ي�ةعام 2011 ليتابع �لعمل ح�ش�ب خط�ة �أك�شاد 2012-2011.
5-8 اأطل�ض املراعي يف دول اخلليج العربي: 

يتابع �أك�شاد �إعد�د �أطل�ص رعوي خا�ص بدول �خلليج �لعربي و�ملتوقع �إجنازه يف �لن�شف �لأول من 2011 ، 
حيث مت �إختيار 150 نوعًا هي �لأكرث �أهمية من �لناحية �لرعوية، يتم در��شتها من حيث: �لو�شف �لنباتي – 
�لبيئة و�لتكاثر – �لقيمة �لعلفية – ��شتعمالت �أخرى – �لنت�شار �جلغر�يف – �لعدد �لت�شنيفي – �ملر�جع، على 

�أن يت�شمن ثالثة �أجز�ء ت�شم: �لنباتات �ملهمة رعويًا، �لأنو�ع �لأقل �أهمية، �لأنو�ع �ل�شامة  وعدمية �لقيمة.
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5-9 متابعة العمل يف التوثيق اللكرتوين للمع�ضبة املركزية:
يتم يف كل عام حتديث و�شيانة  �لعينات �ملتوفرة يف �ملع�شبة �ملركزية و�لتي ت�شل �إىل نحو 4000 عينة 
 450 لنحو  و�إ�شافة �شور  تو�شيف  �لعربية، ومت  �لأقطار  ُجمعت من خمتلف  نوعًا،   1600 �إىل  تعود  نباتية 
نوعًا. تتيح هذه �لقاعدة �ل�شتعالم عن �لنباتات �ملوجودة يف موقع ما، بلد ما، �شمن نطاق جغر�يف يحدد 
من خالل خطوط �لطول و�لعر�ص، موئل ما »حول  �ل�شبخات، جماري �ملياه، يف �لأر��شي �ملحجرة....�لخ«، 
�أو �لأنو�ع �لتي جمعها �أو قام بت�شميتها �أحد خرب�ء �لت�شنيف، و�لتعرف على فرتة �إزهار �أو �إثمار نوع ما يف 
مو�قع �نت�شاره �مل�شجلة، كما تتيح �لقاعدة �لطالع على �لو�شف �لنباتي �أو معاينة �شور �أو ر�شوم نوع ما 
مع �لهتمام بالأجز�ء �ملميزة. و�إجر�ء ��شتجو�بات �نطالقًا من حقول تعد بالع�رش�ت ملختلف �أجز�ء �لنبات 

 بهدف حتديد هوية جمهول.
: ADAP 5-10  ا�ضتثمار وتطوير قاعدة بيانات نباتات املناطق اجلافة العربية

�لعربية  �جلافة  �ملناطق  نباتات  بيانات  لقاعدة  �ملعلومات  نظام  حتديث  »�أك�شاد«  �لعربي  �ملركز  يتابع 
�لنباتي يف  �لتنوع �حليوي  بدر��شة  �لقاعدة  »Arab Data base for Arid Plants «ADAP، وتهتم هذه 
ونحو  نباتًا،   1300 حول  معلومات  وتت�شمن  و��شتثماره.  لها  �مل�شابهة  و�لبيئات  �لعربية  �جلافة  �ملناطق 
1600 موقعًا جغر�فيًا على �متد�د �لوطن �لعربي. ت�شمل ��شتمارة كل نوع: معلومات ت�شنيفية، �لبيئة �لذ�تية 
و�ل�شتعمال �لقت�شادي »بخا�شة لنباتات �ملر�عي و�لنباتات �لطبية«. ويرتبط كل نوع مع �أماكن �نت�شاره 
يف خمتلف �لأقطار �لعربية، �إ�شافة �إىل قاعدة توثيق مرجعية ت�شم �أكرث من 750 مرجعًا ��شتخدمت يف جمع 
وتعد من خالل  و�لبيئة،  �لنباتي،  �لت�شنيف  �ملخت�شني يف جمال  �لقاعدة حاجة  وتلبي  �لبيانات.  وتبويب 
�ملر�عي،  بر�مج:  و�لتنموية مثل  �لبحثية  �لرب�مج  �أد�ة مهمة يف  ��شتجو�بات عديدة ومتنوعة  تتيحه من  ما 

 ومكافحة �لت�شحر، وحماية �لتنوع �حليوي، و�لبحث �لعلمي.
�ضاد�ضًا: تقدم العمل يف برنامج الزراعة احلافظة

�إىل  يف حقول �ملز�رعني   Conservation Agriculture �لزر�عة �حلافظة  يهدف برنامج تطبيق ون�رش نظام 
�لأر�ص، وزيادة حجم �لنتاج و�ملحافظة على  �إنتاجية �ملحا�شيل يف وحدة �مل�شاحة من  حت�شني متو�شط 

��شتد�مة �نتاجية �لنظم �لبيئية �لزر�عية.  ويعتمد �لربنامج يف جوهره على ثالثة مكونات رئي�شة:
1 - عدم فالحة �لرتبة.

2 - �لتغطية �مل�شتمرة ل�شطح �لرتبة مبحا�شيل �لتغطية �خل�رش�ء، �أو بالبقايا �لنباتية.
3 - تطبيق �لدورة �لزر�عية �ملنا�شبة.

�ملو�شم  خالل  �ل�شورية  �لعربية  �جلمهورية  يف  �حلافظة  �لزر�عة  نظام  تطبيق  »�أك�شاد«  �لعربي  �ملركز  بد�أ 
�مل�شاحة  25 مز�رعًا، و�زد�دت  30 هكتار�ً، لدى قر�بة  �لزر�عي2008/2007 �شمن م�شاحة كلية تقدر بنحو 
خالل �ملو�شم �لزر�عي �لالحق 2009/2008 لت�شل �إىل 120.3 هكتار�ً، لدى 58 مز�رعا، ونظر�ً للنتائج �ملفيدة 
�لتي حققها �لنظام، فقد �زد�دت ن�شبة تبني هذ� �لنظام �لزر�عي خالل �ملو�شم �لزر�عي 2010/2009 لت�شل 
�مل�شاحة �ملزروعة يف حقول �ملز�رعني �إىل قر�بة 694 هكتار�ً، وعدد �ملز�رعني �لذين تبنو� هذ� �لنظام �لزر�عي 
نحو 139 مز�رعًا، بالإ�شافة �إىل جتريب تطبيق نظام �لزر�عة �حلافظة حتت �أ�شجار �لتفاح، و�لكرز، و�لدر�ق. 
و�شيعمل �أك�شاد على ن�رش هذه �لتقانة �لزر�عية حتت �أ�شجار �لزيتون يف �لبيئات �جلافة و�شبه �جلافة، لتح�شني 

كفاءة ��شتعمال �ملياه.
�لتعاون  متَّ  حيث  �لعربية،  �لدول  بع�ص  لدى  �حلافظة  �لزر�عة  نظام  بن�رش  )�أك�شاد(  �لعربي  �ملركز  وتو�شع 
مع �لوكالة �لأملانية للتعاون �لفني )GIZ( ن�رش هذ� �لنظام يف �جلمهورية �للبنانية، حيث و�شلت �مل�شاحة 
و�لذرة  و�ل�شعري،  )�لقمح،  �حلقلية  �لإ�شرت�تيجية  للمحا�شيل  بالن�شبة  هكتار�ً   2500 من  �أكرث  �إىل  �ملزروعة 
�ل�شفر�ء(، بالإ�شافة �إىل تنفيذ بع�ص �لتجارب لتطبيق نظام �لزر�عة �حلافظة حتت �لأ�شجار �ملثمرة )�لزيتون(، 
�أي�شًا بالتعاون مع  ويف حقول �لبطاطا، �لتي زرعت حتت بقايا �ملح�شول مبا�رشًة، ورويت بالتنقيط. ومّت 
�ملطرية  �لزر�عة  ظروف  حتت  �لها�شمية  �لأردنية  �ململكة  يف  �حلافظة  �لزر�عة  نظام  بتطبيق  �لبدء   FAO
على حم�شويل �لقمح و�ل�شعري منذ �ملو�شم �لزر�عي 2009/2008، وو�شلت �مل�شاحة �ملزروعة خالل �ملو�شم 
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على  هكتار�ً   22 قر�بة  �إىل   2010/2009 �لزر�عي 
م�شتوى �ملحطات �لبحثية، ويف حقول �ملز�رعني  
)15 مز�رعًا(. و�أخذ �ملركز �لعربي على عاتقه ن�رش 
�لإ�شالمية  �جلمهورية  �حلافظة يف  �لزر�عة  نظام 
�إنتاجية  حت�شني  م�رشوع  خالل  من  �ملوريتانية 
�حلافظة  �لزر�عة  نظام  بتطبيق  �لقمح  حم�شول 
مع  بالتعاون  موريتانيا،  يف  �ل�شدود  منطقة  يف 
�لبنك �لإ�شالمي للتنمية، حيث بد�أ �مل�رشوع خالل 
 10 م�شاحة  �شمن  �ل��زر�ع��ي2009/2008  �ملو�شم 
 50 �إىل نحو  �ملزروعة  �مل�شاحة  و�زد�دت  هكتار، 
هكتار�ً خالل �ملو�شم �لزر�عي2010/2009. توؤكد 
يوؤديه  �لذي  �لأهمية  �لبالغ  �لدور  �لبيانات  هذه 
�لتقانات  ن�رش  )�أك�شاد( يف جمال  �لعربي  �ملركز 
�لزر�عية �لتي تن�شجم مع مفهوم �لتنمية �لزر�عية 

�مل�شتد�مة. 
وخالل عام 2010 مت �لتو�شل �إىل �لعديد من �لنتائج 
�لإيجابية نتيجة ن�رش نظام �لزر�عة �حلافظة،  فقد 
�شورية  �لقمح يف  �إنتاجية حم�شول  �زد�د متو�شط 
�إنتاجية  متو�شط  �زد�د  كما   ،%  10.04 بن�شبة 
حم�شول �ل�شعري بن�شبة 35.48 %، و�زد�د متو�شط 
 %  12.08 بن�ش�������بة  �لعد�ص  حم�شول  �إنتاجية 
�حلافظة  �ل��زر�ع��ة  بنظام  �مل��زروع��ة  �حلقول  يف 

باملقارنة مع �لزر�عة �لتقليدية.
كما �أدى تطبي�ق نظ�ام �لزر�ع�ة �حلافظ�ة �إىل زي�ادة 
متو�ش�ط كف�اءة ��ش�تعمال مياه �لأمط�ار يف حقول 
�لزر�عة �حلافظة 4.26 كغ . مم - 1 باملقارن�ة مع 
�لزر�عة �لتقليدية 3.14 كغ . مم - 1، وحق�ق ه�ذ� 
��ش�تعمال �ملياه  �لنظام زي�ادة ف�ي قيمة كف�اءة 
مبق�د�ر �ل�شعف باملقارنة م�ع �لزر�ع�ة �لتقليدي�ة 
حقول  يف  �لتو�يل  1على   - كغ/مم  و4.43   ،8.33
�لعد�ص، حيث ي�شاعد عدم فالحة �لرتبة يف تقليل 
م�شاحة باطن �لأر�ص �ملك�شوفة و�ملعّر�شة ب�شكٍل 
معدل  تقليل  �إىل  مايوؤدي  �ل�شم�ص،  لأ�شعة  مبا�رش 
ثّم  وم��ن   ،Evaporation بالتبخر  �مل��ي��اه  فقد 

�ملحافظة على حمتوى �لرتبة �ملائي.
تكاليف  يف  �لنخفا�ص  ن�شبة  �إج��م��ايل  وك��ان 
�لزر�عي  �لإنتاج  �لزر�عية، وم�شتلزمات  �لعمليات 
�لزر�عة �حلافظة باملقارنة  44.98 % يف  قر�بة 
تكاليف  متو�شط  ك��ان  �لتقليدية،  �ل��زر�ع��ة  مع 
يف  �لأق��ل  �لو�حد  �لهكتار  يف  �لزر�عي  �لإنتاج 

�لزر�عة  مع  باملقارنة  �حلافظة  �لزر�عة  نظام  حتت  �ملزروعة  و�لبقولية  �حلبية  �ملح�شولية  �لأنو�ع  جميع 
�لتقليدية. وتباينت ن�شبة �لنخفا�ص باختالف �لنوع �ملح�شويل. ويعزى ذلك �إىل �لتباين يف عو�مل �لإنتاج 

متو�ضط اإنتاجية حم�ضول القمح حتت نظامي الزراعة احلافظة 
والتقليدية. 

متو�ضط اإنتاجية حم�ضول ال�ضعري حتت ظروف الزراعتني 
احلافظة والتقليدية.

كفاءة ا�ضتعمال مياه الأمطار يف حقول القمح 
)كغ/مم مطر(.
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حتت ظروف �لزر�عتني �حلافظة و�لتقليديةكما يف �جلدول. 
�لإنتاج  خمرجات  ن�شبة  وزيادة  �لزر�عي،  �لإنتاج  ��شتقر�ر  زيادة  يف  �حلافظة  �لزر�عة  نظام  تطبيق  ُي�شهم 
�لزر�عي �إىل مدخالته، وتقليل �حلاجة للعمالة، و��شتهالك �لطاقة بنحو 40 %، ب�شبب �ل�شتغناء عن فالحة 
�لناجمة عن �جلفاف، نتيجة زيادة  �ل�شلبية  �لأ�رش�ر  �لتخفيف من  �إىل  �لتع�شيب، بالإ�شافة  �لرتبة، وعملية 
كفاءة �لرتبة على �لحتفاظ باملاء. وي�شاعد يف توفري �لوقت و�لأيدي �لعاملة خالل �أوقاٍت حرجة من �ل�شنة، 
وي�شمح بتنويع �لإنتاج �لزر�عي، ومن ثّم م�شادر �لدخل، �لأمر �لذي يوؤدي �إىل حت�شني دخل �ملز�رع �لعربي 

وم�شتوى معي�شته.

 2010  -  2009 �لزر�عي  �ملو�شم  مّت خالل 
تنفيذ خم�شة �أيام حقلية يف جميع �ملناطق 
�حلافظة،  �لزر�عة  نظام  فيها  طبق  �لتي ُ
عدد  وح�رشها  �مل��ز�رع��ني  �إليها  ُدع���ي 
�لزر�عيني،  و�ملر�شدين  �لفنيني،  من  كبري 
�أهم  خاللها  نوق�شت  �ل��ق��ر�ر.  و�أ�شحاب 
�حلافظة،  �ل��زر�ع��ة  نظام  تطبيق  منافع 
تكاليف  بتوفري  يتعلق  فيما  وخ��ا���ش��ًة 
وحت�شني  �ل��زر�ع��ي،  �لإن��ت��اج  م�شتلزمات 
�إنتاجية �ملياه و�ملحا�شيل باملقارنة مع 

نظام �لزر�عة �لتقليدية.
�لتقرير  »�أك�شاد«،  �لعربي  �ملركز  و�أ�شدر 
�لفني �ل�شنوي لنتائج تطبيق نظام �لزر�عة 

�حلافظة خالل �ملو�شم �لزر�عي 2008 – 2009، ويتم �لعمل على �إعد�د �لتقرير �لفني �ل�شنوي لنتائج 2009 – 
.2010

�شلة  له  ما  كل  تت�شمن  حمورية  ورقة  �إ�شد�ر   GIZ �لفني  للتعاون  �لأملانية  �لوكالة  مع  بالتعاون  مّت  كما 
مبو�شوع �لزر�عة �حلافظة، �بتد�ًء من �أ�ش�ص �لتطبيق و�نتهاًء بنتائج �لتطبيق يف �شورية ولبنان.

وخالل عام 2010 عقد �أك�شاد �لعديد من �لندو�ت �لعلمية و�لدور�ت �لتدريبية يف جمال ن�رش وتطبيق نظام 
�أك�شاد يف �ملوؤمتر �لأوروبي �لدويل  �لأردن، و�جلز�ئر، و�شورية، وموريتانيا، كما �شارك  �لزر�عة يف كٍل من 

حول �لزر�عة �حلافظة يف �إ�شبانيا.

املتو�ضط العاماحلم�ضالعد�ضال�ضعريالقمحاملح�ضول نظام الزراعة
12793.1611180285001653015710.63         �حلافظة

15068.3314870320401939018837.66        �لتقليدية

2275.173690354028603127.03         �لفرق

15.0924.8011.0014.7018.21ن�شبة �لنخفا�ص )%(

 متو�ضط تكاليف الإنتاج الزراعي لهكتار واحد حتت ظروف الزراعتني 
احلافظة والتقليدية.
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اأوًل:  تقدم العمل يف برنامج الدارة املتكاملة للموارد املائية
1-1  م�رشوع اإعداد نظام دعم القرار لتحقيق الإدارة املتكاملة للموارد املائية:

تلك  �إد�رة  �لت�ش�اركي يف  �لنهج  �ملائية وتطبيق  للمو�رد  �ملتكاملة  �لإد�رة  �إىل حتقيق مبد�أ  �مل�رشوع  يهدف 
�ملو�رد للو�شول �ىل حتقيق �ل�ش���تخد�م �مل�ش��تد�م و�لأمثل  للمو�رد �ملائية �ل�ش����طحية و�جلوفية �ملتاحة من 

.Decision Support System )DSS( خالل بناء نظام متكامل لدعم �لق���ر�ر يف �إد�رة �ملو�رد �ملائي����ة
ومعهد   BGR �أملانيا  ينفذ هذ� �مل�رشوع بالتعاون مع �ملعهد �لفدر�يل لعلوم �لأر�ص و�ملو�رد �لطبيعية يف 
��شتكهومل للبيئة يف مدينة بو�شطن يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية من خالل تنفيذ ن�شاطات �مل�رشوع �لقائم 

حاليا حتت عنو�ن:
Management, Protection and Sustainable Use of Groundwater and Soil Resources in the Arab Region
ومن �أجل تاكيد فاعلية �لنموذج بعد تطويره  فقد مت تطبيقه بنجاح على حو�ص �شهل بر�شيد يف  �ملغرب، ويف 
حو�ص �لزبد�ين يف  �شورية، ويف تون�ص من خالل �لتعاون مع �ملعهد �لوطني للبحوث �لزر�عية، و�لأردن من 

خالل �لتعاون مع وز�رة �ملياه 
�عتمدت  و�لتي  �لأردنية  و�لري 
و�أن�شب  كاأف�شل   WEAP نظام 
�لوطنية  �خلطة  مع  لربطه  �أد�ة 
 2010 ع��ام  وخ���الل  للمياه، 
ُعمان  �شلطنة  يف  تنفيذه  مت 
�خلليج،  جامعة  مع  بالتعاون 
تدريبية  دور�ت  تنظيم  مت  كما 

للفنيني من هذه �لدول.    
�لزر�عي  �لقطاع  لأهمية  ونظر�ً 
يف  للمياه  م�شتهلك  �أكرب  كونه 
�ملركز  عمد  �ل��ع��رب��ي،  �ل��وط��ن 
 2010 ع��ام  »�أك�شاد«  �لعربي 
�ل��ربن��ام��ج  ه���ذ�  ت��ط��وي��ر  �إىل 
�ملائية  �لحتياجات  لتحديد 
�ملتاحة  للمزروعات  �لفعلية 
مت  حيث  �لعربية.  �ل���دول  يف 
 WEAP برنامج  وربط  تطوير 
مع  �أحد �لرب�مج �ملعروف با�شم 
متطور  برنامج  وهو   MABIA
يقوم بح�شاب قيم �لنتح-تبخر 
خمتلفة  مناخية  �رشوط  ح�شب 
�لر��شحة  �ملياه  كمية  يقدر  و 
هذ�  ميثل  �جلوفية.  �ملياه  �إىل 
كون  كبرية  ف��ائ��دة  �لربنامج 
�مل�شتخدمة  �ملعامالت  معظم 
فيه لها مدلولت فيزيائية، كما 
�أن هناك قاعدة بيانات ملحقة 
حما�شيل..(  )تربة،  بالربنامج 
ميكن �ل�شتفادة منها يف حال 

الربط بني املياه اجلوفية وال�ضطحية.

العالقة بني م�ضادر املياه املتاحة وطرق واأولويات ا�ضتعمالتها.
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عدم وجود بيانات، و ميكن �غنائها با�شتمر�ر.  كما يتميز هذ� �لربنامج يف قدرته على تقدير �لحتياجات 
�ملائية  �لفعلية للنبات  من خالل معلومات مناخية حمدودة ميكن قيا�شها ب�شهولة ويف �أي وقت. 

ولأهمية نوعية �ملياه يف �لإد�رة �ملتكاملة للمو�رد �ملائية ويف حتديد نوع �ل�شتخد�م قام �أك�شاد عام 2010 
باإ�شافة برجميات خا�شة تتعلق يف حركة �مللوثات وحتدي�د مناطق �لتلوث حول حق�ول �لآب��ار ف��ي �لطبقات 
�ملائية �جلوفي����ة.  ومن �أجل حتقي�ق ذلك ت�م رب�ط برنامج WEAP مع برنام�����ج  MODPATHو�لذي يهتم 
يف حركة �مللوثات يف �لأو�شاط �ملائية �جلوفية. حيث يتم من خالل هذ� �لربط ح�شاب �لزمن �لالزم لو�شول 
�مللوثات �ىل �مل�شادر �ملائية وكيفية حركتها د�خل �لأو�شاط �ملائية، وحتديد حدود مناطق �حلماية و�لتلوث 

حلقول �لآبار �جلوفية.   

.MABIA مكونات برنامج

نتائج الربط بني برنامج  WEAPمع برنامج  MODPATH لتحديد مناطق احلماية حلقول البار اجلوفية.
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ومن �أجل �لو�شول �إىل حتديد �ل�شخ �لأمثل من �لبئر �أو حقول �لآبار متت �إ�شافة خو�رزمية لإيجاد �حلل �لأمثل 
Optimization ل�شتخدمات  �ملياه �جلوفية  �آخذ�ً بعني �لعتبار ثالث حمدد�ت رئي�شة وهي: 

مقد�ر �لهبوط يف �شطح �ملياه �جلوفية، تكاليف نقل �ملياه ونوعية �ملياه،  وبناًء على هذه �لعتبار�ت يتم �إن�شاء 
عدة �شيناريوهات ومن ثم  �شيتم �عتماد �ل�شيناريو �لأف�شل �لذي يتو�فق مع �لو�شع �ملائي لكل حو�ص. 

مت تطبيق هذ� �لنظام  كبد�ية يف �إيجاد حجوم �ل�شخ �ملثلى من �آبار �ل�شخ �ملختلفة يف حو�ص �لزبد�ين و�لتي 
تغذي مدينة دم�شق وذلك تبعًا للكلفة �لقت�شادية �لتي تتغري ح�شب �نخفا�ص �ملياه يف �لآبار �لناجت عن �ل�شخ  
و�لذي يحدد من خالل برنامج MODFLOW  و�أطو�ل �أنابيب �لنقل و�ل�شياعات �لهيدروليكية. وتكمن �أهمية  هذ� 

�ملو�شوع  يف �إدخال �لعامل �لقت�شادي و�لجتماعي و�لبيئي يف ��شتخد�م وتوزيع �ملو�رد �ملائية �ملتاحة.  
1-2  م�رشوع الأمن املائي العربي:

تركز عمل �ملركز خالل عام 2010 على �ل�شعي �إىل �إقر�ر ��شرت�تيجية �لأمن �ملائي يف �ملنطقة �لعربية ملو�جهة 
�لتحديات و�ملتطلبات �مل�شتقبلية لتحقيق �لتنمية �مل�شتد�مة، وذلك من قبل �ملجل�ص �لوز�ري �لعربي للمياه، 
�لثاين/ �شهر كانون  �لكويت يف  �لتي عقدت يف  و�لتنموية و�لجتماعية  �لقت�شادية  �لقمة  لتو�شيات  وفقًاً 
�لوز�ري  �ملجل�ص  على  عر�شها  مت  حيث  لال�شرت�تيجية  �لأولية  �مل�شودة  باإعد�د  »�أك�شاد«  وقام  يناير2009، 
�لعربي للمياه �لذي عقد يف �لقاهرة يف �شهر كانون �لثاين/ يناير 2010، و�أو�شى بت�شكيل جلنة عربية من 
ممثلي عدة دول عربية من �لعر�ق وفل�شطني و�شلطنة عمان و�شورية و�ملغرب و�لأردن وم�رش و�ليمن و�ل�شود�ن، 
عقدت  حيث  �ل�شرت�تيجية،  وثيقة  �شياغة  لإعادة  و�لدولية  و�لقليمية  �لعربية  �ملنظمات  من  عدد  وممثلي 
�للجنة �جتماعها يف �ملركز �لعربي يف �لأ�شبوع �لأول من �شهر �أيار، وتقرر تكليف »�أك�شاد« باإعادة �شياغة 
�ل�شرت�تيجية بناًء على مالحظات �لدول، ومت عر�شها على �ملجل�ص �لوز�ري �لعربي للمياه يف �جتماعه �لذي 
عقد يف مقر �جلامعة �لعربية يف �لقاهرة يف �شهر �أيلول/�شبتمرب 2010 حيث قرر تدقيقها متهيد�ً لقر�رها 
يف �شهر �شباط/فرب�ير2011، كما �أقر �ملجل�ص �مل�شاريع �خلم�شة �لتي �أعدها �ملركز �لعربي يف �إطار م�رشوع 
�لإد�رة �ملتكاملة للمو�رد �ملائية مببلغ 10 ماليني دولر وجرى بحثها من قبل �للجنة �لفنية �لعليا للمجل�ص 

�لوز�ري �لعربي للمياه  و�أو�شى موؤ�ش�شات �لتمويل �لعربية بتوفري �لتمويل �لالزم له .وهذه �مل�شاريع هي:
• تطبيق �لنهج �لتكاملي يف �إد�رة �ملو�رد �ملائية. 
•رفع كفاءة ��شتعمال �ملياه يف �ملنطقة �لعربية. 

• �لتغري �ملناخي  وتقييم �أثاره على �ملو�رد �ملائية �ملتاحة يف �ملنطقة �لعربية.
•حماية �حلقوق �ملائية �لعربية. 

•�لتو�شع يف ��شتخد�م �ملو�رد �ملائية غري �لتقليدية. 
�أمني عام جامعة �لدول �لعربية بال�شعي لدى  �أو�شى  وبناًء على قر�ر �ملجل�ص �لوز�ري �لعربي للمياه �لذي 
�ملوؤ�ش�شات �ملالية �لعربية لتوفري �لتمويل، وقام �أمني عام جامعة �لدول �لعربية، مبر��شلة �شناديق �لتمويل 
�لعربية لتمويل �مل�رشوع، كما �شارك �ملركز �لعربي من جهته يف �ل�شعي لتوفري �لتمويل من خالل �ت�شالت 
مبا�رشة مع كٍل من �ل�شندوق �لعربي لالإمناء �لقت�شادي و�لجتماعي و�لبنك �لإ�شالمي للتنمية و�شندوق 

�أوبك.
حيث �أعد �ملركز �لعربي »�أك�شاد« وثائق �مل�شاريع، ومت �إر�شالها �إىل تلك �ل�شناديق، ومت من خالل تلك �لوثائق 
حتديد دور �ملركز �لعربي و�ملوؤ�ش�شات �لوطنية و�لأعمال �لتي �شيتم تنفيذها ومو�قع �لتنفيذ. من جهة ثانية 
��شتمر �ملركز �لعربي يف جمع �ملعلومات �خلا�شة باملو�رد �ملائية وتوثيقها بالتعاون مع �لدول �لعربية كما 
عمل على تقدمي عدة �أور�ق عمل يف عدد من �ملوؤمتر�ت �لعربية، تو�شح �أبعاد �لأزمة �ملائية �لتي تو�جهها 
�إىل  �لتو�شل  �أهمية  �لعربية، وخا�شة ما يتعلق منها باملياه �مل�شرتكة مع دول غري عربية، و�إبر�ز  �ملنطقة 

�تفاقيات لقت�شام تلك �ملو�رد ب�شورة عادلة ومن�شفة وفقًا للقو�نني و�لأعر�ف �لدولية.
1-3 م�رشوع تقييم املوارد املائية يف منطقة مغر املري )احلرمون(- اجلمهورية العربية ال�ضورية: 

�أو�خر  يف  �لدر��شة  هذه  بتنفيذ  �لبدء  ومت  �لتعاقدي،  �لن�شاط  �إط��ار  يف  �مل�رشوع  هذ�  �لعربي  �ملركز  ينفذ 
�ملائية  للمعطيات  معلومات  بنك  و�إعد�د  هيدرولوجية  در��شة  �إعد�د  �إىل  �مل�رشوع  هذ�  ويهدف   ،2008 عام 
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�مل��ت��اح��ة ع��ن �مل��ن��ط��ق��ة، ودر����ش��ة 
منوذج  و�إع���د�د  هيدروجيولوجية، 
�ملائية  �ملو�زنة  حل�شاب  ريا�شي 
�لآمن  �ل�شتخر�ج  كميات  وتقدير 
كما  �ملري.  مغر   - �لنموذج  ملنطقة 
تهدف هذه �لدر��شة �إىل �إيجاد حلول 
�لطبقات  قدرة  مع  تتو�فق  منا�شبة 
منطقة  يف  �مل��ت��و�ج��دة  �مل��ائ��ي��ة 
�لنموذج يف تزويد بع�ص �لتجمعات 
خان  )خميم  �مل��ج��اورة  �ل�شكانية 
�ل�شيح وخان دنون و�لقرى �ملجاورة 
لها( بكميات منا�شبة لال�شتعمالت 
مرت  مليون   15 ب��ح��دود  �ملنزلية 
�إعد�د  يتم  و�ش�وف  �ش�نويًا.  مكعب 

جمموعة من �ل�ش�يناريوهات لدر��ش�ة �لنظام �ملائي �جلويف يف �إطار عدد من �خلطط �لتنموية ملنطقة �لنموذج 
و�لتي تتمثل بالتو�شع بال�شتثمار�ت �ملائية �جلوفية ولكافة �ل�شتخد�مات. و نظر� لأهمية هذه �ملنطقة من 
حيث توفر �مل�شادر �ملائية وجتددها، كان لبد من در��شة تاأثري �ل�شتثمار�ت �حلالية و�مل�شتقبلية على منطقة 

�مل�رشوع و�ملناطق و�لأحو��ص �ملجاورة كونها منطقة تغذية رئي�شة لباقي �ملناطق. 
ويف �إطار عمل �مل�رشوع خالل عام 2010، مت تطوير نظام معلوماتي حلفظ ومعاجلة �ملعطيات �ملائية كما 
�إعد�د خمطط �لأ�شا�ص �لطبوغر�يف و�خلر�ئط �لغر�شية �ملختلفة  مت ��شتخد�م نظام �ملعلومات �جلغر�فية يف 
نظام  با�شتخد�م  �لريا�شي  للنموذج  �ملطلوبة  �ملدخالت  و�إع��د�د  �جلويف  �ملائي  �لنظام  لتو�شيح  �لالزمة 
�ملعلومات �جلغر�يف ArcGIS كما مت ��شتخد�م �لنموذج �لريا�شي MODFLOW لدر��شة حركة �ملياه �جلوفية 

ودر��شة �ل�شيناريوهات �ملختلفة.
�لنموذج  �إن�شاء  مت  �ملتاحة،  و�لهيدروجيولوجية  و�لهيدرولوجية  �جليولوجية  �ملعلومات  على  وبناًء 
�لهند�ش��ي  �لتمثيل  على  �لعتباري  �لنموذج  هذ�  ويحتوي  �لدر��ش��ة.  ملنطقة  �لعتباري  �لهيدروجيولوجي 

و�ل����ه����ي����درول����ي����ك����ي ل��ل��و���ش��ع 
�لطبقات  جلميع  �لهيدروجيولوجي 
يف  �ملتو�شعة  �لهيدروجيولوجية 

منطقة �لدر��شة.
وبالعت�ماد عل�ى كث�اف�ة �ملعلوم�ات 
�مل�تاح���������ة  �له�يدروج�يولوج�ية 
يت��م  �لريا�شي  �لنم�وذج  و�أه��د�ف 
�لنم��وذج  �ش���بكة  �أبع�اد  حت�دي�د 
طريق�ة  �عتماد  ت�م  ولق�د  �لريا�شي، 
�حل�دي��ة  �لف����روق  خ�الي�ا  �ش��بكة 
حيث   ،)Finite Difference Grids(
مربعة  باأ�شكال  �لنوع  ه��ذ�  يتميز 
�ل��ن��م��وذج  خل��الي��ا  م�شتطيلة  �أو 
�لنموذج  ع��ل��ى  ب��ن��اًء  �ل��ري��ا���ش��ي. 
و�ملعلومات  �لعتباري  �لريا�شي 
خاليا  بناء  مت  �لهيدروجيولوجية 
لتغطية  �لريا�شي  للنموذج  �ل�شبكة 

موقع منطقة الدرا�ضة.

النموذج الهيدروجيولوجي العتباري
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كامل �ملنطقة �ملعتربة للنموذج و�لتي 
تبلغ م�شاحتها حو�يل 637 كم2 . 

�لالزمة  �ملعطيات  كافة  �إدخ���ال  مت 
جلميع  �لريا�شي  �لنموذج  لت�شغيل 
�لت�شغيل  عملية  وخ���الل  �ل��ط��ب��ق��ات، 
حتديد  ومت  ل��ل��ن��م��وذج  �لب��ت��د�ئ��ي��ة 
�لنموذج  ملنطقة  �لأن�شب  �حل��ل  ن��وع 
�لأخطاء  كافة  حتديد  �إىل  بالإ�شافة 
�ملتعلقة باخل�شائ�ص �لبنيوية )�لتمثيل 
�لهند�شي( وت�شحيحها مبا يتنا�شب مع 
�ملعلومات �ملتوفرة و�ملحيطة بها. كما 
�لتوزيع  حتديد  �ملرحلة  هذه  خالل  مت 
�ملكاين جلميع �ملدخالت �لهيدروليكية 
�ل�شغرى  �لقيم  حتديد  �إىل  بالإ�شافة 

و�لعظمى لكل معامل هيدروليكي.
حلالة  �لأولية  �ملعايرة  عملية  ومتت 
مقارنة  خ���الل  م���ن  وذل����ك  �ل��ث��ب��ات 
�ملقا�ص  �ل��ب��ي��زوم��رتي  �ل�شاغط  قيم 
�لنموذج  با�شتخد�م  �ملح�شوب  م��ع 

�لريا�شي. 
معايرة  �أف�����ش��ل  �إىل  �ل��و���ش��ول  وب��ع��د 
مت  �لثبات  حلالة  �لريا�شي   للنموذج 
�لأول  للحامل  �ملائية  �ملو�زنة  حتديد 
منطقة  يف  �ملتاحة  للمعطيات  تبعا 
�ل��در����ش��ة. وب��ن��اًء ع��ل��ى ذل���ك ف��ق��د مت 
�لد�خلة  �ل�رشيانات  قيم  جميع  حتديد 
هو  كما  �لأول  للحامل  و�خل��ارج��ة 

مو�شح يف �جلدول. 

* 26  تغذية مبا�رشة على اإنك�ضافات النيوجني يف كامل منطقة الدرا�ضة
107 تغذية غري مبا�رشة )واردة من تك�ضفات الكريتا�ضي واجلورا�ضي املجاورة من اجلهة الغربية.

حيث ت�شري كلمة �رشيان د�خل �إىل كمية �ملياه �لد�خلة �إىل منطقة �لنموذج، �أما �رشيان خارج في�شري �إىل كمية 
�ملياه �خلارجة من منطقة �لنموذج، �أما حم�شلة �ل�رشيان فت�شري �إىل �لفرق بني كمية �ملياه �لد�خلة و�خلارجة 

�ضبكة النموذج واحلدود الهيدروجيولوجية  للحامل الأول.

خارطة معايرة ت�ضاوي من�ضوب �ضطح املياه اجلوفية املح�ضوب واملقا�ض 
للحامل الأول.

املح�ضلةخارج Outflowداخل Inflowنوع ال�رشيان
- 93    93 -�ل�رشيان �لأفقي
-�ل�رشيان �لر�أ�شي

 133 -133�لتغذية )�أمطار( *
- 41.541.5�لينابيع

- 7.57.5�لنهر
- 9   133142�ملجموع

 املوازنة املائية للحالة الثابتة ملنطقة النموذج  )مليون مرت مكعب /�ضنة(.
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�إل �أن كمية �ل�رشيان �لد�خلة �أعلى من كمية �ل�رشيان �خلارجة  يف منطقة �لنموذج )ت�شري �لإ�شارة �ملوجبة 
و�لعك�ص �شحيح(. لقد وجد �أن �أكرب كمية لل�رشيان �لأفقي )خارجة من �ملنطقة( هي باجتاه �ملناطق �ل�رشقية 
�ل�رشق  باجتاه  م3  م   56 )منها  م3/�شنة  م   93 بلغت  حيث  �لريموك(،  حو�ص  )باجتاه  �ل�رشقية  و�جلنوبية 

و�لباقي 37 م م3 باجتاه حو�ص �لريموك(.
كما مت تقدير كميات �ملياه  �مل�شاهمة يف �لنهر و�لو�ردة من �ملياه �جلوفية بحدود 7.5 م م3 �شنويا.  �أما بالن�شبة 
�إىل ح�شاب تدفقات �لينابيع �لرئي�شية يف �لنموذج فكانت على �لنحو �لتايل: نبع ممبج  13 م م3/�شنة، نبع 

�لطما�شيات 27 م م3/�شنة و نبع دربل 1.5 م م3/�شنة. 
�أما بالن�شبة �إىل كميات �ملياه �لد�خلة للنموذج فكانت متثل فقط كميات �لتغذية �لو�ردة �إىل �ملياه �جلوفية 

و�لتي قدرت بحدود 133 م م3/�شنة و�لتي عندها �أعطت �أف�شل و�شع للمعايرة.  
ومن �أجل تاأهيل �لكو�در �لفنية يف ��شتخد�م هذه �لتقانة وحتديثها وت�شغيلها وبناء �ل�شيناريوهات �مل�شتقبلية، 
مت تدريب خم�شة عنا�رش من �ملوؤ�ش�شة �لعامة ملياه �ل�رشب و�ل�رشف �ل�شحي يف حمافظة دم�شق على كيفية 
�إن�شاء �لنموذج �لريا�شي وحتديد نوعية �ملعطيات �لالزمة لبنائه. كما مت تدريب �لعنا�رش على ت�شغيل �لنموذج 

ومر�حل �ملعايرة وكيفية ح�شاب �ملو�زنات �ملائية وكيفية عمل وت�شغيل �ل�شيناريوهات �مل�شتقبلية. 

ثانيًا:-  تقدم العمل يف برنامج حماية البيئة املائية 
2-1  م�رشوع حماية النظام البيئي يف الواحات يف املنطقة العربية: 

�إد�رة  حت�شني  خالل  من  �لعربية  �ملنطقة  يف  �لو�حات  يف  �لعامة  �لبيئة  حماية  �إىل  �مل�رشوع  هذ�  يهدف 
لذلك  وتنفيذ�ً  �جلوفية،  �ملياه 
باإجناز  �ل��ع��رب��ي  �مل��رك��ز  ق��ام 
�ملياه  �إد�رة  م�����رشوع  تقرير 
كل  يف  �ل��و�ح��ات  يف  �جلوفية 
بالتعاون  و�جلز�ئر  تون�ص  من 
للتنمية  �ل��دويل  �ل�شندوق  مع 
مت  حيث   ،«IFAD« �ل��زر�ع��ي��ة 
ت�شخي�ص  �مل�رشوع  خالل  من 
�رتفاع  �إىل  �ملوؤدية  �لأ�شباب 
م��ن��ا���ش��ي��ب �مل���ي���اه �جل��وف��ي��ة 
يح�شل  �لذي  �لبيئي  و�لتدهور 

فيها.
�لتقرير  تو�شيات  �إىل  و��شتناد�ً 
�ل��ت��ي �أك�����دت ع��ل��ى ����رشورة 
مرحلة  يف  �مل�����رشوع  متابعة 
�لو�حات  لأهمية  نظر�ً  ثانية 
جهة  من  �لعربية  �ملنطقة  يف 

�لري  يف  للمياه  �ل�شتعمال  �شوء  نتيجة  ثانية  جهة  من  �لو�حات  تلك  ت�شهده  �لذي  �لكبري  �لبيئي  و�لتدهور 
�إهمال تنفيذ �شيانة دورية ل�شبكات �ل�رشف �لزر�عي مما يوؤدي �إىل �شعف ت�رشيفها وبالتايل  �إ�شافة �إىل 
�رتفاع منا�شيب �ملياه �جلوفية نتيجة عو�ئد مياه �لري �لفائ�شة و�لتي هي بدورها تكون فائ�شة عن حاجة 

�ملحا�شيل .
فقد قام �ملركز �لعربي باإعد�د م�رشوع يرتكز على نتائج �مل�رشوع �ل�شابق بحيث يت�شمن تنفيذ �أعمال ميد�نية 
ت�شمل �إعد�د منوذج ريا�شي لإد�رة �ملياه �جلوفية لتحديد �لكميات �لقابلة لل�شحب من �ملياه �جلوفية ومعاجلة 
�إىل تطبيق تقانات �لري �حلديث وحتديد �لحتياجات �ملائية بدقة  �إ�شافة  �رتفاع منا�شيب �ملياه �جلوفية 
للمحا�شيل �لزر�عية . وقد �أعد �ملركز �لعربي وثيقة �مل�رشوع بغية متويله من قبل �ل�شندوق �لدويل للتنمية 

ارتفاع منا�ضيب املياه اجلوفية يف احدى واحات اجلنوب
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�لزر�عية »IFAD»، ليتم تنفيذه يف كٍل من تون�ص و�جلز�ئر وم�رش و�ل�شعودية و�جلماهريية �لليبية، وقد جرى 
مناق�شة �مل�رشوع خالل زيارة وفد �ملركز �لعربي »�أك�شاد« خالل �شهر �أيلول 2010 �إىل مقر �إيفاد، ويتم �لعمل 

على در��شته ومتويله.
 – الزراعية  الوفرة  منطقة  يف  اجلوفية  املياه  من�ضوب  ارتفاع  ظاهرة  درا�ضة  م�رشوع   2-2

الكويت:
�لعامة  �لهيئة  طلب  على  بناًء 
ل�شوؤون �لزر�عة و�لرثوة �ل�شمكية 
�ملركز  م��ن  �لكويت  دول��ة  يف 
�لعربي »�أك�شاد« لتقدمي �خلربة 
ظاهرة  در����ش��ة  يف  و�مل�شورة 
�رتفاع منا�شيب �ملياه �جلوفية 
يف منطقة �لوفرة �لزر�عية ، قام 
وفد من �ملركز �لعربي »�أك�شاد« 
�ملت�رشرة  للمو�قع  ب��زي��ارة 
�إىل  �مل��وؤدي��ة  �لأ���ش��ب��اب  لبحث 
�إىل  �أنها تعود  ذلك، حيث تبني 
�لري  يف  �ملياه  ��شتعمال  �شوء 
�لأدو�ت  ت��وف��ري  ع��دم  وك��ذل��ك 
�لفنية و�لقانونية �لتي حتد من 
وقد  �جلوفية،  �ملياه  ��شتثمار 
مبقرتح  �لعربي  �ملركز  تقدم 
يف  ي��ه��دف  �مل�����رشوع،  لتنفيذ 

مرحلته �لأوىل �إىل حتقيق �ل�شتعمال �لأمثل للمياه �جلوفية ل�شمان تنمية زر�عية م�شتد�مة يف منطقة �لوفرة 
لتقييم  و�لدمام(  �لكويت  )جمموعة  �ملنطقة  يف  �ملائية  للحو�مل  ريا�شي  منوذج  �إعد�د  خالل  من  �لزر�عية 
�ملو�رد �ملائية �ملتاحة وتقدير �ملو�زنة �ملائية لكل حامل، مع �إعد�د �ل�شيناريوهات �ملنا�شبة وفقًا لرغبات 
�جلانب �لكويتي، ومت توقيع �تفاقية بني �ملركز �لعربي و�لهيئة يف �شهر حزير�ن/يونيو 2010 لتنفيذ �مل�رشوع 
و�إعد�د �لنموذج �لريا�شي �ملطلوب، وقد حددت �لفرتة �لزمنية للم�رشوع يف حدود 18 �شهر�ً ومن �ملتوقع �أن 

يبد�أ �لعمل يف �لتنفيذ يف �لربع �لأول من عام 2011 .
2-3 م�رشوع حماية املوارد املائية من التلوث يف الوطن العربي:

�لعربية ب�شورة عامة و�ملياه �جلوفية ب�شورة  �إىل حماية �ملو�رد �ملائية يف �ملنطقة  يهدف هذ� �مل�رشوع 
لأن  �ملائية �جلوفية. ونظر�ً  �لطبقات  �لتلوث عن  ت�شاعد يف درء  �لتي  �ملنهجيات  خا�شة من خالل تطبيق 
�ملياه �جلوفية ت�شكل �مل�شدر �ملائي �لطبيعي �لوحيد تقريبًا يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ويف �إطار 
�أك�شاد  �لعربي »�أك�شاد«، يقوم  �لبيئة و�ملياه يف دولة �لإمار�ت و�ملركز  �لتفاهم �ملوقعة بني وز�رة  مذكرة 
�ملتحدة.  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  يف  للتلوث  �جلوفية  �ملياه  قابلية  حتديد  خارطة  لإعد�د  م�رشوع  بتنفيذ 
ويهدف �مل�رشوع �إىل توفري �لو�شائل �لتقنية و�ملعلوماتية �ملنا�شبة لدى �ملخططني و�أ�شحاب �لقر�ر يف دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة عن �أخطار تلوث مو�رد �ملياه �جلوفية و�لرتبة، مبا يكفل حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة، 

وي�شاعد يف و�شع �شيا�شة مائية حلماية �ملياه �جلوفية من �لتلوث يف �لدولة.
وبناًء على ذلك عقدت عدة �جتماعات عمل مع �لفنيني يف �لوز�رة لتحديد �خلطو�ت �لعملية لذلك مبا فيها 
حتديد �لبيانات و�ملعلومات �ملطلوبة من خر�ئط طوبوغر�فية وهيدروجيولوجية وقيا�شات منا�شيب �ملياه 
�جلوفية وطريقة ومنوذج �خلر�ئط، ومت توقيع �لتفاق بني �ملركز �لعربي ووز�رة �لبيئة و�ملياه خالل �شهر�أيار/

مايو2010، لتنفيذ �مل�رشوع على �أن يبد�أ �لتنفيذ �لفعلي للم�رشوع يف بد�ية عام 2011 .

ارتفاع منا�ضيب املياه اجلوفية يف منطقة الوفرة الزراعية يف الكويت
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2-4 م�رشوع درا�ضة التغريات املناخية وتاأثرياتها على املوارد املائية يف املنطقة العربية:
لقد �أ�شبحت ظاهرة تغري �ملناخ �لعاملي حقيقة و�قعة بعد �أن كانت معظم مظاهرها �شابقا تعزى �إىل دور�ت 
مناخية  ع�شو�ئية ت�شيب خمتلف مناطق �لعامل وخا�شة يف �ملنطقة �لعربية �لتي ت�شود فيها من حني �إىل �آخر 
دور�ت جفاف �أو عو��شف مطرية كان من �ل�شعب ربطها بنظام معني، وقد �أ�شارت �لدر��شات �حلديثة ومن 
�شمنها �لتقرير �لتقوميي �لأخري للهيئة �حلكومية �ملعنية بتغري �ملناخ )IPCC( �ل�شادر يف عام 2007  �أن 
�لتقدير�ت �لعلمية ت�شري �إىل �أن �ملنطقة �لعربية �شتكون بحكم �متد�دها �جلغر�يف، وتباين ُبناها �لجتماعية 
�ملحتملة  للتاأثري�ت  عر�شة  �ملناطق  �أكرث  من  فيها،  �لطبيعية  �ملو�رد  حمدودية  �إىل  �إ�شافة  و�لقت�شادية، 
للتغري�ت �ملناخية وتفاعالتها �ملختلفة وخا�شة تاأثري�تها على �ملو�رد �ملائية ومايتبعها من تاأثري�ت على 
�لإنتاج �لزر�عي و�لأمن �لغذ�ئي. و�إدر�كًا لأهمية �ملو�شوع، �أعد �ملركز �لعربي »�أك�شاد« وثيقة م�رشوع منبثقًا 
عن م�رشوع �لإد�رة �ملتكاملة للمو�رد �ملائية ، بناًء على قر�ر �لقمة �لقت�شادية و�لتنموية و�لجتماعية يف 

�لكويت 2009، وقد مت �إقر�ر وثيقة �مل�رشوع من قبل �ملجل�ص �لوز�ري �لعربي للمياه.
ترتكز �أن�شطة �مل�رشوع يف تدعيم جهود �لدول �لعربية لتقييم �لآثار �ل�شلبية للتغري�ت �ملناخية، و�إعد�د خطط 
و�شيا�شات �لتكيف و�لتخفيف من �لتاأثري�ت �ملحتملة للتغري�ت �ملناخية على �ملو�رد �ملائية ب�شورة خا�شة، 
و�لإنتاج �لزر�عي و�لأو�شاع �لبيئية و�لقت�شادية �لجتماعية ب�شورة عامة.ومن �أهم �لأن�شطة �لتي يت�شمنها 
�مل�رشوع �إعد�د قاعدة معلومات مناخية متكاملة عن �ملنطقة �لعربية وكذلك �إعد�د مناذج ريا�شية مناخية 

على �مل�شتوى �لإقليمي �لعربي بهدف زيادة �لدقة يف �لتنبوؤ بالتغري�ت �ملناخية �ملحتملة.
�إ�شافة �إىل ماتقدم، فقد قام �ملركز �لعربي »�أك�شاد« خالل عام 2010، باإجر�ء بع�ص �لأبحاث لدر��شة تاأثري�ت 
�لتغري�ت �ملناخية على ت�رشيف بع�ص �لينابيع يف �ملنطقة �لعربية حيث مت تطبيق منوذج ريا�شي للتنبوؤ 
بتاأثري �نخفا�ص معدلت �لأمطار على ت�رشيف نبع نهر بردى �لذي يغذي �ملياه �جلوفية يف غوطة دم�شق 
�إ�شافة �إىل توفريه جلزء من �حتياجات مدينة دم�شق ملياه �ل�رشب، حيث تبني �أن �نخفا�ص حو�يل 5 مم يف 
�لهطول �ملطري مع ��شتمر�ر �ل�شخ على ما هو عليه حاليا �شيوؤدي �إىل جفاف �لنبع وعدم خروجه �إل يف ف�شل 

�لفي�شان مما يجعل �لأمر �شعبًا وخطري�ً يف حال حدوثه.

كما قام �ملركز �لعربي باإجر�ء در��شة لتقييم �أثر �لتغري�ت �ملناخية �ملتوقعة على �لحتياجات �ملائية لنبات 
�لقمح )�ملروي و �لبعل( ونبات �لقطن با�شتخد�م �لنموذج �لريا�شي CROPWAT حيث وجد �أن زيادة درجات 
�حلر�رة مبقد�ر 2.5 درجة، و�نخفا�ص قيمة �لهطولت �ملطرية مبقد�ر 12 % �شيوؤدي �إىل زيادة �لحتياجات 

مقارنة مابني نتائج النموذج الريا�ضي ونتائج املراقبة )باللون الأزرق( 
والتنبوؤ بت�رشيف النبع يف امل�ضتقبل )باللون الأحمر (
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�ملائية للقمح �ملروي من 565 ملم �إىل 614 ملم وهذ� �شيوؤدي �إىل خف�ص �لإنتاجية مبقد�ر 10 % �إذ� مل يتم 
تقدمي كميات ري �إ�شافية �أما بالن�شبة للقمح �لبعل )يعتمد على �لزر�عة �ملطرية فقط ( فاإن زيادة درجات 
�حلر�رة و نق�ص �لهطولت �ملطرية �ملذكورة �أعاله �شتوؤدي �إىل زيادة �لحتياجات �ملائية من 428 ملم �إىل 
469 ملم و هذ� �شيوؤدي �إىل نق�ص �لإنتاج مبقد�ر 14 %. وبالن�شبة لنبات �لقطن فقد وجد �أن زيادة درجات 
�حلر�رة مبقد�ر 2.5 درجة و �نخفا�ص قيمة �لهطولت �ملطرية مبقد�ر 12 % �شيوؤدي �إىل زيادة �لحتياجات 
�ملائية من 1169 ملم �إىل 1265 ملم، وهذ� �شيوؤدي �إىل خف�ص �لإنتاجية مبقد�ر 5 % �إذ� مل يتم تقدمي كميات 

ري �إ�شافية. 
2-5  م�رشوع اإعداد درا�ضة لتاأهيل حو�ض الليطاين يف لبنان  

بني  �ملوقع  �لت��ف��اق  �إط��ار  يف 
�لأمم  وبرنامج  �لعربي  �ملركز 
�إع��د�د  ب�شاأن  للبيئة  �ملتحدة 
�لر�هن  �ل��و�ق��ع  لتقييم  در����ش��ة 
�لليطاين  نهر  حو�ص  يف  للبيئة 
لإعادة  م�رشوع  وثيقة  و�إع��د�د 
تاأهيل �حلو�ص فقد قام �ملركز 
�لعربي خالل عام 2010 بتنفيذ 
هذه  �ل��و�ردة يف  �لأن�شطة  كافة 
ح�رش  ت�شمل  و�لتي  �لتفاقية 
�حلو�ص  يف  �لبيئة  �لأو���ش��اع 
�لتي تو�جهها  وحتديد �مل�شاكل 
حماية  يف  �حل���و����ص  �إد�رة 
�لتلوث.  من  �ملائية  م�شادره 
ومن ثم تقدمي مقرتحات لتنفيذ 
�إعد�د  على  �إ�شافة  م�رشوعني 

وثيقة م�رشوع يتم من خاللها �لبحث عن توفري�لتمويل �لالزم لإعادة تاأهيل �حلو�ص .
�إ�شتخد�مات  حيث  من  �لر�هن  �لو�قع  على  لالطالع  ميد�نية  زيار�ت  تنفيذ  �لتنفيذية  �خلطو�ت  ت�شمنت  وقد 
�ملياه �شو�ء �جلوفية و�ل�شطحية و�لجتماع مع �مل�شوؤولني عن �إد�رة م�شلحة �لليطاين وهي �جلهة �لتي تعمل 
على �إد�رة مو�رد �حلو�ص جزئيًا.  ولقد �أمكن من خالل تنفيذ �لدر��شة حتديد �لأ�شباب �لتي حتد من تنفيذ �إد�رة 
�شليمة للمو�رد �ملائية يف �حلو�ص و�لتي تنح�رش يف ت�شعب �جلهات �ملعنية با�شتثمار �ملياه يف �حلو�ص من 
مياه جوفية و�شطحية وكذلك �شعف �لوعي �لعام لدى �ل�شكان حول �أهمية حماية مياه �حلو�ص من �لتلوث  
�إىل عدة تو�شيات  �أعده »�أك�شاد«  �لذي  �لتقرير  و�شعف �ملر�قبة و�ملتابعة لدى �لأجهزة �ملعنية وقد خل�ص 
و�أنو�ع  �مل�شتخدمة  �ملياه  �ل�شتثمار وكميات  تو�شح مو�قع  قاعدة معلومات متكاملة  بناء  �أهمها �رشورة 
منا�شيب  و�رتفاع  �ملنطقة  يف  �لفي�شان  مو�جهة  كيفية  تخ�ص  تو�شيات  �إىل  �لتقرير  خل�ص  كما  �لزر�عات 
�ملياه �جلوفية يف �ل�شهل نتيجة �ملعوقات �لتي تتو�جد يف جمرى �لنهر .كما مت من خالل �أن�شطة �مل�رشوع 
�لفي�شان كما مت  �لريا�شية لدرء  �لنمذجة  ��شتخد�م  �لليطاين على  للفنيني من م�شلحة  تنفيذ دورة تدريبية 

تنظيم  �جتماع ملختلف �جلهات �ملعنية مبياه �حلو�ص.
وقد �أعد �ملركز �لعربي وثيقة م�رشوع متكامل مبينًا فيه �لأعمال �ملطلوب تنفيذها لإعادة تاأهيل �حلو�ص 

 وتكاليفها �ملالية وجرى تقدميها �إىل برنامج �لأمم �ملتحدة للبيئة لتاأمني �لتمويل �لالزم له.
2-6 م�رشوع درا�ضة تقدير ح�ضا�ضية املوارد املائية للتغريات البيئية يف منطقة غرب اآ�ضيا:

 بناًء على �لتفاق �ملوقع بني �ملركز �لعربي وبرنامج �لأمم �ملتحدة للبيئة –�ملكتب �لقليمي لدول غرب �آ�شيا 
قام �ملركز �لعربي باإعد�د تقرير حول تقدير مدى ح�شا�شية �ملو�رد �ملائية للتغري�ت �لبيئية مبا فيها �لتغري�ت 

رمي الف�ضالت يف جمرى نهر الليطاين
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�ملناخية على �ملنطقة ملختلف 
حتى  لفرت�ت  متتد  �لقطاعات 
وذل��ك   ،2025-2004 ع���ام 
حم��ددة  منهجية  على  ب��ن��اًء 
جامعة  قبل  من  �إع��د�ده��ا  مت 
�ل�شني وتعتمد على  بكني يف 
�ملوؤ�رش�ت  من  �لعديد  �إدخ��ال 
تقييم  ب��ه��دف  و�مل��ع��ام��الت 
�لو�قع يف دول �ملنطقة ومدى 
بيئية  تغري�ت  باأية  تاأثرها 
ثالث  ع��ل��ى  وذل���ك  حمتملة، 
-1995-1985 وه��ي  ف��رت�ت 

�ملركز  تكليف  مت  وقد   ،2000
�لعربي  �مل�رشق  دول  بتغطية 

يف حني كلفت جامعة �خلليج �لعربي بتغطية دول جمل�ص �لتعاون، ومن �أجل ذلك عمل �أك�شاد على ح�رش وجمع 
�ملعلومات �لتي تخ�ص �ل�شكان و�ملو�رد �ملائية و�لنتاج �لزر�عي و�أو�شاع �ل�رشف �ل�شحي ومدى توفري مياه 
�ل�رشب و�لناجت �ملحلي �لإجمايل يف كل دولة �إ�شافة �إىل م�شاهمة �لقطاع �لزر�عي ودور بقية �لقطاعات يف 
�لناجت �لإجمايل وبناًء على هذه �ملعلومات �لتي مت تخزينها يف قاعدة معلومات خا�شة بامل�رشوع مت �إعد�دها 

وبا�شتخد�م  �ل��غ��ر���ص،  ل��ه��ذ� 
نظام �ملعلومات �جلغر�يف مت 
ح�شاب �لقيمة �لتي حتدد مدى 
دول  من  دول��ة  كل  ح�شا�شية 

�ملنطقة للتغري�ت �لبيئية .
كما ت�شمن �لعمل يف �مل�رشوع 
ح���ال���ة در�����ش���ي���ة ع���ن �أح���د 
�مل�شرتكة  �ملائية  �لأحو��ص 
حيث مت تكليف �ملركز �لعربي 
عن  در��شة  باإعد�د  »�أك�شاد« 
مائي  �لفر�ت كحو�ص  حو�ص 
تكليف  مت  ح��ني  يف  �شطحي 
جامعة �خلليج �لعربي باإعد�د 
�ل��دم��ام  طبقة  ع��ن  در�����ش���ة 
جمل�ص  دول  ب��ني  �مل�شرتكة 

�لتعاون ويبني �ل�شكل درجة ح�شا�شية حو�ص نهر �لفر�ت للتغري�ت �لبيئة .
اإعداد الف�ضل اخلا�ض باملياه من التقرير العربي لتوقعات  البيئة يف املنطقة  2-7 م�رشوع 
الأمم املتحدة  العربية وبرنامج  البيئة العرب واجلامعة  العربية بالتعاون مع جمل�ض وزراء 

للبيئة: 
�شاهم �ملركز يف �إعد�د �لف�شل �خلا�ص باملياه من تقرير توقعات �لبيئة يف �ملنطقة �لعربية  بناًء على تكليف 
من جمل�ص �لوزر�ء �لعرب �مل�شوؤولني عن �شوؤون �لبيئة و�لذي �أ�رشف عليه ومّوله برنامج �لأمم �ملتحدة للبيئة/ 
و�لتوقعات  �ملائية  للمو�رد  �لر�هن  للو�قع  عر�شًا  �لف�شل  هذ�  ويت�شمن  �آ�شيا،  غرب  لدول  �لإقليمي  �ملكتب 
�مل�شتقبلية وملخ�شًا لل�شيا�شات �ملائية. وقد مت �إ�شد�ر �لتقرير يف �حتفال عقد يف مقر جامعة �لدول �لعربية 

درجة الإجهاد املائي لكافة دول غرب اآ�ضيا لفاق اأعوام 2020 و2040 
ويالحظ اأن كافة الدول هي حتت اإجهاد مائي متطور ب�ضكل ب�ضيط يف امل�ضتقبل

ح�ضا�ضية دول حو�ض نهر الفرات للتغريات البيئية
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�ل�شادة  وبح�شور  �لعربية  للجامعة  �لعام  �لأمني  معايل  رعاية  حتت   2010 �آذ�ر/مار�ص  �شهر  يف  بالقاهرة 
وزر�ء �لبيئة �أع�شاء جمل�ص �لوزر�ء �لعرب �مل�شوؤولني عن �شوؤون �لبيئة  وح�شد كبري من �لإعالميني، وقد �شدر 

�لتقرير على �شكل جملدين باللغتني �لعربية و�لإنكليزية وعلى�أقر��ص ليزرية �أي�شًا.

ثالثًا:-  تقدم العمل يف برنامج تنمية موارد املياه 
3-1 درا�ضات ح�ضاد مياه الأمطار يف م�رشوع درا�ضة الت�ضحر يف املنطقة اجلنوبية الغربية من 

اململكة العربية ال�ضعودية: 
ت�شكل هذه �لدر��شة  �إحدى ثمر�ت �لتعاون �مل�شرتك بني �ملركز �لعربي وهيئة �مل�شاحة �جليولوجية يف �ململكة 
�لعربية �ل�شعودية، وتهدف �إىل در��شة وتقييم حالة �لت�شحر وتدهور �لأر��شي يف �جلزء �جلنوبي �لغربي من 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية، و�لتي تعترب من �أهم مناطق �ململكة من حيث تنوع مو�ردها �لطبيعية، ومتيزها 
مبعدل �أمطار جيد، مما ي�شمح بتوفر غطاء نباتي مهم على �لرغم من �لظروف �جليولوجية �ل�شائدة و�ملتمثلة 
بانت�شار �ل�شخور �لبلورية وهي من �شخور �لركيزة �لعربية �لتي ل ت�شمح بخزن �ملياه، وبالتايل عدم توفر 
�لرئي�ص، مت تركيز در��شات �ملياه  �لو�دي  �لوديان ودلتا  خمزون جيد من �ملياه �جلوفية با�شتثناء جماري 

�ل�شطحية على و�دي �لليث �لذي يعترب من �أهم �لوديان يف تلك �ملنطقة.
يف  �ل�شطحية  �مل��ي��اه  تتاأثر 
مبا�رش�ً  ت��اأث��ر�ً  �لليث  و�دي 
ب��ن��ظ��ام �ل��ه��ط��ول �مل��ط��ري 
و�لزمانية،  �ملكانية  وتغري�ته 
مياه  من  ي�شتفاد  ل  وحاليًا 
ب�شكل  �ل�شطحي  �جل���ري���ان 
�إما  يفقد  ومعظمه  ملمو�ص، 
بالبخر �أو بالت�رشب �إىل �ملياه 
نحو  ب��اجل��ري��ان  �أو  �جلوفية 
تر�شيد  فاإن  لذ�  �لأحمر،  �لبحر 
��شتثمار ما يتوفر من �ملو�رد 
بطريقة  �ل�شطحية  �مل��ائ��ي��ة 
علمية وعملية وبكفاءة عالية 
حت�شني  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  ���ش��وف 
�ملر�عي وتوفري م�شدر �إ�شايف 
�لري  يف  ي�شتخدم  �أن  ميكن 
وتاأمني مياه �ل�رشب لالإن�شان 

و�حليو�ن.  
مت �لبدء بامل�رشوع عام 2010 
خريطة  حت��دي��د  خ����الل  م���ن 

�مل�شيالت �ملائية  با�شتخد�م �لنموذج �لريا�شي WMS وهو عبارة عن  منوذج هيدرولوجي متكامل مت �إعد�ده 
من قبل خمترب �لأبحاث للنمذجة �لبيئية يف جامعة بريغهام يونغ يف �لوليات �ملتحدة �لمرييكية. وباعتبار 
�أماكن حمدودة  �لليث متوفرة لفرتة ق�شرية )ثالث �شنو�ت فقط( ويف  �ل�شطحي لو�دي  �أن قيا�شات �جلريان 

)عند �أربع حمطات قيا�ص(،  مت ��شتخدم �لنموذج �لريا�شي:
GSSHA  Gridded Surface Subsurface Hydrologic Analysis )Downer et al. 2005(

لتقدير قيمة �جلريان �ل�شطحي يف �لو�دي. وهو عبارة عن منوذج هيدرولوجي فيزيائي ميكن با�شتخد�مه ح�شاب 
حجم �جلريان �ل�شطحي وحتديد منحني �لت�رشيف يف موقع معني بالإ�شافة �إىل  ح�شاب �رشعة �جلريان. 

املواقع املقرتحة لإقامة حفائر ح�ضاد مياه الأمطار يف وادي الليث
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منوذج  �لدر��شات  ��شتخدمت  كما  �ل�شطحي.  �جلريان  حل�شاب  مانينغ  معادلة  على  �أ�شا�شي  ب�شكل  ويعتمد 
�لريا�شي.  �لنموذج  �لطبوغر�فية �لالزمه لت�شغيل  30 مرت كاأ�شا�ص للبيانات  )DEM( بدقة  �لرقمي  �لرتفاع 
�لدر��شة لذلك مت �لعتماد  ولع�دم توف�ر بيان�ات مطرية �شاعية من �ملحطات �ملطرية �ملوجودة  يف موقع 
على بيانات �ل�شور �لف�شائية  Tropical Rainfall Measuring Mission( TRMM( �ملن�شورة من قبل وكالة 

�لف�شاء �لمريكي نا�شا.
وبناًء على  ه�ذه �لدر��شات وعلى �لزيار�ت �حلقلية �لتي قام بها �خلرب�ء و�لفنيني، مت �ختيار مو�ق��ع ل� 31 
حفري بهدف تخزين مياه �لأمطار  يف �حلو�ص �ل�شاكب للو�دي كما مت حتديد �ملناطق �لأكرث مالءمة لتنفيذ 
�إىل ذلك مت  ، بالإ�شافة  �إىل �ملياه �جلوفية  �لر��شح  �ل�شطحية و زيادة  �شد�ت ن�رش �ملياه بهدف حجز �ملياه 

�ختيار 9 مو�قع لتنفيذ مناطق ر�ئدة لتنمية �لغطاء �لنباتي با�شتخد�م تقانات �حل�شاد �ملائي.
3-2 م�رشوع ح�ضاد مياه الأمطار يف املنطقة اجلنوبية الغربية من اململكة العربية ال�ضعودية: 

�ل�شعودية بهدف ن�رش  �لعربية  �لزر�عة يف �ململكة  �لعربي ووز�رة  ينفذ هذ� �مل�رشوع بالتعاون  بني �ملركز 
تطبيق تقانات ح�شاد مياه �لأمطار يف �ملنطقة �جلنوبية �لغربية من �ململكة وقد مت �ختيار  ثالثة مو�قع 
لتنفيذ �مل�رشوع : موقع عبد�ن ، موقع �رش�به ، وموقع �لربطان ببدوه. نبني فيما يلي تقانات ح�شاد مياه 

�لأمطار �ملقرتحة لكل موقع:
 اأولً- موقع عبدان:

1. �ملدرجات �لزر�عية
2. �لعقوم �لكونتورية �لرت�بية

3. �لأحو��ص مربعة �ل�شكل
4. �لأقو��ص ن�شف �لد�ئرية

ثانياً - موقع �رشابه
�شتنفذ فيه تقانة �ملدرجات �لزر�عية

ثالثاً - موقع الربطان ببدوه �ضتنفذ فيه طريقة العقوم الكونتورية احلجرية
3-3 م�رشوع ح�ضاد مياه الأمطار يف اجلبل الأخ�رش يف اجلماهريية العظمى: 

بد�أ �أك�شاد يف عام 2010 بتنفيذ م�رشوع ح�شاد مياه �لأمطار يف منطقة �جلبل �لأخ�رش يف ليبيا بالتعاون 
مع �لبنك �لإ�شالمي للتنمية، و�لذي يهدف �إىل توفري مو�رد مائية �إ�شافية يف منطقة �جلبل �لأخ�رش من خالل 

��شتخد�م تقانات ح�شاد مياه �لأمطار �ملنا�شبة وذلك من �أجل زيادة و�شمان �لإنتاجية �لزر�عية. 
ويقع �جلبل �لأخ�رش يف �ل�شمال �ل�رشقي من �جلماهريية 
�لهطولت �ملطرية يف �ملنطقة بني  �لليبية، وترت�وح 
350 و450 ملم و قد ت�شل �إىل 600 ملم �شنويا ، ولكن 
جزء  كبري� منها يت�رشب �إىل باطن �لأر�ص و ذلك نظر� 
جليولوجية �ملنطقة، ويف �أ�شهر �ل�شتاء تهطل �لأمطار 
ن�شوء  �إىل  توؤدي  غزيرة  مطرية  عو��شف  �شورة  على 
�لرتبة  )Runoff( و�جنر�ف  �ل�شطحي  ظاهرة �جلريان 
و�شياع �لن�شبة �لعظمى من هذه �لأمطار يف حني �أن 
�لزر�عة  دعم  على  يعمل  �لهطول  هذ�  من  قليلة  ن�شبة 
و  �لرتبة  تعرية  �إىل  توؤدي  �ل�شياعات  وهذه  �ملحلية 
نتيجة  زر�عي متخلخل وغري م�شتقر  ن�شوء نظام  �إىل 
�ملطرية،  للزر�عات  �ملائية  �لحتياجات  تلبية  لعدم 
�ملحليني  لل�شكان  مائي  م�شدر  تاأمني  �أن  �شك  ول 
�لنق�ص يف مياه �لأمطار يف  لال�شتفادة يف تعوي�ص 
موقع امل�رشوعفرت�ت �لنمو �حلرجة من خالل تطبيق �لري �لتكميلي 
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�شوف ي�شاعد يف زيادة �لإنتاج �لزر�عي بن�شبة تقدر يف حدود 50 %.
وهنا تكت�شب تقانات ح�شاد مياه �لأمطار كالبحري�ت �جلبلية �أهمية خا�شة يف تاأمني م�شدر مائي ميكن 
�ملائية  �لحتياجات  من  جزء  لتاأمني  ل�شتخد�مها  �ملياه  من  �إ�شافية  كميات  توفري  يف  منه  �ل�شتفادة 
وحتليل  بجمع   2010 عام  خالل  »�أك�شاد«  �لعربي  �ملركز  وقام  �حلرجة،  �لفرت�ت  يف  �ملطرية  للزر�عات 
�ملعطيات و�ملعلومات �ملتاحة حول �ملناخ و�ملو�رد �ملائية و�لرتبة و��شتخد�م �لأر��شي و�جلغر�فيا و�ل�شكان 
وحقوق  و�ل�شيا�شات   و�لجتماعية  �لقت�شادية  و�لظروف  �لزر�عية  و�لأنظمة  و�جليولوجيا  و�لهيدرولوجيا 
�مللكية �خلا�شة، كما عمل على حتليل �ملعلومات �ملناخية �ملتاحة، وتنفيذ در��شة هيدرولوجية تف�شيلية، 
يف  �لفنيني  مع  بالتعاون  للم�رشوع  �جتماعية  و  �قت�شادية  در��شة  �أعد  كما  و�لطبوغر�فية،  �لرتبة  ودر��شة 
�جلماهريية �لليبية، وبناء على �لدر��شات، مت حتديد 11 موقعًا بهدف تنفيذ بحري�ت جبليه وذلك با�شتخد�م 
تقانات �ل�شت�شعار عن بعد ونظم �ملعلومات �جلغر�فية GIS  و�لنمذجة �لريا�شية، ويتم حاليًا �إعد�د �ملخططات 

�لتنفيذية للبحري�ت �جلبلية وجد�ول �لكميات وتقدير�ت �لتكلفة.
م�رش  جمهورية  يف  الغربي  ال�ضمايل  ال�ضاحل  ودي��ان  لتنمية  من��وذج  و�ضع  م�رشوع   4-3

العربية: 
ينفذ هذ� �مل�رشوع يف �إطار �لتعاون بني �ملركز �لعربي لدر��شات �ملناطق �جلافة و�لأر��شي �لقاحلة )�أك�شاد( 
�ل�شمايل  �ل�شاحل  لتنمية وديان  �إىل و�شع منوذج  �لعربية، ويهدف  �ل�شحر�ء بجمهورية م�رش  ومركز بحوث 

يف  وذل��ك  �لعربية،   م�رش  جلمهورية  �لغربي 
و�دي حلق �ل�شبع وو�دي ها�شم ، وخالل عام 
2010 قام �خلرب�ء و�لفنيني من �أك�شاد ومر�كز 
�ملو�قع  يف  �لأن�شطة  بتنفيذ  �ل�شحر�ء  بحوث 

�ملحددة وفق مايلي:
3-4-1وادي حلق ال�ضبع:

1.�شيانة وتعلية �ل�شدود �لتعويقية  �ملوجودة 
يف جمرى �لو�دي.

2.تنفيذ م�ش����اطب )مدرج�������ات( على جانبي 
�لناحية  من  �ملالئمة  �لأماكن  يف  �ل��و�دي 

�لطبوغر�فية و عمق قطاع �لرتبة.
�لرعوي  �لنباتي  �لغطاء  تاأهيل   3.�إع����ادة 
�ل�شاكب  �حلو�ص  يف  هكتار   10 مل�شاحة 
مياه  ح�شاد  تقانات  با�شتخد�م  ل��ل��و�دي 

�لأمطار و ��شتزر�ع نباتات رعوية.
4.حفر بئر للمي�����اه �جلوفي������ة )بلدي/عربي( 

بعمق تقريبي 10 مرت.
طاقة  با�شتخد�م  �ملياه  لرفع  نظام  تركيب   .5

�لرياح. 
�أ�شجار ب�شتانية  �لتو�شع يف  زر�عة وغر�ص   .6

و�إدخال �أنو�ع و�أ�شناف جديدة.
7.در��شة و�شع �حلاجز �لرت�بي )�ل�شد �لرت�بي( 

وحتديد �أف�شل �ل�شبل للتعامل معه.
خ���ز�ن���ات حل�شاد  م��ن  8.ت��ن��ف��ي��ذ جم��م��وع��ة 
بني  ي��رت�وح  منها   كل  �شعة  �لأمطار  مياه 

150و200م3. 

تنفيذ الثالم الكونتورية يف وادي ها�ضم

رفع ال�ضدات البيتونية يف وادي حلق ال�ضبع
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�ملحيطة  �ملنطقة  على  و�لتنمية  �لتوطني  على  للم�رشوع  و�لجتماعي  �لقت�شادي  للبعد  در��شة  9.تنفيذ 
بالو�دي.

3-4-2 وادي ها�ضم:
1. �إعادة تاأهيل  �لغطاء �لنباتي �لرعوي مل�شاحة 10  هكتار  يف �حلو�ص �ل�شاكب للو�دي با�شتخد�م تقانات 

ح�شاد مياه �لأمطار و ��شتزر�ع نباتات رعوية.
2. �لتو�شع يف  زر�عة وغر�ص �أ�شجار ب�شتانية و�إدخال �أنو�ع و�أ�شناف جديدة.

وقد مت ��شتخد�م �لنمذجة �لريا�شية وتقانات �ل�شت�شعار عن بعد يف تنفيذ �لأن�شطة �ملذكورة، كما مت تنفيذ 
دورة تدريبية ل� 11 خمت�شًا من مركز بحوث �ل�شحر�ء يف جمال �لنمذجة �لريا�شية للمياه �ل�شطحية.

3-5 م�رشوع اإعادة تاأهيل املراعي املتدهورة يف وادي العمارية - منطقة اجلوف يف اململكة 
العربية ال�ضعودية: 

ينفذ هذ� �مل�رشوع بالتعاون مع وز�رة �لزر�عة يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية، وتقع منطقة �مل�رشوع على بعد 
حو�يل 90 كم �شمال مدينة �شكاكا، وتبلغ م�شاحته 5000 هكتار وهو عبارة عن �أر��شي �شبه  م�شتوية وخفيفة 

�لنحد�ر، يبلغ معدل �لهطول �ملطري �ل�شنوي فيها حو�يل 55 ملم.
موقع  تق�شيم  خاللها  مت  �مل�رشوع  منطقة  �إىل  ميد�نية  بزيار�ت  �لعربي  �ملركز  خرب�ء  قام   2010 عام  ويف 

�مل�رشوع �إىل �شتة مناطق مت فيها تطبيق تقانات ح�شاد مياه �لأمطار على �ل�شكل �لتايل:
•تنفيذ 3000 مرت من �لعقوم �حلجرية �لعرت��شية �لكنتورية بتباعد 100م وزر�عة �لغر��ص �لرعوية خلفها 

بتباعد 3 م.
•تنفيذ وجتهيز 200 عقم تر�بي على �شكل �أهلة عقوم تر�بية على �شكل �أن�شاف دو�ئر بن�شف قطر 10 مرت، 

و�لتباعد بني مر�كز �أن�شاف �لدو�ئر 15 مرت، ومت زر�عة �شتول »�لرغل«  ور�ء كل عقم  بتباعد 2 مرت.
•تنفيذ عقوم تر�بية كنتورية بتباعد 20 مرت. 

•تنفيذ عمليات �لزر�عة �ملبا�رشة  للبذور بني �لعقوم �حلجرية �لكونتورية  على �شكل �أحزمة، بحيث يتم حفر 
  . )Pitting( جلور ب�شكل متناوب  با�شتخد�م �آلة حفر �جلور�

3-6 التعاون يف جمال احل�ضاد املائي بني وزارة الزراعة الأردنية و«اأك�ضاد« : 
بناًء على �لنتائج �لإيجابية �لتي حتققت يف تنفيذ �أن�شطة م�رشوع ح�شاد مياه �لأمطار يف �لبادية �لأردنية، 
مت يف عام 2010 توقيع مذكرة تفاهم بني وز�رة �لزر�عة �لأردنية و�ملركز �لعربي »�أك�شاد« يف جمال �حل�شاد 
�ملائي لتاأهيل كو�در مديرية �حل�شاد �ملائي يف �لوز�رة من خالل عقد دور�ت تدريبية يف �ملجالت �لتالية:

•�لدر��شات �لهيدرولوجية و �لنمذجة �لريا�شية للمياه �ل�شطحية وتطبيقاتها يف در��شات �حل�شاد �ملائي
•ت�شميم من�شاآت ح�شاد مياه �لأمطار

GIS  - نظم �ملعلومات �جلغر�فية•
تقانات  لتنفيذ  و�عدة  مو�قع  �ختيار  يف  »�أك�شاد«  �لعربي  �ملركز  خربة  من  �ل�شتفادة  على  �لتفاق  مت  كما 
ح�شاد مياه �لأمطار با�شتخد�م نظم �ملعلومات �جلغر�فية و�ل�شت�شعار عن بعد و�لنمذجة �لريا�شية وتنفيذ 
جولة ��شتطالعية ملخت�شني من مديرية �حل�شاد �ملائي  لزيارة من�شات ح�شاد مياه �لأمطار يف �شورية، على 
�أن يتم �إعد�د وثيقة مقرتح م�رشوع �إقليمي م�شرتك لتنفيذ من�شاآت ح�شاد مياه �لأمطار يقدم للجهات �ملانحة.

وتنفيذ�ً لبنود مذكرة �لتفاهم مت تنفيذ دورة تدريبية حول نظم �ملعلومات �جلغر�فية  ودورة تدريبية حول 
�لدر��شات �لهيدرولوجية و�لنمذجة �لريا�شية للمياه �ل�شطحية وتطبيقاتها يف در��شات �حل�شاد �ملائي.

لتنفيذ  و�ليمن( م�شرتك  و�لأردن  ولبنان  �شوريا  ) يف  �إقليمي  �لعربي وثيقة مقرتح م�رشوع  �ملركز  �أعد  كما 
من�شاآت ح�شاد مياه �لأمطار.

3-7 دليل اإدارة خماطر مياه الفي�ضان: 
مت بالتعاون بني �ملركز �لعربي وGIZ  �إعد�د دليل �إد�رة خماطر مياه �لفي�شان وقد ت�شمن �لدليل �ملو��شيع 

�لتالية :
•��شتخد�م �لنماذج �لريا�شية �لهيدرولوجية لإد�رة مياه �لفي�شان
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•حالة در��شية
• �شبكات ر�شد �لفي�شان

•تقانات �لتحكم مبياه �لفي�شان :
-�حلفائر و �ل�شدود �ل�شغرية

-�شد�ت ن�رش �ملياه
-�ل�شدود �لتعويقية
- �جلدر�ن �حلجرية
-�حلو�جز �لنباتية

3-8 م�رشوع درا�ضة فواقد التبخر من 
ال�ضبخات وبحريات ال�ضدود واملناطق 

املروية )اجلماهريية العظمى(: 
�ملركز  بني  بالتعاون  �مل�رشوع  هذ�  ينفذ 
للمو�رد  �لعامة  �لهيئة  و  �أك�شاد  �لعربي 
ويهدف  �لليبية،  �جلماهريية  يف  �ملائية 

�لرئي�شية يف �جلماهريية من خالل جتهيز �ملحطات  �لزر�عية  للمحا�شيل  �ملائية  �لحتياجات  �إىل  حتديد 
بالأجهزة �حلديثة، وتاأهيل كو�در �لهيئة �لعامة للمياه على ��شتخد�م تقنيات حديثه حل�شاب �لفو�قد �ملائية 

بالتبخر و �لتبخر- نتح، وقد بد�أ �لتح�شري 
له عام 2009 بالتعاون مع �لهيئة �لعامة 
للمياه يف �جلماهريية �لعظمى، ومت حتديد 
�إع��د�د  ومت  �مل�����رشوع،  لتنفيذ  مو�قع  ع��دة 
�ملطلوبة  لالأجهزة  �لفنية  �ملو��شفات 
مت   2010 ع��ام  ويف  �مل�����ش�����روع،  لتنفيذ 
بالفعل توريد 5 حمطات مناخي��ة متطورة 
  eddy eddycovariance مب�د�أ  تعتم�د 
لقيا�ص �لحتياجات �ملائية و قد مت تركيب 

حمطتني مناخيتني يف �ملو�قع �لتالية:
1. حمطة بحوث ري �لزهر�ء: تبعد �ملحطة 
40كم عن مدينة طر�بل�ص وتبلغ م�شاحتها 
قيا�ص  حمطة  تركيب  مت  وقد  هكتار،   60
فيه  م���زروع  حقل  منت�شف  يف  �لتبخر 
�أ�شجار حم�شيات تبلغ م�شاحته 15 دومن، و 
يتوفر يف �ملحطة قاعات تدريب �شت�شتخدم 
للمياه  �لعامة  �لهيئة  من  �لفنيني  لتدريب 
وحتليل  وبرجمتها  �ملحطة  ��شتخد�م  على 
�لبيانات، وبعد �أن مت تركيب �ملحطة متت 

برجمتها و�ختبارها.
�مل�رشوع  هذ�  يبعد  عي�شة:  �أبو  م�رشوع   .2
وهو  طر�بل�ص،  مدينة  عن  كم   80 ح��و�يل 
يتبع جهاز ��شتثمار �لنهر �ل�شناعي وزرعت 
�لزيتون  �أ�شجار  من  و��شعة  م�شاحات  فيه 
�ل�شباتي، ويعترب �ملوقع مثاليًا من حيث  
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�ل�رشوط �ملطلوبة لرتكيب هذ� �لنوع من �ملحطات. وقد مت تركيب �ملحطة يف حقل تبلغ م�شاحته  90 دومن  
ومتجان�ص من حيث �لزر�عات و�رتفاع �لأ�شجار. وقد مت تركيب �ملحطة وبرجمتها و�ختبارها، و�شيتم تركيب 

�ملحطات �لثالث �ملتبقية يف �جلبل �لأخ�رش وم�رشوع مرزق و�شد و�دي كعام.
3-9 م�رشوع اإدارة  املوارد املائية يف �ضهل الغاب يف �ضوريا: 

ينفذ هذ� �مل�رشوع بالتعاون بني �ملركز �لعربي ومعهد �لبحوث من �أجل �لتنمية �لفرن�شي IRD  ومدته �أربع 
�شنو�ت تبد�أ من عام 2011. ويهدف �إىل در��شة �ملو�رد �ملائية يف �شهل �لغاب حتت ظروف �لتغري�ت �ملناخية 
با�شتعمال عدة طرق ت�شمل ��شتخد�م �ملعلومات �حلقلية، �شور �لأقمار �ل�شناعية، �لنمذجة �لريا�شية بهدف 
3 حمطات  �ل�شهل. و�شيتم من خالل هذ� �مل�رشوع  تركيب  �لقر�ر لإد�رة �ملياه يف  �إىل نظام لدعم  �لو�شول 
مناخية متطورة وحمطتني مناخيتني تقليديتني مببلغ �إجمايل 80,000 يورو. كمل �شيتم ��شتخد�م  برنامج 

SAMIR حل�شاب �لتبخر- �لنتح با�شتخد�م �شور �لأقمار �ل�شناعية . �إن �أهم �لنتائج �ملتوقعة للم�رشوع :
• توفري �خلربة �لتقنية يف جمال ��شتخد�م �ملعلومات �ملناخية لتحديد �لحتياجات �ملائية و�ملو�زنة �ملائية 

للمحا�شيل �لرئي�شية يف �شهل �لغاب.
•��شتخد�م �شور �لأقمار �ل�شناعية لتحديد ��شتخد�مات �لأر��شي و�لغطاء �لنباتي.

•تطوير و�ختبار طرق تعتمد على �شور �لأقمار �ل�شناعية من �أجل حتديد �لإجهاد �ملائي للنبات.
IRD حل�شاب �ملو�زنة �ملائية على م�شتوى �حلقل و�مل�شتوى  SAMIR �لذي طوره معهد  •��شتخد�م برنامج 

�لإقليمي، وذلك بهدف تقدير كفاءة ��شتخد�م �ملياه يف �لري.
•در��شة تاأثري �لتبدلت �ملناخية )على �شبيل �ملثال �لغطاء �لثلجي( على �ملو�رد �ملائية لنهر �لعا�شي وتاأثريه 

على �لإنتاج �لزر�عي.
•�لتاأهيل و�لتدريب.
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اأوًل:  تقدم العمل يف برنامج درا�ضات املوارد الأر�ضية
 

تعترب �أغلب �أر��شي �ملنطقة �لعربية جافة �أو �شبه جافة ذ�ت خ�شائ�ص ه�شة، وهذ� يتطلب جهود�ً �إ�شافية يف 
�إد�رة هذه �لأر��شي حلا�شيتها و�شهولة تعر�شها للتدهور، ويهدف �لربنامج �إىل �إجر�ء در��شات �أ�شا�شية ملو�رد 
�لأر��شي با�شتخد�م �لأ�شاليب و�لتقانات �حلديثة خا�شة �ل�شت�شعار عن بعد ونظم �ملعلومات �جلغر�فية، بغية 

ت�شهيل عملية ��شتثمارها ب�شكل �أف�شل وخالل عام 2010 مت ما يلي:
1-1م�رشوع مراقبة التغري يف الغطاء النباتي– الإمارات العربية املتحدة:

وز�رة  م��ع  �ملوقعة  �مل��ذك��رة  على  بناء 
�لعربية  �لإم��ار�ت  بدولة  و�ملياه  �لبيئة 
مت  »�أك�����ش��اد«  �لعربي  و�مل��رك��ز  �ملتحدة 
�لتفاق على تنفيذ م�رشوع م�شح وتقييم 
�حلمولة  وحتديد  �لرعوي  �لنباتي  �لغطاء 
نتائج  من  �لأر���ش��ي  و�لتحقق  �لرعوية 
يف  �لنباتي  للغطاء  �لف�شائي  �مل�شح 
مت  وقد  �ملتحدة،  �لعربية  �لم��ار�ت  دولة 
ملر�قبة  تقرير  �إع��د�د   2010 ع��ام  خ��الل 
هذه  متثل  حيث  �لنباتي،  �لغطاء  تغري�ت 
در��شة  لإع��د�د  �لأوىل  �ملرحلة  �لدر��شة 
�لرعوية  �لنباتات  حالة  عن  تف�شيلية 
�لدر��شة  �شملت  وق��د  �لإم����ار�ت.   بدولة 
�إجر�ء حتقق ميد�ين للتعرف على �لتدهور 
�لغطاء  �أن��و�ع  يف  �حلا�شل  �لتح�شن  �أو 
�لدر��شات �حلقلية كامل  �لأر�شي، �شملت 
در��شة  نقطة   578 بعدد  �لإم��ار�ت  دولة 
كما ربطت �لدر��شة بني �لتغري�ت �ل�شلبية 
يف  �حلا�شل  و�لتغري  �لنباتي  للغطاء 
�ملياه �جلوفية، وحتديد  من�شوب ونوعية 
حيث  �لنباتي  �لغطاء  ت��ده��ور  �أ���ش��ب��اب 
لتدهور  �لبارز  �ل��دور  �لدر��شة  �أو�شحت 
�ل�شلبية  �لتغري�ت  يف  �جلوفية  �مل��ي��اه 
حتليل  �أظهرها  �لتي  �لنباتي  للغطاء 
�أر�شيف �ل�شور �لف�شائية، و�لتي كان قد 
مت  فني  تقرير  خالل  من  �أك�شاد  �أعدها 
تقدميه �إىل �جلانب �لمار�تي، ففي �إمارة 

كما  �شنويًا،  مرت   10.16 �إىل  �لآبار  بع�ص  يف  �جلوفية  �ملياه  من�شوب  �نخفا�ص  و�شل  حيث  مثاًل،  �لفجرية 
و�شلت درجة �مللوحة يف بع�ص هذه �لآبار حلدود عالية تخرجها من د�ئرة �ل�شتخد�م، وقد ظهرت تغري�ت 
�لنباتي يف هذه �ملناطق، �لأمر �لذي نتج عنه موت للنخيل و�لزر�عات يف �لعديد من  �شلبية كبرية للغطاء 

�ملز�رع يف هذه �ملناطق وغريها. 
وتو�شح �ل�شور �ملعرو�شة مقارنة للتو�شع �حلا�شل يف ��شتخد�م �ملياه �جلوفية خالل فرتتني بينهما 6 �شنو�ت 

وقد �أدى هذ� �لتكثيف �لزر�عي �إىل �رشعة ��شتنز�ف �ملو�رد �ملائية.
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تدهور  من  للحد  �ملقرتحات  بع�ص  و�شع  مت  وق��د 
�لغطاء �لنباتي و�ملحافظة عليه تبعًا مل�شبباته، منها 
�إتباع نظام مر�قبة تدهور �لأر��شي وتقديره، و�إعادة 
�لغطاء  حتديد  خ��الل  من  �مل��ر�ع��ي  �أر����ش��ي  تاأهيل 
�لنباتي �لرعوي وتنمية و�شيانة �ملر�عي وتنفيذ نظم 
�حلماية �ل�شاملة من جميع �أ�شكال �لتعديات كالرعي 
و�لحتطاب وحركة �لآليات، وملدة ترت�وح من 3 - 5  
�شنو�ت.وتثبيت �لرمال و�لكثبان �لرملية وتنمية �ملياه 
للر�شد  �آبار مر�قبة نظامية  �شبكة   و�عتماد  �جلوفية 
.و��شتخد�م  �جلوفية  �ملياه  ونوعية  �لدوري ملنا�شيب 
�ملياه �جلوفية ورفع كفاءة وتخفيف �ل�شخ من �لآبار 

�لقريبة من �ل�شاطئ، وخا�شة يف غري مو��شم �لفي�شان و��شتخد�م تقانات ح�شاد �ملياه لال�شتفادة من مياه 
حتلية  مثل  تقليدية  غري  مياه  مل�شادر  و�للجوء  �ملائية،  للم�شاقط  �ملتكاملة  �لإد�رة  منهج  و�تباع  �ل�شيول 
مياه �لبحار، و��شتعمال �ملياه �لعادمة كرديف للمياه �لتقليدية ومر�جعة وحتديث �ل�شيا�شات و�لت�رشيعات 

 �لقائمة.
بال�ضاحل  الأودي��ة  اأحد  تنمية  م�رشوع   2-1

ال�ضمايل يف جمهورية م�رش العربية: 
��شتكمال للم�رشوع �مل�شرتك مع مركز بحوث �ل�شحر�ء 
بجمهورية م�رش �لعربية يف و�دي حلق �ل�شبع وو�دي 
م�رش  غرب  �شمال  مطروح  مر�شي  مبحافظة  ها�شم 
بهدف ��شتحد�ث منوذج تنموي لو�دي تتلقى هطولت 
مائية حمدودة، )يف حدود �قل من 150 مم/�شنويًا( 
در��شات  �لتخ�ش�شات من  �لتكامل بني  ويعتمد على 
�لرتب وح�شاد �ملياه وتنمية �لغطاء �لرعوي و�دخال 
��شناف  من  �حلبوب  من  جديدة   حما�شيل  �أ�شناف 
�أك�شاد �ملتحملة للجفاف، وكذلك �لأ�شجار �ملثمرة من 
تني، لوز، ف�شتق حلبي من �أك�شاد مع تطبيق �لزر�عة 
�شالح  و�لنموذج  بيئيًا،  �لآمنة  �حليوية  �لع�شوية 
للتكر�ر يف �ملناطق ذ�ت �ملو�رد �لطبيعية �مل�شابهة. 

لرفع م�شتوى معي�شة �ملو�طنني.

اأيلول /�ضبتمرب2006 اآب/ اأغ�ضط�ض2000
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�لرتب  در����ش��ات  �إع���د�د   2010 ع��ام  ومت خ��الل 
زر�ع��ة  �ل��در����ش��ة،  مبناطق  �خلا�شة  و�مل��ي��ول 
�ل�شتول ونباتات �أمهات بامل�شتل �خلا�ص مبركز 
بحوث �ل�شحر�ء، وتنفيذ �أغلب �لأعمال �لهند�شية 
ونفذت  �ملياه،  حل�شاد  »�أك�شاد«  حددها  �لتي 
�لبئر  تطهري  كذلك  عليها،  �ملتفق  �ل�شدود  جميع 
�لروماين )�لري �ل�شاطب( وحفر بئر لالإ�شتفادة 
جمرى  يف  �ملحدد  باملوقع  �جلوفية  �ملياه  من 
�لو�دي. كما مت  �لنتهاء من حفر خندق جد�ري 
بطول 20 مرت يف جمرى �لو�دي و�جر�ء ت�شويات 
لكل �أجز�ء �لو�دي متهيد�ً للزر�عة و�إجر�ء در��شة 

ميكروميرتية على حو�ص �شاحل �لو�دي، كما يتم تنفيذ عدد من �مل�شاطب على جانب �لو�دي.
ال�ضمالية  املنطقة  من  املتبقي  للجزء  واحلقل  الرتبة  بيانات  قاعدة  ا�ضتكمال  م�رشوع   3-1

الغربية من اجلماهريية العظمى: 
��شتناد� �إىل �تفاقية �لتعاون �مل�شرتك بني �أك�شاد 
�لعظمى   �جلماهريية  يف  للمياه  �لعامة  و�لهيئة 
��شتكمال  م�����رشوع  يف   2010 ع��ام  �لعمل  ب��د�أ 
�ملتبقي  للجزء  و�حلقل  �لرتبة  بيانات  قاعدة 
�جلماهريية  من  �لغربية  �ل�شمالية  �ملنطقة  من 
�لعظمى )�ملمتدة من منطقة زو�رة وحتى �حلدود 

�لتون�شية(. 
�ملتوفرة   و�خلر�ئط  �ملعلومات  جتميع  مت   حيث 
�ألف   800( �ل�شمالية  �ملنطقة  �ملتبقي من  للجزء 
�لأم  لل�شخر  خر�ئط  و�ع���د�د  وحتليل  هكتار(، 
قاعدة  يف  و�دخالها  �لفيزيوغر�فية   و�لوحد�ت 
�لبيانات وتدريب �جلانب �لليبي على �إعد�د نظام 

�ل�شوتر.
1-4 م�رشوع التخفيف من اآثار خماطر اجلفاف على املناطق احل�رشية: 

�ملتحدة  �لأمم  وبرنامج  �ملحلية  �لإد�رة  ووز�رة  �لعربي  �ملركز  بني  تعاون  �تفاقية  توقيع   2010 عام  مت 
�لإمنائي  لتنفيذ مكون �لتخفيف من �آثار خماطر �جلفاف على �ملناطق �حل�رشية �شمن م�رشوع �إد�رة خماطر 

�لكو�رث يف �شورية »�لتخفيف من �ملخاطر يف 
يف  ي�شارك  �لذي  �مل�رشوع  هذ�  وياأتي  �مل��دن«. 
�لزر�عة  بوز�رة  �جلفاف  در��شات  وحدة  تنفيذه 
�ل�شورية كنتيجة ملوجات �جلفاف �لتي �رشبت 
�أكرث من مليون  �إىل هجرة حو�يل  و�أدت  �شورية 
ن�شمة من �ملناطق �ملت�رشرة وخا�شة مبحافظة 
�حل�شكة ب�شورية وكان لها �آثارها على �نخفا�ص 
�إنتاجيات حما�شيل �لقمح �لبعلية و�ملروية يف 
حدود 46 % خالل عام 2007-2008 ونفوق ما 
�لبادية  �لرثوة �حليو�نية يف  25 % من  يقارب 
ومناطق �شمال �رشق �شورية و�لبادية. ونظر�ً ملا 
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من  �ملتالحقة  �لهجرة  هذه  �شببته 
�لتي  �ملناطق  على  �شلبية  تاأثري�ت 
نزح �إليها �ل�شكان و�لتي �شملت مدن 
ودرعا  �ل��زور  ودي��ر  وحلب  دم�شق 
فقد  لها  �لأ�شا�شية  �لهجرة  �أماكن 
من  �ملحلية  �لإد�رة  وز�رة  طلبت 
�لعربي باعتباره بيت خربة  �ملركز 
يف جمالت مر�قبة �جلفاف ودر��شة 
تاأثري�ته �ملختلفة على �ل�شتقر�ر �ن 
عامني  مل��دة  در����ش��ة  بتنفيذ  يقوم 
بكيفية  �خلا�شة  �لتو�شيات  لو�شع 
�إد�رة خماطر �جلفاف على �ملناطق 

�حل�رشية و�لتخفيف من �آثاره.
وت�شري �لنتائج �لأولية للدر��شة و�لتي 

متت خالل عام 2010 �إىل �أن �مل�شاحات �لأكرث ت�رشر�ً باجلفاف يف �شورية خالل �لعقد من �شنة 2010-2000 
قد مثلت 4 % من �مل�شاحة �لكلية ل�شورية بدرجة ت�رشر عاٍل جد�ً و10.4 % بدرجة ت�رشر متو�شط، وحو�يل 
و�ملنطقة   �شورية  من  �ل�رشقية  �ل�شمالية  �ملناطق  يف   كانت  ومعظمها  منخف�ص،  ت�رشر  بدرجة   %  19.42

�جلنوبية )�ل�شويد�ء ودرعا(.
لتنفيذ م�شح ميد�ين يف  �لر�هن و�لإعد�د  �لو�شع  للتعرف على  �إجر�ء زيارة حقلية ملحافظة �حل�شكة  كما مت 
للمهاجرين ودو�فع  �لطرد ومناطق �جلذب )معظمها مناطق ح�رشية( و�لتعرف على طبيعة �حلياة  مناطق 
�ملحلية  �لإد�رة  وز�رة  يف  للعاملني  �لقدر�ت  تطوير  �أن�شطة  �أك�شاد  وب��د�أ  �جلفاف.  �إد�رة  وكيفية  �لهجرة 
باجلمهورية �لعربية �ل�شورية حول ��شتخد�م �ل�شت�شعار عن بعد ونظم �ملعلومات �جلغر�فية يف تقييم �ملعايري 
�خلا�شة باخلدمات و�لبنية �لتحتية ويتم �إعد�د مر�جعة للت�رشيعات �لبيئية وبحيث تخدم كل هذه �لأن�شطة 

 هدف رفع قدرة �ل�شتعد�د للتخفيف من خماطر �جلفاف.
1-5 م�ض����روع خارطة ال�ض�����تخدامات املثلى  
لالأرا�ضي يف ال�ضودان )املرحلة الثانية- الوليات 

ال�ضمالية ونهر النيل واخلرطوم(: 
��شتكماًل للم�رشوع �لذي نفذه �ملركز �لعربي »�أك�شاد« 
يف  لالأر��شي  �ملثلى  �ل�شتخد�مات  خارطة  لإع��د�د 
�ملنطقة �ل�رشقية من �ل�شود�ن، مت توقيع �تفاقية تنفيذ 
�شهر نوفمرب/ت�رشين  للم�رشوع خالل  �لثانية  �ملرحلة 
�عتبار�ً  �مليد�نية  �لأعمال  تبد�أ  �أن  على   2010 �لثاين 
�لوليات  �مل�رشوع  ويغطي  �بريل/ني�شان2011  من 
�ل�شمالية من �ل�شود�ن )نهر �لنيل،�خلرطوم(، ويت�شمن 
�إعد�د خارطة �لإ�شتخد�مات �ملثلى لالأر��شي مبقيا�ص 
250/1 �ألف ملناطق خمتارة وو�عدة تتو�فر فيها مياه 
جوفية مع �لعتماد على ��شتخد�م تقانات �ل�شت�شعار 
مع  وبالتكامل  �جلغر�فية  �ملعلومات  ونظم  بعد  عن 

�أعمال �لتحقق �حلقلي.
�ل�شتخد�مات  وتقييم  ح�رش  �إىل  �مل�رشوع  ويهدف 
�لو�عدة  �ل�شتثمار  مناطق  لالأر��شي،وحتديد  �لر�هنة 
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من  �لطبيعية  و�ملو�رد  �لإن�شان  بني  �لقائمة  و�لعالقة  �ل�شحر�وية  باملناطق  �جلوفية  �ملياه  على  �ملعتمدة 
تربة ومياه وغطاء نباتي طبيعي ومزروع وثروة حيو�نية.و�لعو�مل �ملحددة ل�شتخد�مات �لأر��شي و�قرت�ح 
�ملحلية  للمجتمعات  و�لقت�شادية  �لأ�شا�شية  �لبنية  وتطوير  توجيه  عليها.وكيفية  للتغلب  �ملنا�شبة  �حللول 
يتو�فق  �لأمثل مبا  و�قرت�ح  �لأر��شي لال�شتخد�مات �ملختلفة  ،وتقييم �شالحية  �ملعي�شية  وحت�شني ظروفها 
مع م�شرية �لتنمية �لزر�عية و�لجتماعية  يف �ل�شود�ن.مع و�شع �إطار علمي ومو�شوعي لتوجيه ��شتخد�مات 
�ملو�رد �لطبيعية �شمن مفهوم �لإد�رة �ملر�شدة لتلك �ملو�رد ومبا يتنا�شب مع �أطر �لتخطيط �لإقليمي �ملتكامل 
�لذي ي�شعى �إليه �ل�شود�ن.وحتديد �ملناطق �ل�شاخنة Hot Spots  و�ملناطق �لو�عدة  Bright Spots للعمل على 

�شيانة مو�ردها �لطبيعية وتوجيه ��شتثمارها.
1-6 م�رشوع درا�ضة املوارد الطبيعية والرتبة وخماطر اجلفاف وتدهور الأرا�ضي والغطاء الرعوي 

على ال�ضتقرار يف حمافظة الأنبار – جمهورية العراق: 
�لعربي  �مل��رك��ز  ب��ني  �ملوقعة  لالإتفاقية  تنفيذ� 
 ،2010 عام  �لعر�ق  �لأنبار يف جمهورية  وجامعة 
و�أر�شيف  �لف�شائية  �ل�شور  حتليل  در��شات  بد�أت 
بجمهورية  �لأنبار  منطقة  يف  �لف�شائية  �ل�شور 
�لأ�شا�شية  �خلر�ئط  �إع��د�د  بهدف  وذل��ك   ، �لعر�ق 
للدر��شة �حلقلية، و�شملت �خلر�ئط �لتي مت �إعد�دها 
خارطة فيزيوغر�فية، متثل مالمح �ل�شطوح �لأر�شية 
يف منطقة �لدر��شة،  وخارطة �لتدهور �حلادث يف 
�لغطاء �لنباتي و�لرتبة من خالل در��شات منحنى 
در��شة  �إع��د�د  مت  كما  �لنباتي.  �لغطاء  يف  �لتغري 
منطقة  على  و�آث��اره  �لزر�عي  للجفاف  تف�شيلية 
للغطاء  �ملتاحة  باخلر�ئط  ومقارنتها  �لدر��شة  
�لأر�شي للتعرف على �أنو�ع �لغطاء �لأر�شي �لأكرث 
تاأثر�ً وذلك خالل فرتة �ل� 5 �شنو�ت �لأخرية وحتديد 
مو�قع �لدر��شات �حلقلية �لتي مت تنفيذ معظمها من 
در��شات �لرتب و�لغطاء �لنباتي �لطبيعي  وتدهور 

�لأر��شي خالل �لربع �لأخري من 2010 .
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1-7  ت�ضنيف اأرا�ضي املحطات البحثية التابعة للمركز العربي: 
�أر��شي �ملحطات  ��شتخد�م  �ملوؤثرة على  �لبيئية  �أهم �خل�شائ�ص  �إعد�د قو�عد بيانات مكانية تعك�ص  بهدف 
�لبحثية وتوثيقها من خالل �إنتاج �خلر�ئط �لغر�شية و�إعد�د قاعدة بيانات رقمية مكانية ميكن من خاللها 

ر�شد �أهم �لتغري�ت على �خل�شائ�ص �لفيزيائية و�لكيميائية لرتب �ملحطات �لبحثية �لتابعة لأك�ش��اد. 
فقد �أجريت در��شة �شملت �شتة حمطات بحثية تابعة للمركز �لعربي »�أك�شاد« يف مو�قع خمتلفة من �جلمهورية 

�لعربية �ل�شورية )و�دي �لعزيب، �لغاب، جلني، �أزرع، حمطة بحوث دير �لزور �لأوىل و�لثانية(. 
وقد �عتمدت منهجية �لعمل يف �إعد�د �ملخططات �ملطلوبة على حت�شري خر�ئط �لأ�شا�ص �عتماد�ً على �ملخططات 
�ملتوفرة للمحطات)غري�ملرجعة( و�خلر�ئط �لطبوغر�فية و�ل�شور �لف�شائية بهدف ف�شل �لوحد�ت �لفيزوغر�فية 
و�إظهار مالمح �لغطاء �لأر�شي و�مل�شاعدة على حتديد مو�قع حفر مقاطع �لرتبة �لرئي�شية ونقاط �ملالحظة 
�ملمثلة لكافة �لختالفات و�لتنوع يف �لرتب و�لت�شاري�ص جلميع �لأحو��ص وتو�شيف �آفاق وطبقات �لرتب 
وتقييم  �لدر��شة  مناطق  ترب  ت�شنيف  يتم  بحيث  و�لفيزيائية  �لكيميائية  �لتحاليل  و�إجر�ء  �لعينات  وجمع 
�لتحليل  �إىل  بالإ�شافة  و�لكيميائية  �لفيزيائية  �لتحاليل  ونتائج  �حلقلي  �لتو�شيف  �إىل  ��شتناد�ً  خ�شوبتها 
�لإح�شائي �ملكاين وفق �لنموذج �لريا�شي من نوع Spherical  بهدف حتديد �خل�شائ�ص و�ل�شفات �لأر�شية 

�لهامة و�إدخال �لبيانات �إىل قو�عد بيانات �شممت خ�شي�شًا لهذ� �لغر�ص.
1-8 ت�ضنيف م�رشوع اإدارة اجلفاف يف الدول العربية )�ضورية والأردن وم�رش ولبنان( 

ميثل �جلفاف �حلادث كنتيجة لالإنخفا�ص �لطبيعي يف كمية هطول �لأمطار ملدة طويلة من �لزمن، و�لذي  
ي�شتمر ملو�شم �أو لفرت�ت �أكرث يف �لطول، كما يرتبط بعدد من �لعنا�رش �ملناخية �لأخرى مثل �رتفاع درجات 
�حلر�رة، و�شدة �لرياح، و�نخفا�ص �لرطوبة �لن�شبية، و�لتي بدورها ميكن �أن توؤدي �إىل تفاقم خطورة تاأثريه.  
لإنتاج  كافية  غري  بالرتبة  رطوبة  وجود  عند  يحدث  و�ل��ذي  �لزر�عي  �جلفاف  ي�شمى  مبا   �مل�رشوع  يهتم 
�ملحا�شيل، وهذه �حلالة ميكن �أن تن�شاأ  حتى يف �أوقات �لهطول �ملطري �ملتو�شط وقد يرتبط ويكون بظروف 

�لرتبة �أو نوعية �لتقنيات �لزر�عية �مل�شتخدمة حيث يتفاقم دورها يف زيادة �نت�شاره. 
�لطبيعية،  �لأخطار  �لفهم مقارنًة مع جميع  و�لأقل يف  �لأكرث تعقيد�ً  �لطبيعية  �أحد �ملخاطر  يعترب �جلفاف 
 EM/DAT لبيانات  ووفقا  �أخرى.  �أي خماطر طبيعية  �أكرث من  �لنا�ص  �أكرب من  تاأثريه على عدد  مما يجعل 
و�ملعرو�شة يف تقرير )�لكو�رث يف �لعامل 2007( ، حيث ي�شري �لتقرير �إىل تاأثر حو�يل 2.63 مليون �شخ�ص 
على �ل�شعيد �لعاملي خالل �لفرتة تاأثرت 1997-2006 من جر�ء �لكو�رث �ملناخية - �ملائية، وي�شري �لتقرير 
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من  منهم   %  41.82 ح��و�يل  �أن  �إىل 
�ملت�رشرين باجلفاف. ونظر�َ لختيار 
�إعد�د  يف  للم�شاركة  �لعربي  �ملركز 
حالة در��شية حول �جلفاف يف �لعامل 
من خالل �لتقرير �خلا�ص باملخاطر 
 IPCC + ي��ع��ده   �ل���ذي  �لطبيعية 
UNISDR معا وكذلك �لتقرير �لدويل 
 GAR11 �لطبيعية  �ملخاطر  لتقييم 
مع  للتكيف  �ل���دويل  �لبنك  وتقرير 
�لتغري�ت �ملناخية باملنطقة �لعربية. 
طبق �ملركز �لعربي »�أك�شاد« منهجية 
مر�قبة  على  تعتمد  دول��ي��ًا  ج��دي��دة 
ب�شور  بال�ش���تعانة  �جلف���اف 
�لأقمار �ل�شنعية بنظام »دليل �شحة 

�لنبات Vegetation Healthy Index وقد �أعد �ملركز �لعربي »�أك�شاد« عام 2010 خر�ئط متعددة منها خر�ئط 
يف  �جلفاف  حدوث  تكر�رية  خر�ئط  �ش���نو�ت،   10 طو�ل  �جلفاف  حلالة  �لزر�عي  �ملو�ش�����م  خالل  �ش����هرية 
�لوطن �لعربي وطول فرتته و�ملناطق �لأكرث ت�رشر�ً باجلفاف يف �لوطن �لعربي، علمًا  �أن حو�يل 68.4 % من 
م�شاحة �مل�رشق �لعربي تتاأثر باجلفاف بدرجات خمتلفة، و�أن �ملغرب �لعربي يتاأثر بدرجة �أقل حيث تعاين 

32.1 % من م�شاحته من �جلفاف بدرحات خمتلفة.
نقل هذه  �إىل  GIZ  يهدف  �لفني  للدعم  �لأملانية  �لوكالة  بالتعاون مع  هاماَ  بتنفيذ م�رشوعاَ  �لبدء  كما مت 
�ملنهجية �إىل ثالثة مر�كز متخ�ش�شة يف �لوطن �لعربي، هي: وحدة در��شات �جلفاف يف وز�رة �لزر�عة يف 
�شورية ومركز �لبحوث �لزر�عية و�لإر�شاد بالأردن و�ملعمل �ملركزي للمناخ �لزر�عي مبركز �لبحوث �لزر�عية 

مب�رش، بهدف: 
• حت�شني نظم مر�قبة �جلفاف  Drought Monitoring  ونظم �لإنذ�ر �ملبكر وحتديد �ملناطق �لأكرث قابلية 

للت�رشر من خالل ��شتخد�م منهجيات حديثة تعتمد على مر�قبة �جلفاف بال�شت�شعار عن بعد. 
• �لتاأكيد على �خلطو�ت �لو�جب �تخاذها لتعميق مفهوم  
�ل�شتعد�د  Preparedness  يف �ملناطق �لأكرث قابلية 

للت�رشر للتخفيف  Mitigate من خماطر �جلفاف.  
لتدهور  والتقدير  باملراقبة  اخلا�ض  الدليل   8-1

الأرا�ضي
من  خرب�ء  مع   بالتعاون  »�أك�شاد«  �لعربي  �ملركز  قام 
و�ملركز  بهولند�   ITC ومعهد  �لأملانية،  تريور  جامعة 
�لف�شاء  وجمل�ص  بلبنان،  بعد  عن  لالإ�شت�شعار  �لوطني 
�مل�رشي وعدد من �خلرب�ء �لعرب �لآخرين من �ل�شعودية 
تدهور  مبر�قبة  �خلا�ص  �لدليل  باإعد�د  ولبنان  وم�رش 
يف  متخ�ش�ص  دليل  �أول  باإعتباره  وتقديره  �لأر��شي 
»مر�قبة تدهور �لأر��شي وتقديره« ويعتمد على منهجيات 
من  كثرية  مناطق  من  تنفيذها  مت  م�شاريع  من  منتقاه 
و�لدولية  �لعربية  للمكتبة  ��شافة  بذلك  وه��و  �لعامل. 
وميثل مرجعًا هامًا للباحثني و�خلرب�ء �لعاملني يف هذ� 

�ملجال.

املناطق الأكرث ت�رشراً باجلفاف يف الدول العربية
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باللغة  �لدليل  �إ�شد�ر  مت  �لعربي«�أك�شاد«  و�ملركز   GIZ �لفني  للتعاون  �لأملانية  �لوكالة  مع  وبالتعاون 
�لنكليزية، ويتم حاليًا ترجمته و�إعد�ده باللغة �لعربية لتعميم فائدته على قطاع كبري باملنطقة �لعربية.

ثانيًا:  تقدم العمل يف برنامج الإدارة امل�ضتدامة لالأرا�ضي 
وا�ضتعمالت املياه

يهدف �لربنامج �إىل تطوير �إد�رة مثلى ل�شتعمالت �لأر��شي و�ملياه و�إيجاد تقانات علمية و�أ�شاليب حم�شنة 
حتقق �إنتاجًا �قت�شاديًا، ويتابع �أك�شاد بر�جمه �لبحثية و�لتطبيقية �لتي توؤدي �إىل �ل�شتعمال �لفعال و�لأمن 

للمياه �ملاحلة و�لع�رشة و�ملعاجلة دون �لت�شبب يف تدهور �لرتبة و�حلفاظ على ��شتد�متها.
2-1 م�رشوع ا�ضتعمال املياه املاحلة والع�رشة 

يف الزراعة:
2-1-1 تاأثري الري باملياه املاحلة يف خ�ضائ�ض 
كماً  اليان�ضون  حم�ضول  اإنتاجية  ويف  الرتبة 

ونوعاً:
يف  �أك�شاد  بحوث  حمطة  يف  �لتجربة  تنفيذ  يتابع 
وتقدمًا  �إيجابية جيدة  نتائج  وقد حققت  �لزور،  دير 
  2010 عام  وخالل  �ل�شابقة،  �ل�شنو�ت  عن  ملحوظًا 
�أظهرت �لنتائج �إمكانية ري حم�شول �ليان�شون مبياه 
ت�شل ملوحتها حتى dS/m 4.9 و�حل�شول على �إنتاج 
ن�شبي بحدود 70 %، ما يعادل 1.03 طن /ه� مقارنة 
 dS/m  1.26 ملوحتها  مبياه  �مل��روي  �ل�شاهد  مع 
منطقة  ظروف  يف  وذلك  طن/ه�،   1.47 وباإنتاجية 

حو�ص �لفر�ت �لأدنى و�ملناطق �مل�شابه لها.
خ�ضائ�ض  الري يف  مياه  ملوحة  تاأثري   2-1-2
الطري  القمح  حم�ضول  اإنتاجية  ويف  الرتبة 

)�ضنف �ضخا 8(.
بد�أ تنفيذ �لتجربة يف حمطة بحوث �أك�شاد بدير �لزور، 
عام 2010 و�أظهرت �لنتائج �لأولية �أن �شنف �لقمح 
�لطري �شخا 8 ميكن رّيه مبياه ت�شل ملوحتها حتى 
dS/m 19.4، و�إمكانية �حل�شول على �إنتاجية جيدة 
خالل  �لدر��شة  و�شت�شتمر  طن/ه�،   3.31 بنحو  تقدر 

�ملو��شم �لقادمة للو�شول �إىل نتائج متقدمة.
2-1-3 نقل تقانات ا�ضتعمالت املياه املاحلة والع�رشة لدى املزارع العربي:

ي�شتمر تنفيذ هذ� �مل�رشوع �لذي بد�أ عام 2009 يف كل من تون�ص و�جلز�ئر و�ملغرب، وجاري حاليًا �لتن�شيق مع 
�ملعنيني يف كل من ليبيا وم�رش و�شورية لالن�شمام �إىل هذ� �مل�رشوع ، بينما مت توقيع �تفاقية تعاون فني 
مع �لهيئة �لعامة ل�شوؤون �لزر�عة و�لرثوة �ل�شمكية يف دولة �لكويت لتنفيذ �مل�رشوع �ملذكور ليبلغ بذلك عدد 

�لدول �لعربية �ملنفذ فيها هذ� �مل�رشوع �شبع دول.
2-1-3-1 اجلمهورية التون�ضية: يقوم �أك�شاد بتنفيذ عدة در��شات من خالل هذ� �مل�رشوع يف تون�ص وهي:

1 - در��شة تاأثري �لري باملياه �ملاحلة يف تربة طينية ماحلة ويف �شنفني من �لزيتون مبنطقة بوحجلة – 
�لقريو�ن: 

تبني من خالل �لقيا�شات �لدورية مللوحة �لرتبة بو��شطة جهاز EM38 ح�شول �نخفا�ص معنوي يف ملوحة 

حم�ضول اليان�ضون املروي مبياه متعددة امللوحة

ري حم�ضول القمح �ضخا 8 مبياه ماحلة
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�لطبقة �ل�شطحية 0 - 40 �شم للرتبة، لكنها بقيت �أعلى من 4dS/m، ومل يلحظ وجود فروق معنوية بني �شنفي 
�ملاحلة  باملياه  �لري  بتاأثري  يتعلق  فيما  �شنو�ت(  �شت  )عمر  و»�آربكوينا«  »�شماليل«  �ملدرو�شني  �لزيتون 
5.1dS/m يف �رتفاع �ل�شجرة وقطر جذعها. بينما لوحظ وجود فرق معنوي بني �ل�شنفني �ملدرو�شني فيما 
�ل�شنف  من  �أعلى  �إنتاجية  �آربكوينا  �ل�شنف  حقق  حيث  �لإنتاجية،  يف  �ملاحلة  باملياه  �لري  تاأثري  يخ�ص 

�ملحلي �شماليل.
�أعماق  �لتاأثري بعيد �ملدى وخماطر متلح �ملياه �جلوفية وتلوثها من خالل متابعة �لأمالح يف  در��شة   -  2

�لرتبة يف جنوب �لقريو�ن:
�أظهرت نتائج �لدر��شة خالل عام 2010 ت�شابهًا يف حركية �لأمالح �شمن �لرتبة بتاأثري �لري باملياه �ملاحلة 

بني �لنموذج �لتقليدي �لذي يعتمد على قيا�ص ملوحة 
�لذي   HYDRUS-1D �لريا�شي  و�لنموذج  �لرتبة 

ي�شاعد يف �لتنبوؤ عن هذه �حلركية.
حيث بينت نتائج �لتنبوؤ على �ملدى �لق�شري حلركية 
مم/يوم(   50  >( �ل�شتثنائية  �لأمطار  �أن  �لأم��الح 
�ملرت�كمة  �لأم��الح  من  كبرية  كميات  بغ�شل  ت�شمح 
ماحلة،  مبياه  �ملروية  للرتبة  �ل�شطحية  �لطبقة  يف 
وحتد من متلحها و�نتقالها �إىل �لطبقات �لأعمق مما 
يوؤدي �إىل متلح دوري للطبقة حتت �ل�شطحية للرتبة 
ومتلح م�شتمر للمياه �جلوفية، وعلى �لعك�ص من ذلك 
فاإن �نعد�م هذه �لأمطار يوؤدي �إىل زيادة خطر متلح 
متلح  خطر  من  يحد  لكنه  للرتبة،  �ل�شطحية  �لطبقة 
�ملياه �جلوفية. ما ي�شري �إىل �أهمية �لدور �لذي تلعبه 

�لطبقات �لطينية �ل�شلتية للرتبة يف عملية ت�رشب �ملياه وتر�كم �لأمالح يف �لأعماق.
3 - در��شة تاأثري �لري باملياه �ملاحلة يف تربة رملية على �شجر �خلروب و�ل�شبار:

�لقو�م  ذ�ت  �لرتبة  �أن ري  �لنتائج  �أظهرت  وقد  بوزيد،  �شيدي  بولية  �لبحثية  �ملحطة  �لدر��شة يف  تنفذ هذه 
ى  �لرملي �ل�شلتي و�لتي ترت�وح ملوحتها dS/m 0.53-0.43 مبياه جوفية بلغ متو�شط ملوحتها dS/m 3.8 �أدَّ

�إىل �زدياد ملوحة �لرتبة مع مرور �لزمن )2 �شنة(، لكنها بقيت  �أدنى من dS/m 2. �أي �أنها غري ماحلة.
4 - �ختبار طريقة �لري بالتنقيط �ل�شطحي و�ملغطى على عدة حما�شيل:

تنفذ هذه �لتجربة يف ولية �شيدي بوزيد لختبار طريقتني للري هما �لري بالتنقيط �ل�شطحي و�لري بالتنقيط حتت 
�شطح �لرتب 30 �شم وتاأثري حماليل من كلوريد �ل�شوديوم برت�كيز خمتلفة  0، 2، 4، 6 غ/ل مع تر�كيز متفاوتة من 
 ،Heinz & Rio Grande لربولني 0، 5، 10، 20، 30، 40، 50 مغ/ل يف �إنبات بذور �شنفني هجينني للبندورة�
 Heinz حيث �أظهرت �لنتائج تاأثري �شلبي للملوحة على �لإنبات وبخا�شة يف حالة �ل�شنف �حل�شا�ص للملوحة

باملقارنة مع �ل�شنف Rio Grande �لذي �أبدى حتماًل و��شحًا للملوحة.
ت �إ�شافة �لربولني برتكيز 10 و20 مغ/ل للمحاليل �مللحية �إىل زياد ن�شبة �لإنبات يف كال �ل�شنفني  كما �أدَّ
�ملدرو�شني. لكن �إ�شافة تر�كيز عالية )<20 مغ/ل( من هذه �ملادة �أدت �إىل نتائج عك�شية. و�أدى ر�ص �ملجموع 
مادة  مبحلول  غ/ل(   6 حو�يل  )ملوحتها  ماحلة  مبياه  �ملروية  �ل�شنفني  من  �لبندورة  لنباتات  �خل�رشي 
�لر�ص با�شتخد�م  �إنتاجية كال �ل�شنفني �ملدرو�شني مقارنة بال�شاهد، لكن  10مغ/ل �ىل زيادة يف  �لربولني 
ر �شلبًا يف �إنتاجية كال �ل�شنفني �ملدرو�شني. و�أظهرت �لنتائج �أي�شًا تفوق طريقة  تر�كيز �أعلى من �لربولني �أثَّ
�لري بالتنقيط حتت �ل�شطحي باإنتاجيتها من �لثمار على طريقة �لري بالتنقيط �ل�شطحي، ولالأ�شناف كافة.   

2-1-3-2 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية: ينفذ يف �إطار هذ� �مل�رشوع عدة �أن�شطة:
1 - دور حم�شنات �لرتبة يف زيادة حتمل �ملحا�شيل �ملختلفة للملوحة عند �لري باملياه �ملاحلة:

مت حت�شري �ل�شماد �لع�شوي من خملفات �لنخيل بو�شاطة تقانة �لكومبو�شتاج بعني بن �لنوي بب�شكرة، حيث 
وبدون  فاحت  بني  بلون  �ل�شماد  ومتيز  �أ�شهر،  ثالثة  حو�يل  �لع�شوي  �ل�شماد  على  �حل�شول  عملية  ��شتغرقت 

موقع تنفيذ امل�رشوع لدى اأحد املزارعني 
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ر�ئحة معينة �شي�شتعمل ك�شماد ع�شوي لت�شميد بع�ص 
�ل�شماد  ��شتعمال  مع  �لنتائج  وتقارن  �ملحا�شيل 

�لع�شوي �حليو�ين.  
�لرتبة  �لري وملوحة  �لعالقات بني نظام  - حتديد   2

عند ��شتعمال �ملياه �ملاحلة: 
لتقدير   EM38 جهاز  تقانة  با�شتعمال  �لعمل  مت 
ملوحة �لرتبة بالطريقة �ملبا�رشة، حيث متت مر�قبة 
ملوحة �لرتبة، وبعد كل رية مبياه متفاوتة �مللوحة 
بهدف تتبع تطور �مللوحة يف �لرتبة، ومن ثم حتديد 
�لنماذج �ملنا�شبة لتغري�ت ملوحة �لرتبة ح�شب نوعية 
مياه �لري ونظام �لري �ملتبع. كما جرى �إعد�د خر�ئط 
هذه  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن  بالرتبة،  �مللوحة  توزع 
�لدر��شة م�شتمرة مع ��شتمر�ر ��شتعمال �ملياه �ملاحلة 

يف �لري �لزر�عي. 
3 - ن�رش زر�عة بع�ص �ملحا�شيل �لعلفية �ملتحملة للملوحة:

زر�عة   2009 عام  مت  �ملز�رعني  على  تعميمها  بغية  �لبحثية  و�ملحطات  �مل��زر�ع  لدى  �لنتائج  من  للتاأكد 
حما�شيل �للفت �لعلفي، و�حللبة، و�ل�شي�شبان يف مزرعة �ل�شيد �لو�يف �أحمد يف د�ئرة طولقة بولية ب�شكرة، 
حيث تتميز تلك �ملحا�شيل بتاأقلمها �لكبري مع خمتلف �لظروف �لبيئية و�ملناخية، وحتملها مللوحة مياه 

�لري، و�إمكانية ��شتعمالها لتغذية �حليو�نات وبخا�شة �لأغنام. 
�لعلف  ومن  1.2طن/ه�  نحو  �حلب  من  �حللبة  مردود حم�شول  متو�شط  بلغ  �أنه   2010 عام  �لنتائج  و�أظهرت 
�لأخ�رش نحو 1 طن/ه�، كما متيز هذ� �ملح�شول بعدد �حلبوب �لكثرية يف �لثمرة و�لنوعية �جليدة للحب. بينما 
و�شل مردود �لعلف �لأخ�رش من �للفت �لعلفي نحو 25 طن/ه� و�ل�شي�شبان نحو 35 طن/ه�. علمًا �أن ملوحة مياه 
�لري تر�وحت بني dS/m 6.5-5 �أي ما يعادل 3.2-4.2 غ/ل وملوحة �لرتبة يف �لطبقة �ل�شطحية 0 - 30 �شم 
�أن ملوحة �لرتبة قد �نخف�شت يف  dS/m 10. ومن �لنتائج �ليجابية �لإ�شافية لتلك �لدر��شة  كانت بحدود 
نهاية �ملو�شم �إىل حو�يلdS/m 3 �أي بن�شبة 233 % مقارنة مع ملوحتها قبل �لزر�عة ويعود ذلك �إىل طبيعة 

وقو�م �لرتبة �لرملي ونفاذيتها �لعالية �لتي �شمحت بغ�شيل �لأمالح وهجرتها �إىل �لطبقات �لأعمق.
4 - �إدخال ون�رش حم�شول �لأر�شي �شوكي يف �لو�شط �لفالحي:

للمعهد  �لتابعة  �لبذور  و�إنتاج  �لربهنة  مزرعة  يف  �لأول  �إر�شاديني:  حقلني  يف  �لعمل  تنفيذ   2009 عام  بد�أ 

ال�ضماد الع�ضوي بع��د عملية الكومبو�ضتاجال�ضماد الع�ضوي قبل عملية الكومبو�ضتاج

ا�ضتعمال جهاز EM38 لقيا�ض امللوحة باحلقل 
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لأحد  تابعة  خا�شة  مزرعة  يف  و�لثاين  بب�شكرة، 
�شنفان  زرع  حيث  طولقة،  منطقة  يف  �لفالحني 
و�شلت  �أنه  �لنتائج  و�أظهرت  �شوكي،  �لأر�شي  من 
�إنتاجية �ل�شنف �ملحلي نحو 7.37 طن/ه�، بينما 
 11.06 نحو  �إىل  �لهجني  �ل�شنف  �إنتاجية  و�شلت 
 6.25 نحو  ملوحتها  بلغت  مبياه  و�لري  طن/ه�، 

dS/m �أي حو�يل 4 غ/ل.
حو�ص  يف  �لزر�عي  �ل�رشف  مياه  ��شتعمال   -  5

و�دي ريغ:
مع  بالتعاون  �مل�رشوع  هذ�  بتنفيذ  �أك�شاد  يقوم 
حيث  �ل�شحر�وية،  �لزر�عة  لتنمية  �لتقني  �ملعهد 
�أولي��ة  2010 بدر��ش�ة  �لعمل يف منت�شف عام  بد�أ 
فيها  مبا  �ملتاحة  �ملائية  و�ملو�رد  �ملنطقة  لرتب 
مياه �ل�رشف �لزر�عي من حيث �لكمية و�لن�وعي�ة، 
ومن ثم  ت�نف�يذ جتارب حول دور �ملادة �لع�شوية 
يف تقليل �أثر �مللوحة ع�لى �ملحا�شيل، و��شتعمال 
�ملروية  �لرتبة  خ�شائ�ص  لتح�شني  �لبقوليات 
�إىل ت�نف�يذ جتربة  �إ�شافة  �لزر�عي،  مبياه �ل�رشف 
�لنباتات  بع�ص  �إنتاجية  يف  �مللوحة  تاأثري  حول 
�أ�شاليب  خمتلف  بني  �لعالقات  ودر��شة  �لطبي����ة، 
�لري حتت �ل�شطحي )مثل �لقو�رير( وتوزيع �لرطوبة 

و�مللوح��ة يف منطق����ة �نت�شار جذور �لنخيل.
2-1-3-3 اململكة املغربية:

بد�أ تنفيذ �مل�رشوع يف �ملو�شم �لثاين من عام 2010 
يف كل من �لر��شدية - قلعة �ل�رش�غنة - تادلة - 
�شخري�ت، حيث تتوفر �ملياه �ملاحلة �لتي ترت�وح 

�أن�شطة  10غ/ل، بهدف تنفيذ عدة  ملوحتها حو�يل 
تتعلق: 

1. در��ش�ة تاأثري �ل�شتعمال �ملديد للمياه �ملاحلة ومتو�شطة �مللوحة يف �ملياه �جلوفية.
2. دور �لت�شميد �لع�شوي يف زيادة حتمل �ملحا�شيل �ملختلفة للملوحة عند �لري باملياه �ملاحلة.

3. �إدخال حما�شيل و�أ�شناف نباتية متحملة للملوحة ) �خلر�شوف، �ل�شي�شبان(. 
و�شيتابع تنفيذ �مل�رشوع لتحقيق وتنفيذ �لأن�شطة �ملذكورة.

2-2  م�رشوع ا�ضتعمال املياه العادمة املعاجلة واحلماأة يف الزراعة:
اإنتاجية  والنبات ويف  الرتبة  الثقيلة يف  العنا�رش  تراكم  ال�ضحي يف  ال�رشف  تاأثري حماأة   1-2-2

بع�ض املحا�ضيل يف اجلمهورية العربية ال�ضورية: 
ينفذ هذ� �مل�رشوع بالتعاون مع وز�رة �لزر�عة و�لإ�شالح �لزر�عي يف �جلمهورية �لعربية �ل�شورية منذ �ملو�شم 
�ل�شيفي لعام 2004 وهو م�شتمر ملدة ع�رش �شنو�ت لدر��شة �لأثر طويل �لأمد لرت�كم �لعنا�رش �ملعدنية �لثقيلة 
ومدى �نتقالها للن�شج �لنباتية للمحا�شيل �ملزروعة �شمن دورة زر�عية رباعية وهي )�لقطن و�لبيقية �لعلفية( 

و)�لقمح و�لذرة �ل�شفر�ء( وخالل مو�شم 2010 بينت �لنتائج مايلي:
حم�ضول القمح:

�أظهرت �لنتائج تفوق �إنتاجية �ملعاملة T4 »�شعف �حلماأة « من �حلب و�لق�ص 5.67، 12.67ط/ه� على �لتو�يل 

موقع تنفيذ التجارب يف حو�ض وادي ريغ

مياه ال�رشف الزراعي يف وادي ريغ- اجلزائر
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وب�شكل معنوي على �مل�شتوى 5 % على باقي �ملعامالت مبا 
فيها �ل�شاهد، كما كان �لفرق معنويًا بني متو�شطي �إنتاجية 
 ،4.54 و�لق�ص  �حلب  من  �ملعدين«  »�لت�شميد   T2 �ملعاملة 
 ،4.86 باحلماأة«  »�لت�شميد   T3 و�ملعاملة  ط/ه���   11.47
11.9 ط/ه� مقارنة مبعاملة �ل�شاهد من �حلب و�لق�ص 2.81، 
2.85 ط/ه�، بينما كان �لفرق ظاهريًا بني متو�شط �إنتاجية 

معاملتي �لت�شميد �ملعدين و�حلماأة من �لق�ص.
يف حني �أظهرت نتائج حتليل �لن�شيج �لنباتي للحب و�لق�ص 
�أن تر�كيز �ملعادن �لثقيلة �ملدرو�شة Cd، Cr Ni،Pb تتز�يد 
�ل�شمادية  �لإ�شافات  مع  �ملدرو�شة  �لنباتية  �لأج��ز�ء  يف 
كانت  تر�كيزها  �أن  �إل  �حلماأة،  و�شعف  و�حلماأة  �ملعدنية 
�شمن حدود �ملحتوى �لطبيعي لرتكيزها يف �لن�شج �لنباتية 

ح�شب �ملقايي�ص و�ملعايري �لدولية و�لعاملية. 
حم�ضول الذرة ال�ضفراء:

20ط/ه���  مبعدل  �حل��م��اأة  �أ�شيفت  �ملح�شول  زر�ع��ة  قبل 
�أ�شيفت  �لر�بعة، كما  للمعاملة  �لثالثة و40 ط/ه�  للمعاملة 
�لتو�شية  ح�شب  �لالزمة  �ملعدنية  �لأ�شمدة  �لثانية  للمعاملة 

�ل�شمادية ملح�شول �لذرة �ل�شفر�ء وحتليل �لرتبة.
على  معنوي  فرق  وجود  �لإح�شائي  �لتحليل  نتائج  �أظهرت 
�مل�شتوى 5 % بني متو�شط �إنتاجية �ملعامالت كافة مقارنة 
بال�شاهد، حيث تفوقت معاملة �لت�شميد ب�شعف كمية �حلماأة 
8.31 طن/ه� تلتها معاملة �لت�شميد باحلماأة 5.06 طن/ه�، 
معاملة  و�أخ��ري�ً  طن/ه�،   4.76 �ملعدين  �لت�شميد  معاملة  ثم 

�ل�شاهد 2.66 طن/ه�.                                       
و�أن تركيز تلك �ملعادن كافة كان �شمن حدود  �لفروقات كانت قليلة بني �ملعامالت  �أن  �لنتائج  و�أظهرت 

�ملحتوى �لطبيعي لرتكيزها يف �لن�شج �لنباتية ح�شب �ملعايري و�ملقايي�ص �لدولية و�لعاملية. 
و�أدت �إ�شافة �حلماأة لزيادة معنوية يف �إنتاجية �ملحا�شيل �ملزروعة مقارنة بال�شاهد، كما �شاهمت �إ�شافة 
باملادة  �لرتبة  زيادة حمتوى  و�لف�شفور وكذلك  �لغذ�ئية كالآزوت  �لعنا�رش  �إتاحة بع�ص  زيادة  �حلماأة يف 

�لع�شوية، و�أدت �إىل تقارب يف �لإنتاج مع 
معاملة �ل�شماد �ملعدين مما يعنى �إمكانية 
�ل�شتغناء عن �إ�شافة �لأ�شمدة �لكيميائية.

العادمة  امل��ي��اه  ا�ضتعمال   2-2-2
الأن����واع  بع�ض  ري  يف  امل��ع��اجل��ة 
اجلافة  املناطق  ظروف  يف  احلراجية 

و�ضبه اجلافة: 
بالتعاون   2009 عام  �لدر��شة  تنفيذ  بد�أ 
�لزر�عي يف  �لزر�عة و�لإ�شالح  مع وز�رة 
�جلمهورية �لعربية �ل�شورية، بهدف در��شة 
�إمكانية وجدوى ��شتعمال �ملياه �ملعاجلة 
يف �لت�شجري �حلر�جي لنوعني من �لغر��ص 
هما �لطرفة ول�شان �لطري، وتاأمني م�شدر 
�لغر��ص  تلك  لري  �ملياه  من  وبديل  د�ئم 

تاأثري الت�ضميد املعدين واحلماأة يف انتاجية القمح
من احلب والق�ض 

تاأثري ا�ضافة ال�ضمدة الع�ضوية واحلماأة يف 
انتاجية الذرة ال�ضفراء 

ا�ضتعمال املياه العادمة املعاجلة يف ري الغرا�ض احلراجية يف ظروف 
املناطق اجلافة و�ضبه اجلافة 
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يف �ل�شنو�ت �لأوىل للغر�ص يف �ملناطق �جلافة و�شبه �جلافة، و�حلد من ��شتنز�ف �ملياه �لعذبة لري �لغر��ص 
و�لتملح  بالغمر و�لتغدق  �إىل �حلد من �مل�شاحات �ملتدهورة  �إ�شافة  �حلر�جية وزيادة �مل�شاحات �خل�رش�ء، 
و�لتلوث باملياه �لعادمة. �أظهرت �لنتائج �لأولية للدر��شة، و�إمكانية �أن تكون مياه �ل�رشف �ل�شحي �ملعاجلة 

بدياًل بيئيًا و�قت�شاديًا منا�شبًا عن �ملياه �لعذبة 
يف  و�لطرفاء  �لطري  ل�شان  غر��ص  لري  �جلوفية 
�جلافة  �ملناطق  �لت�شجري �حلر�جي يف  م�شاريع 
لظروف  ظروفها  يف  �مل�شابهة  �جلافة  و�شبه 

منطقة تنفيذ �مل�رشوع.  
2-2-2-1 امل�رشوع الإقليمي حول ال�ضتعمال 
يف  املعاجلة  ال�ضحي  ال�رشف  ملياه  الآمن 

الزراعة العربية:
�لتعاون  �تفاقية  ينفذ هذ� �مل�رشوع حتت مظلة 
�ل��دويل  �ل��ع��رب��ي، و�مل��رك��ز  �لفني ب��ني �مل��رك��ز 
دول  ثالث  يف  وذل��ك   ،ICBA �مللحية  للزر�عة 
عربية هي: �لأردن وتون�ص وعمان، بهدف �إيجاد 
يف  �ملعاجلة  �ملياه  ل�شتعمال  �لآمنة  �لطر�ئق 
عن  �لعبء  تخفيف  بغر�ص  �ل��زر�ع��ي  �لإن��ت��اج 
ودخل  �إنتاج  ودعم  �لتقليدية،  �ملياه  ��شتعمال 
�إىل  �إ�شافة  �ملحدودة،  �ملو�رد  ذوي  �ملز�رعني 
�لتي  �لزر�عية  لالأنظمة  �ملثلى  �لإد�رة  حتديد 
�لتقليدية،  �لنوعية من �ملياه غري  ت�شتعمل هذه 
�لأمد  طويل  لال�شتعمال  �لبيئي  �لأث��ر  وتقييم 
ومو��شفات  معايري  وو�شع  �ملعاجلة،  للمياه 
يف  �ملعاجلة  للمياه  �لآم��ن  لال�شتعمال  عربية 
�ل�شيفي  �ملو�شم  يف  �لتنفيذ  بد�أ  حيث  �لزر�عة، 

من عام 2010.
�لهام�شية  �لأردنية  �ململكة  يف  �مل�رشوع  وينفذ 
مو�شى  وو�دي  �ملنطح  تل  مناطق«  ث��الث  يف 
لري  �ملعاجلة  �ملياه  تتوفر  حيث  و�ل��رم��ث��ا«، 

حما�شيل �لدخن و�لذرة �لرفيعة.
كما ينفذ �مل�رشوع يف �جلهورية �لتون�شية يف مناطق 
نابل و�ل�شبالة – برج �لطويل وقلعة �لأندل�ص، حيث 
تتوفر �ملياه �ملعاجلة لري بع�ص �ملحا�شيل �لعلفية 
بع�ص  �إىل  �إ�شافة  و�لبي�شاء،  �ل�شفر�ء  ك��ال��ذرة 

�لأ�شجار �ملثمرة كاحلم�شيات و�لزيتون و�لرمان.
بالرمي�ص  �لزر�عية  �لبحوث  حمطة  مع  وبالتعاون 
�شحم،  موقع  يف  �مل�رشوع  ينفذ  عمان،  �شلطنة  يف 

حيث متت زر�عة �ملحا�شيل �لعلفية �لتالية: 
�لذرة �لرفيعة، �للوبيا �لعلفية، �لذرة �ل�شامية، �لقمحيلم، 

ويتم متابعة �لعمل للح�شول على �لنتائج.

املحا�ضيل املروية باملياه املعاجلة يف الأردن 

موقع تنفيذ امل�رشوع يف �ضلطنة عمان 

تاأثري التداخل بني ملوحة مياه الري والت�ضميد احليوي 
يف انتاجية القمح من احلب 
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2-2-3 م�رشوع اإدارة الرتبة للمحافظة على خ�ضوبتها وحت�ضني اإنتاجيتها:
احليوي يف  الت�ضميد  م�ضاهمة  على  الري  مياه  ونوعية  واملعدين  الع�ضوي  الت�ضميد  تاأثري   1-3-2-2

خ�ضوبة الرتبة واإنتاجية حم�ضويل القمح والذرة ال�ضفراء:
حم�ضول القمح: 

يف   �أك�شاد  بحوث  حمطة  يف  �لدر��شة  هذه  تنفذ 
دير �لزور منذ عام 2009، وبينت �لنتائج �أن ري 
�لقمح مبياه ملوحتها نحو dS/m 3.61 �أدى �إىل 
�إنتاجية من �حلب تقدر بنحو 1.40 طن/ه�، وعند 
�إ�شافة �ل�شماد �حليوي مع �ملعدين ح�شب �لتو�شية 
 5.60 نحو  �إىل  �حلب  من  �مل��ردود  ز�د  �ل�شمادية 

طن/ه� �أي بزيادة تقدر بحو�يل 300 %. 
حم�ضول الذرة ال�ضفراء

�لذرة  ري  �أن   2010 �أعمال  يف  �لنتائج  �أظهرت 
 dS/m 3.35 ل�شفر�ء مبياه ت�شل ملوحتها نحو�
�أعطت �إنتاجية من �لبذ�ر و�شلت �إىل 1.08 طن/
ه�. وعند �إ�شافة �ل�شماد �حليوي و�ملعدين للرتبة 
ز�د �ملردود من �لبذ�ر  لي�شل �إىل 3.78 طن/ه� 

�أي بزيادة بلغت نحو 250 %.
2-2-3-2 تاأثري اأعماق احلراثة ونوعية مياه الري يف اإنتاجية حما�ضيل دورة زراعية»�ضعري/دخن« 

لإنتاج الأعالف يف حو�ض الفرات الأ�ضفل:
ال�ضعري للمو�ضم ال�ضتوي 2010

�أما تاأثري �أعماق �حلر�ثة كان ظاهريًا يف �لوزن �خل�رشي بني خمتلف معامالت �أنو�ع �حلر�ثة، حيث تفوقت 
5 % بني متو�شط  �مل�شتوى  �لفرق معنويًا على  بينما كان  16.99 طن/ه�.  باإنتاجية  �لأدنى  �حلر�ثة باحلد 
�حلر�ثة  معاملة  باإنتاجية  مقارنة  �ل�شايف  �حلب  من  طن/ه�   4.40 �لأدنى  باحلد  �حلر�ثة  معاملة  �إنتاجية 

برجل �لبطة 3.16 طن/ه�، يف حني كانت �لفروق 
ظاهرية بني باقي �ملعامالت.

�لتفاعل بني معامالت �حلر�ثة  لتاأثري  وبالن�شبة 
�لري  معاملة  �أب��دت  فقد  �ل��ري  مياه  ونوعية 
و�حلر�ثة   ،dS/m  4.49 �مللوحة  ذ�ت  باملياه 
وب�شكل  2.27 طن/ه�  �إنتاجية  �أقل  �لبطة  برجل 
بجميع  مقارنة   5% �مل�شتوى  على  معنوي 
بني  ظاهرية  �لفروق  كانت  بينما  �ملعامالت، 
باقي �ملعامالت �لتي تفوقت فيها معاملة �لري 
ذ�ت �مللوحة dS/m 2.75 و�حلر�ثة باحلد �لأدنى 

باإنتاجية 4.413 طن/ه� من �حلب �ل�شايف.
حم�ضول الدخن 

بدير  �أك�شاد  بحوث  حمطة  يف  �لتجربة  نفذت 
حيث   ،2010 �ل�شيفي  للمو�شم  خ��الل  �ل���زور، 

 6.001 5 % باإنتاجية  dS/m 1.22 معنويًا على �مل�شتوى  �لري  �لنتائج تفوق معاملة نوعية مياه  �أظهرت 
طن/ه� كوزن كلي جاف على معاملتي �لري ذ�ت �مللوحة dS/m 5.49 ،3.38 باإنتاجية 4.816، 4.262 طن/

ه� على �لتو�يل، بينما كانت �لفروق ظاهرية بني متو�شط �إنتاجية تلك �ملعاملتني. 

تاأثري التداخل بني ملوحة مياه الري والت�ضميد احليوي 
يف انتاجية الذرة ال�ضفراء 

تاأثري اأنواع احلراثة ونوعية مياه الري يف مردود الدخن 
كوزن كلي جاف
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وبالن�شبة لتاأثري �لتفاعل بني معامالت �حلر�ثة ونوعية مياه �لري فقد �أبدت معاملة �لري باملياه ذ�ت �مللوحة 
dS/m 1.22، و�حلر�ثة �ل�شطحية �أعلى �إنتاجية 8.26 طن/ه� كوزن جاف وب�شكل معنوي على �مل�شتوى 5 % 
مقارنة بجميع �ملعامالت، بينما كان ملعاملة �لري باملياه ذ�ت �مللوحة dS/m 5.49 و�حلر�ثة برجل �لبطة 

�أقل �إنتاجية من �لوزن �جلاف 2.197 طن/ه�.
الفالحة  عمق  بني  التداخل  تاأثري   3-3-2-2
اخل�ضائ�ض  واملعدين يف  الع�ضوي  والت�ضميد 
حم�ضويل  اإنتاجية  ويف  للرتبة  اخل�ضوبية 

البيقية العلفية والقطن:
حم�ضول البيقية العلفية 

»�أك�شاد«  بحوث  حمطة  يف  �لدر��شة  هذه  تنفذ 
 ،2009 عام  �لدر��شة  بد�أت  حيث  �لزور  دير  يف 
�لنتائج عدم وجود فرق معنوي بني  و�أو�شحت 
حر�ثة  �أدن���ى،  حد  »ح��ر�ث��ة  �لفالحة  معاملتي 
تفوقت  حيث  �لرطب،  للوزن  بالن�شبة  �شطحية« 
باإنتاجيتها  �شم   20 �ل�شطحية  �حلر�ثة  ظاهريًا 
معاملة  ظاهريًا  تفوقت  كما  طن/ه�.   23.68
 M2 ط��ن/ه���   30 مب��ع��دل  �لع�شوي  �لت�شميد 
�لت�شميد  معاملة  على  طن/ه�   27.10 باإنتاجية 

�لع�شوي مبعدل 15 طن/ه� M1، ومعنويًا على �مل�شتوى 5 % على كل من معاملتي �لت�شميد �ملعدين F1»و
30 طن/ه�  �لع�شوي مبعدل  و�لت�شميد  �ل�شطحية  �حلر�ثة  �لتد�خل بني  تفوقت معاملة  C. كما  و�ل�شاهد   F2

باإنتاجيتها من �لعلف �لأخ�رش )�لرطب( 29.33 طن/ه� على باقي �ملعامالت مبا فيها �ل�شاهد. 

حم�ضول القطن
�أثبت �لتحليل �لإح�شائي ملتو�شط �إنتاجية �لقطن وجود فرق معنوي على �مل�شتوى 5 % بني معامالت �لفالحة، 
»1.93» طن/ه�، كما وجد فرق معنوي على  »20» �شم باإنتاجيتها  حيث تفوقت معنويًا �حلر�ثة �ل�شطحية 
م�شتوى �حتمال 5 % بني معاملة �لت�شميد �ملعدين مبعدل 150 % من �لتو�شية �ل�شمادية »F2» باإنتاجية 
»2.75» طن/ه� على باقي �ملعامالت �ملختلفة، وظاهريًا على معاملة �لت�شميد �ملعدين 75 % من �لتو�شية 

�ل�شمادية »F1». ويو�شح »�ل�شكل » تاأثري �لتد�خل بني معاملتي �حلر�ثة مع معامالت �لت�شميد �ملختلفة.    

تاأثري التداخل بني عمق الفالحة والت�ضميد الع�ضوي واملعدين يف 
اخل�ضائ�ض اخل�ضوبية للرتبة وانتاجية حم�ضول البيقية

تاأثري التداخل بني عمق الفالحة والت�ضميد الع�ضوي 
واملعدين يف اانتاجية حم�ضول البيقية

تاأثري التداخل بني عمق الفالحة والت�ضميد الع�ضوي واملعدين 
يف اانتاجية القطن



72

 اأك�ســـاد -التقرير الفني ال�سنوي 2010

2-2-3-4 تاأثري حزمة من التقانات الزراعية»ري-
البيقية  اإنتاجية  يف  زراعية«  ت�ضميد-دورة 

العلفية للمو�ضم ال�ضتوي2010:
دير  »�أك�شاد« يف  �لتجربة يف حمطة بحوث  تنفذ 
ري  �أن  �لنتائج  �أو�شحت   ،2009 عام  منذ  �ل��زور 
�ل�شعة  من   %  70 عند  �لعلفية  �لبيقية  نباتات 
�حلقلية للرتبة و�شل �ملردود من �لوزن �لأخ�رش 
�لرطب نحو 26.62 طن/ه�، �أي ميكن توفري حو�يل 
30 % من من كمية �ملياه �لالزمة للري، وقد ز�د 
 %  100 �إ�شافة  عند  27.06 طن/ه�  �إىل  �ملردود 
�لرتبة  حتليل  ح�شب  �ل�شمادية  �لحتياجات  من 

و�لتجربة م�شتمرة لغاية عام 2011.
للفعل  القمح  حم�ضول  ا�ضتجابة   5-3-2-2
املتبادل بني الت�ضميد النرتوجيني والفو�ضفاتي 

والبوتا�ضي:
و�ملعهد  �أك�شاد  بالتعاون بني  �لدر��شة  تنفذ هذه 

�لدويل لتغذية �لنبات INPI، وملدة ثالث �شنو�ت منذ عام 2009، حيث جاري تنفيذها يف عدد من �ملحطات 
�لبحثية ولدى �ملز�رعني يف عدة مناطق يف �شورية تختلف مبعدلت هطولها �ملطري وبخ�شائ�ص وخ�شوبة 
من   % و150   %  75 ومب�شتويني  �لكربى  �لعنا�رش  �أ�شمدة  بني  �ملتبادل  �لفعل  تاأثري  در��شة  بهدف  تربتها. 

�لتو�شية �ل�شمادية �ملو�شى بها ملح�شول �لقمح.
N1P1»�لتد�خل  �ملعاملة  تفوق  �زرع  يف  �أك�شاد  بحوث  حمطة  يف  �أجريت  �لتي  �لدر��شة  نتائج  �أظهرت  وقد 
 %  5 �مل�شتوى  على  معنويًا  �ل�شمادية«   �لتو�شية  من   %  75 مب�شتوى  و�لآزوتية  �لفو�شفاتية  �لأ�شمدة  بني 
 P1K1و  N2P2و  N1P1K1و  NPKو  P2K2 �ملعامالت  من  كل  على  طن/ه�   2.39 �حلب  من  باإنتاجيتها 
5 %. يف  N1K1 معنويًا على �ل�شاهد على م�شتوى  وN2K2 وN2P2K2 وعلى �ل�شاهد.كما تفوقت �ملعاملة 

حني كانت �لفروق  ظاهرية بني باقي �ملعامالت مبا فيها �ل�شاهد.
كذلك بينت �لنتائج للدر��شة �لتي نفذت لدى �أحد �ملز�رعني يف حمافظة درعا تفوق �ملعاملة N1P1 معنويًا 
على م�شتوى 5 % باإنتاجيتها من �حلب 1.85 طن/ه� على كل من �ملعامالت N2P2K2 وN2P2وN2K2 و

تاأثري حزمة من التقانات الزراعية 
يف انتاجية القمح

ا�ضتجابة القمح للفعل املتبادل بني الت�ضميد بالعنا�رش 
الكربى يف حمطة بحوث ازرع

تاأثري الفعل املتبادل بني الت�ضميد النرتوجيني والفو�ضفاتي 
والبوتا�ضي يف انتاجية حم�ضول القمح من احلب 

يف حمطة بحوث الغاب
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P2K2وN1P1K1 وP1K1 وعلى �ل�شاهد. 
و  P2K2 �ملعاملة  على  طن/ه�   1.71 باإنتاجيتها   %  5 �مل�شتوى  على  معنويًا   NPK �ملعاملة  تفوقت  كما 

.P1K1و N1P1K1
�مل�شتوى  N2P2 معنويًا على  �ملعاملة  تفوق  �لنتائج  �أو�شحت  فقد  �لغاب،  �أك�شاد يف  �أما يف حمطة بحوث 
5 % باإنتاجيتها من �حلب 2.79 طن/ه� على كل من �ملعامالت NPK ،N1K1، P1K1، P2K2، و�ل�شاهد، 
 N2P2K2، N2K2 وذلك على م�شتوى معنوية 5 %. كما تفوقت معنويًا على �مل�شتوى ذ�ته كل من �ملعامالت
P2K2، و�ل�شاهد. بينما كانت �لفروق �مل�شاهدة بني باقي  N1P1،N1P1K1،NPK،N1K1 على �ملعاملتني 

�ملعامالت ظاهرية.
�أك�شاد  بحوث  حمطة  يف  �لنتائج  �أظهرت  كذلك 
 N1K1و  N1P1K1 �ملعامالت  تفوق  �لزور  بدير 
وNPK وN1P1 وN2K2 وN2P2K2  معنويًا على 
بينما   .)C( �ل�شاهد  �ملعاملة  على   %  5 �مل�شتوى 

     كانت �لفروق بني باقي �ملعامالت ظاهرية. 
ال�ضفراء  ال��ذرة  حم�ضول  ا�ضتجابة   6-3-2-2
ال�ضمادية  العنا�رش  بني  املتبادل  للفعل 

الكربى:
�أظهرت نتائج �لتحليل �لإح�شائي للمو�شم �ل�شيفي 
تفوق  �لغاب  يف  �أك�شاد  بحوث  حمطة  يف   2010
�ملعاملة �ل�شمادية N2P2K2 معنويًا عند م�شتوى 
5 % باإنتاجيتها 5.66 ط/ه� من �لبذ�ر على كل 
من �ملعامالت N1K1، N1P1K1،P1K1، �ل�شاهد 
4.05 ، 2.93، 1.56، 2.58 ط/ه� على �لرتتيب. 
�أما �لفروق �مل�شاهدة بني باقي �ملعامالت فكانت 

فروقًا ظاهرية. 
2-2-3-7 ا�ضتجابة حم�ضول القمح للت�ضميد بالعنا�رش ال�ضغرى»حديد، زنك، بورون«

مت تنفيذ �لتجربة يف حمطات بحوث �ملركز �لعربي خالل عام 2010، وقد �أظهرت �لنتائج يف حمطة بحوث 
�زرع تفوق �ملعاملة Zn+Fe+B معنويًا على م�شتوى 5 % على معاملة  Fe و�ل�شاهد وبلغت ن�شبة �لزيادة 

 تاأثري التداخل بني العنا�رش ال�ضمادية الكربى يف 
اإنتاجية القمح

تاأثري الفعل املتبادل بني الت�ضميد النرتوجيني والفو�ضفاتي 
والبوتا�ضي يف انتاجية حم�ضول القمح من احلب 

يف حمطة بحوث دير الزور

تاأثري الفعل املتبادل بني الت�ضميد النرتوجيني والفو�ضفاتي 
والبوتا�ضي يف انتاجية حم�ضول القمح من احلب 

يف حمطة بحوث الغاب
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نحو 35.7 % مقارنة بال�شاهد ويف حمطة بحوث دير 
معنويًا   Zn+  B �ملعاملة  تفوق  �لنتائج  بينت  �لزور 
فيها  مبا  �ملعامالت  باقي  على    %  5 م�شتوى  ًعلى 
مقارنة   %  36.6 �لزيادة  ن�شبة  بلغت  حيث  �ل�شاهد، 
بال�شاهد، و�أو�شحت �لنتائج يف حمطة بحوث �لغاب 
 % 5 Fe Zn B معنويًا على م�شتوى  تفوق �ملعاملة 
ن�شبة  �ل�شاهد وبلغت  على باقي �ملعامالت مبا فيها 

�لزيادة نحو 20.6 % مقارنة بال�شاهد.
الت�ضميد  مع  بالري  الت�ضميد  مقارنة   8-3-2-2
بالتنقيط يف  العلفي  ال�ضوندر  ري  عند  التقليدي 

حو�ض الفرات الأ�ضفل:
مت تنفيذ �لتجربة يف �ملو�شم �ل�شتوي 2010، و�أظهرت 
ظاهريًا   F بالري  �لت�شميد  معاملة  تفوق  �لنتائج 
على  كلي  كوزن  ط/ه�   153.3 بلغ  �لذي  مبردودها 
بالتنقيط  �لري  مع  �لتقليدي  �لت�شميد  معاملة  مردود 
�أي�شًا  وتفوقت ظاهريًا  147.7 طن/ه�،  �لبالغ   DTF
�لع�شري يف  بن�شبة حالوة   F بالري  �لت�شميد  معاملة 
�لت�شميد  معاملة  على   %  8.12 بلغت  �لتي  جذورها 
�لتقليدي مع �لري 6.33 %، كما بلغت كفاءة ��شتعمال 
و28  ك��غ/م3،   30 �لري  مع  �لت�شميد  ملعاملة  �ملياه 

كغ/م3 ملعاملة �لت�شميد �لتقليدي مع �لري.
الت�ضميد  مع  بالري  الت�ضميد  مقارنة   9-3-2-2

التقليدي عند ري البندورة بالتنقيط:
مت   ،2009 عام  خالل  نفذت  �لتي  للتجربة  ��شتمر�ر�ً 
�ملو�شم  يف  �لتجربة  تنفيذ  �أك�شاد  بحوث  حمطة  يف 
معاملة  تفوق  �لنتائج  و�أظ��ه��رت   ،2010 �ل�شيفي 
ظاهريًا   DTF بالتنقيط  �لري  مع  �لتقليدي  �لت�شميد 

ا�ضتجابة حم�ضول القمح للت�ضميد بالعنا�رش ال�ضغرى يف 
حمطة بحوث ازرع

ا�ضتجابة حم�ضول القمح للت�ضميد بالعنا�رش ال�ضغرى يف 
حمطة بحوث الغاب

الري الت�ضميدي والت�ضميد التقليدي مع الري بالتنقيط لري 
حم�ضول ال�ضوندر العلفي 

الري الت�ضميدي والت�ضميد التقليدي مع الري بالتنقيط لري 
حم�ضول البندورة
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مبردودها �لذي بلغ 58.34 ط/ه� على مردود 
طن/ه�   55.54 بالري  �لت�شميد   F معاملة 
وزن  متو�شط  بني  �أي�شًا  ظاهريًا  �لفرق  وكان 
بالري،  �لت�شميد  معاملة  يف  غ   203.9 �لثمرة 
معاملة  يف  163.6غ  �لثمرة  وزن  ومتو�شط 
�لت�شميد �لتقليدي مع �لري بالتنقيط، كما كان 
يف   pH �حلمو�شة  درجة  بني  ظاهريًا  �لفرق 
 ،3.87 و�لبالغة  �ملعاملتني  كلتا  ثمار  ع�شري 
كغ/  5.80 �ملياه  ��شتعمال  كفاءة  بلغت  كما 

م3 ملعاملة �لت�شميد مع �لري، و6.23 كغ/م3 
ملعاملة �لت�شميد �لتقليدي مع �لري. 

احليوي  الغاز  تقانة  نقل  م�رشوع   4-2-2
اإىل الريف العربي:

بد�أ تنفيذ هذ� �مل�رشوع يف عام 2010 يف كل من 
�شورية وقطر و�ملغرب، بهدف ��شتخد�م تقانة �إنتاج �لغاز �حليوي نظر�ً للنتائج �لعلمية وجناح �إن�شاء وحد�ت 
مت  حيث  �ل�شابقة،  �ل�شنو�ت  خالل  �لعربية  �لدول  بع�ص  يف  �لعربي  �ملركز  نفذها  �لتي  �حليوي  �لغاز  �إنتاج 
�ل�شورية، كما مت حتديد  �لعربية  �لغاز �حليوي يف ريف �جلمهورية  لإنتاج  22 وحدة  �إجناز ت�شميم وتنفيذ 
مو�قع وحجم وعدد �ملخمر�ت �لالزمة يف كل من قطر و�ملغرب، وبد�أ �لعمل على و�شع �لت�شاميم و�ملخططات 

�لهند�شية �ملنا�شبة وبانتظار مو�فقة �جلهات �ملعنية لبدء �لتنفيذ �مليد�ين.

ثالثًا: تقدم العمل يف برنامج مراقبة الت�ضحر 
ومكافحته يف الدول العربية

يتابع �لربنامج تنفيذ �أن�شطة مر�قبة �لت�شحر ومكافحته و�إعادة تاأهيل �ملناطق �ملتدهورة يف �ملناطق �جلافة 
و�شبه �جلافة من خالل تنفيذ خطة عمله، وتتلخ�ص �أن�شطته يف هذ� �ملجال لعام 2010 مبا يلي:

3-1 م�رشوع مكافح����ة زحف الرمال وتثبيت الكثب�����ان الرملية يف موقعي الهريب�ضة وكباجب 
يف اجلمهورية العربية ال�ضورية:

ينفذ هذ� �مل�رشوع �لنموذجي بالتعاون بني �ملركز �لعربي »�أك�شاد« و�لهيئة �لعامة لإد�رة وتنمية �لبادية يف 
�جلمهورية �لعربية �ل�شورية، وت�شمنت �أن�شطة 

�مل�رشوع خالل عام 2010 مايلي:
•�لتثبيت �مليكانيكي للرمال �لز�حفة و�لكثبان 
وعيد�ن  �لنخيل  �شعف  با�شتعمال  �لرملية 
�لق�شب و�ل�شبك �لبال�شتيكي وحفر �خلنادق 

و�إقامة �ل�شو�تر �لرت�بية بطول 16 كم.
�لرملية  و�لكثبان  للرمال  �حليوي  •�لتثبيت 
�لنباتات  من  خمتلفة  �أن���و�ع  با�شتعمال 
مت  حيث  و�لقطف،  �لروثة  �أهمها  �لرعوية 
�إ�شافية  �شجرية   530,000 بغر�ص  �لتو�شع 

مثبتة للرمال مب�شاحة 1000 هكتار.
•�لبدء بتنفيذ �لدر��شة �لقت�شادية �لجتماعية 
للمجتمعات �ملحلية �لتي تقطن يف منطقة 

�مل�رشوع.

مراحل تنفيذ وحدة اإنتاج الغاز احليوي 

التثبيت امليكانيكي للرمال يف موقع الهريب�ضة
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• در��شة �لغطاء �لنباتي للمو�شمني �لربيعي و�خلريفي، وتبني �أن ن�شبة �لنجاح عالية لالأنو�ع �لنباتية �ملحلية 
و�أ�رشطة �لبذ�ر �ملبا�رش بالرغم من �لظروف �لبيئية ملنطقة �مل�رشوع.

و�لتنمية  �لريفية  �ملر�أة  وخا�شة  �ملحلي  �ملجتمع  م�شاركة  خالل  من  �لعمل  يف  �لت�شاركي  �لنهج  �تباع   •
�لوطنية وحت�شني �لدخل �لأ�رشي.

• تنفيذ �أعمال �حلماية و�حلر��شة للمو�قع �ملر�د �إعادة تاأهيلها.
• �ملبا�رشة بتطبيق �خلطة �لتنفيذية ملو�شم 2011/2010.

ومن خالل �لتعاون �مل�شرتك مع معهد �شينجياجن يف جمهورية �ل�شني �ل�شعبية، فقد مت �لتفاق على ��شتقد�م 
بع�ص �لنباتات �ملتحملة للجفاف وحلركة �لرمال من �ل�شني لدعم عمل �مل�رشوع.

3-2  م�رشوع مكافحة زحف الرمال وتثبيت الكثبان الرملية يف منطقة النا�رشية:
�جلمهورية  �لبادية يف  وتنمية  لإد�رة  �لعامة  و�لهيئة  »�أك�شاد«  �لعربي  �ملركز  بالتعاون بني  �مل�رشوع  ينفذ 
�لعربية �ل�شورية، يقع �مل�رشوع جنوب غرب بلدة �لنا�رشية مب�شاحة 800 هكتار، بد�أ �لعمل به يف �ل�شهر �لتا�شع 
عام 2010 بهدف حماية بلدة �لنا�رشية من �لعو��شف �لرملية، وحماية �خلط �حلديدي و�لطرقات �لعامة من 
زحف �لرمال، مدة �مل�رشوع ثالث �شنو�ت تطبق فيها �إجر�ء�ت �لتثبيت �مليكانيكي با�شتخد�م �شعف �لنخيل 
وعيد�ن �لق�شب وحفر �خلنادق، كذلك تطبق �إجر�ء�ت �لتثبيت �حليوي وهي �إقامة �أحزمة من نباتات �لطرفاء 

�لأنو�ع  لبذور  �ملبا�رش  و�لنرث  و�لرمت،  و�لغ�شى 
   �لنباتية �ملثبتة للرمال. 

الأرا�ضي  تاأهي������ل  اإعادة  م�رشوع   3-3
الرعوية يف منطقة العمارية - اجلوف يف 

اململكة العربية ال�ض������عودية:
�ملناطق  �أه���م  م��ن  �ل��ع��م��اري��ة  منطقة  تعترب 
�ل�شعودية،  �لعربية  �ململكة  �شمال  يف  �لرعوية 
وتتم متابعة تنفيذ هذ� �مل�رشوع بالتعاون بني 
�ملركز �لعربي » �أك�شاد « و�إد�رة �ملو�رد �لطبيعية 
ومركز �أبحاث �لإبل و�ملر�عي يف �جلوف، ويف 

عام 2010 مت تنفيذ ما يلي: 
• تنظيم ور�شة عمل �إطالق �مل�رشوع يف مدينة 
�شارك  �ل�شعودية  �لعربية  باململكة  �شكاكا 
فيها �ملدر�ء �ملعنيون و�لفنيون �لعاملون يف 
�ملجتمعات  وممثلو  و�لبيئة  �ملر�عي  جمال 

�ملحلية.
• تنظيم لقاء مع �ل�ش�����كان �ملحليني مت خالله 
ومنعك�شاته  �مل�����رشوع   طبيعة  تو�شيح 

�لإيجابية على �ل�شكان و�لنظم �لبيئية .
وتدهور  للرتبة  �مليد�نية  �لدر��شات  تنفيذ   •
�لتحليل  خ���الل  م��ن  مت  ح��ي��ث  �لأر�����ش���ي، 
�أخذت  لعينات  للرتبة  و�لفيزيائي  �لكيميائي 
ومن  �مل�رشوع  مقاطع مت حفرها ملوقع  من 
ثم ت�شنيف �أنو�ع �لرتب �ملتو�جدة باملنطقة، 
وم�شح �لغطاء �لنباتي، وحتديد مو�قع ح�شاد 

�ملياه.

ور�ضة عمل اإطالق م�رشوع العمارية 

الدرا�ضات احلقلية يف موقع العمارية
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• �لقيام باأعمال �شيانة �لرتبة وح�شاد �ملياه و�إعادة تاأهيل �لغطاء �لنباتي.
• تنفيذ در��شة �قت�شادية و�جتماعية للمجتمعات �ملحلية، مر�فقة لأعمال و�أن�شطة �مل�رشوع، ويجري �لعمل 

على حتليل �لبيانات.
3-4 م�رشوع متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الت�ضحر:

3-4-1 �ضاهم املركز العربي »اأك�ض�������اد« يف الحتفاء باليوم العاملي ملكافحة الت�ضحر بالتعاون 
مع وز�رة �لدولة ل�شوؤون �لبيئة وبرعاية معايل وزير �لبيئة يف �جلمهورية �لعربية �ل�شورية، نظمت �لحتفالية 
يف مكتبة �لأ�شد �لوطنية بدم�شق ح�رشها لفيف من خمتلف �ل�رش�ئح �لجتماعية �لذين ميثلون �ملوؤ�ش�شات 

�لوطنية و�ملنظمات �لإقليمية و�لدولية و�جلمعيات �لأهلية.
تدريبية  عمل  ور�ضة  اأك�ضاد  نفذ   2-4-3
حول و�ضائل واأ�ضلوب اإعداد التقرير الوطني 
�لأمم �ملتحدة ملكافحة  �إتفاقية  لتنفيذ  �لر�بع 
�لأد�ء  مر�جعة  م�رشوع  �شمن  وذلك  �لت�شحر، 
 PRAIS �آ�شيا  غ��رب  ل��دول  �لتنفيذ  وتقييم 
�أك�شاد  ويتابع  �لتفاقية،  �أمانة  بالتن�شيق مع 
و�لتن�شيق  بالتعاون  �ملجال  ه��ذ�  يف  عمله 
�لوطنية  �لت�شال  ونقاط  �مل�رشوع  �إد�رة  مع 

لالتفاقية يف دول غربي �آ�شيا.
العربي  الفريق  تو�ضيات  تنفيذ   5-3

املعني بالتفاقيات البيئية الدولية:
3-5-1 يف اإطار متابعة التو�ضية اخلا�ضة 
الت�ضحر  ملكافحة  العربي  بالربنامج 
�ملركز  قدمها  و�لتي  البيولوجي،  والتنوع 

�لعرب  �ل���وزر�ء  ملجل�ص  �لفنية  �لأم��ان��ة  �إىل  �لعربي  
�جتماع  عقد  بخ�شو�ص  �لبيئة  �شوؤون  عن  �مل�شوؤولني 
�لربنامج  وثيقة  لو�شع  �لقاهرة  يف  ت�شاوري  خرب�ء 
ب�شيغتها �لنهائية، فقد ُعقد �لجتماع يف مقر �لأمانة 
 15 يومي  بالقاهرة  �لعربية  �ل��دول  جلامعة  �لعامة 
�لدول  خ��رب�ء  من  جمموعة  مب�شاركة   2010/9/16  -
�لعربية و�ملنظمات �لعربية و�لإقليمية و�لدولية، حيث 
مت �لتفاق على �عتبار �لوثيقة �لتي �أعدها �أك�شاد وثيقة 
�أولية للربنامج وتو�شع ب�شكلها �لنهائي مبا يتنا�شب مع 
مالحظات �خلرب�ء، ومت تكليف من�شق م�شاريع مكافحة 
�أك�شاد  باإدخال �لتعديالت �لالزمة، وُنفذ  �لت�شحر يف 
�لت�شاوري  �لجتماع  لتو�شيات  وفقًا  �ملطلوب  �لعمل 
و�أر�شلت  �لنهائية  بال�شيغة  �لربنامج  وثيقة  وو�شعت 
�مل�شوؤولني  �لعرب  �لوزر�ء  ملجل�ص  �لفنية  �لأمانة  �إىل 
�لجتماع  على  لعر�شها  متهيد�ً  �لبيئة  ���ش��وؤون  عن 
بالتفاقيات  �ملعني  �لعربي  للفريق  ع�رش  �حل��ادي 

�لبيئية �لدولية.
كما �شارك �لربنامج يف �لجتماع �لتن�شيقي �لت�شاوري 

الحتفال باليوم العاملي ملكافحة الت�ضحر.       
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ب�شاأن  �لعر�ق  جمهورية  يف  �ملخت�شني  مع 
بناء  لتعزيز  �ملطلوب  �لفني  �ل��دع��م  توفري 
مكافحة  جمالت  كافة  يف  �لعر�قية  �لقدر�ت 
�لت�شحر وتدهور �لأر��شي �لذي عقد يف �لأمانة 
�لعامة بالقاهرة بتاريخ 2010/5/4، ومتابعة 
لهذ� �ملو�شوع عقد �جتماع يف �ملركز �لعربي 
بهدف   ،2010/5/25 بتاريخ  بدم�شق  »�أك�شاد« 
�لفني  �لدعم  لتوفري  �لتنفيذية  �خلطوط  و�شع 
�لجتماع  تو�شيات  مع  يتنا�شب  مبا  للعر�ق 
�لجتماع  وتو�شيات  �لعربي  للفريق  �لعا�رش 
�ل�شيد  بح�شور  وذل��ك  �لت�شاوري  �لتن�شيقي 
مدير عام �لهيئة �لعامة ملكافحة �لت�شحر يف 

�لعر�ق، ومت �لتفاق على  �لأن�شطة �لتالية:
مر�قبة  جمال  يف  �لعر�قية  �لقدر�ت  بناء   - اأ 

وتقييم عمليات �لت�شحر.
�إعد�د �خلطة �لوطنية ملكافحة  ب- دعم �لعر�ق يف 

�لت�شحر.
مر�قبة  جم��الت  يف  تدريبية  دور�ت  تنفيذ  ج- 
تقانات  ونقل  �لرملية  �لكثبان  وتثبيت  �لت�شحر 

�لغاز �حليوي. 
خر�ئط  �إع���د�د  ح��ول  ر�ئ��دي��ن  م�رشوعني  تنفيذ  د- 
تدهور �لأر��شي و�إعادة تاأهيل �ملر�عي �لطبيعية 

�ملتدهورة.
ملكافحة  �لعربي  �لربنامج  عمل  تطوير  جمال  ويف 
�لت�شحر و�لتنوع �لبيولوجي وتو�شيع قاعدة �أن�شطته، 
قام �ملركز �لعربي »�أك�شاد« بتنفيذ �لأن�شطة �لتالية:

•�إ�شد�ر كتيب عن ق�شايا �لت�شحر وتدهور �لأر��شي 
يف �ملنطقة �لعربية.

• �إعد�د وثيقة م�رشوع حول �إعادة تاأهيل �لأر��شي 
مع  و�لتن�شيق  �ليمنية  �جلمهورية  يف  �جلبلية 

وز�رة �لزر�عة و�لري يف �ليمن لتنفيذ �مل�رشوع.
• �إعد�د وثيقة م�رشوع حول �إعادة تاأهيل �لأر��شي 
�لرعوية �ملتدهورة يف منطقة �ل�شهوب �جلز�ئرية 
و�لتن�شيق مع وز�رة �لفالحة و�لتنمية �لريفية يف 

�جلز�ئر لتنفيذ �مل�رشوع. 
�لبيئة  يوم  مبنا�شبة  بدم�شق  عقدت  �لتي  �لبيئية  للمنجز�ت  �لوطنية  �لندوة  فعاليات  يف  �لربنامج  •�شارك 
�لعربي برعاية معايل وزير �لدولة ل�شوؤون �لبيئة يف �شورية، وذلك بتقدمي  حما�رشة تثقيفية حول ق�شايا 

�لت�شحر يف �ملنطقة �لعربية.   
3-5-2 يف اإطار تنفيذ التو�ضية اخلا�ضة باإعداد مقرتحات لأن�شطة ميكن �أن تنفذ يف �ملنطقة �لعربية �أثناء 
�لعقد �لذي خ�ش�شته �لأمم �ملتحدة لل�شحارى ومكافحة �لت�شحر 2010-2020. قام �ملركز �لعربي و�لفريق 
�لعربي باإعد�د هذه �ملقرتحات �لتي ت�شتمل على �أن�شطة تنفيذية و�أن�شطة توعوية ورفعها �إىل �لأمانة �لفنية 

       PRAIS ور�ضة العمل التدريبية مل�رشوع
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ملجل�ص �لوزر�ء �لعرب �مل�شوؤولني عن �شوؤون �لبيئة، بغية �إقر�رها يف �شهر يناير/كانون �لثاين2011 و�لبدء 
بتنفيذها:

الأن�ض����طة التنفيذي���������ة: 
•تنفيذ م�رشوع �إقليمي يف غربي �آ�شيا ملر�قبة �لعو��شف �لغبارية ومكافحة زحف �لرمال وتثبيت �لكثبان 

�لرملية. 
•تنفيذ م�رشوع �إقليمي يف �شمايل �إفريقيا لتح�شني وتنمية �ملو�رد �لطبيعية �لعابرة للحدود.  

�لت�شحر عن طريق �لربنامج  �لإقليمي لتفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة  �لتطبيق �شبه  •تنفيذ م�رشوع لدعم 
�شبه �لإقليمي ملكافحة �لت�شحر SRAP وتوفري �لدعم و��شتقطاب �لتمويل �لالزم لتنفيذه.

•تنفيذ م�رشوع تدريبي لدعم بناء �لقدر�ت �لعربية يف جمال مر�قبة �لت�شحر ومكافحته و�إعادة تاأهيل �لغطاء 
�لنباتي.

اأن�ض�����طة رفع التوعي�����ة : 
•تنظيم عدد من حلقات �لعمل على مد�ر �لعقد �ملخ�ش�ص لل�شحاري ومكافحة �لت�شحر 2010 – 2020 حول 

و�قع و�آفاق �ل�شحارى �لعربية وق�شايا �لت�شحر وتدهور �لأر��شي يف �ملنطقة �لعربية. 
• �لإ�شد�ر �لدوري للبو�شرت�ت و�ملطويات �خلا�شة برفع �لتوعية  جتاه عمليات �لت�شحر و�جلفاف و�لتغري�ت 

�ملناخية و�أهمية �لنظم �لبيئية �ل�شحر�وية يف �لوطن �لعربي. 
•�لتعاون مع �ملنظمات �لإقليمية يف �إ�شد�ر جمموعة من �ملطبوعات وتخ�شي�ص �أعد�د من �ملجالت لق�شايا 
�لت�شحر وت�شليط �ل�شوء على �ل�شحارى �لعربية وجمتمعاتها �ملحلية  ،كذلك تخ�شي�ص م�شاحات منا�شبة 
�ل�شور  ون�رش  و�لت�شحر  �ل�شحارى  عن  للحديث  )�لإنرتنت(  �لعاملية  �ملعلومات  �شبكة  على  مو�قعها  يف 

�ملعربة عن �ملنا�شبة. 
• �إعد�د فيلم وثائقي عن ق�شايا �لت�شحر وتدهور �لأر��شي يف �ملنطقة �لعربية )�لر�شد و�ملر�قبة – �لتقييم 

و�لتقدير – �ملكافحة و�إعادة �لتاأهيل(. 
•تخ�شي�ص جائزة جمل�ص �لوزر�ء �لعرب �مل�شوؤولني عن �شوؤون �لبيئة للمو��شيع �ملتعلقة بالت�شحر مثل : 

- مر�قبة �لت�شحر و�إعادة تاأهيل �لأر��شي �ملتدهورة. 
- �لإد�رة �مل�شتد�مة ملو�رد �لأر��شي . 

- �لإد�رة �ملتكاملة ملو�رد �ملياه. 
- بر�مج �لتخفيف من �آثار �أو �لتكيف مع �لتغري�ت �ملناخية يف �ملنطقة �لعربية.





2010 
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اأوًل:  تقدم العمل يف برنامج التح�ضني الوراثي 
ورعاية املجرتات ال�ضغرية

�لإنتاجية  لتح�شني  �ل�شغرية  �ملجرت�ت  ورعاية  �لور�ثي  �لتح�شني  برنامج  تنفيذ  يف  �لعربي  �ملركز  ي�شتمر 
�حليو�نية لعروق �لأغنام و�ملاعز يف �لدول �لعربية، بهدف رفع �لكفاءة �لإنتاجية للوحدة �حليو�نية لتلبية 
�لور�ثية �ملح�شنة لالأغنام و�ملاعز، بالتعاون مع  �لرت�كيب  �لحتياج �ملتز�يد من �لربوتني �حليو�ين، ون�رش 
�لعديد من �ملحطات �لبحثية �لوطنية، وذلك من خالل �لتح�شني �لور�ثي للكفاءة �لإنتاجية للمجرت�ت �ل�شغرية 
بالنتخاب �أو بالتهجني، و�إكثار �حليو�نات �ملح�شنة ور�ثيًا ون�رش تر�كيبها �لور�ثية على �ملحطات و�ملوؤ�ش�شات 
�حلكومية وغري �حلكومية و�ملربني، وحت�شني �لظروف �لبيئية وتطوير نظم �لرعاية و�إد�رة �لقطعان، وتدريب 

�لكو�در �لفنية �لعربية.
1 - 1 م�رشوع التح�ضني الوراثي ورعاية الأغنام يف الدول العربية:

اأغنام  اإنتاجية  حت�ضني   1-1-1
العوا�ض بالنتخاب يف دولة املقر:

يف   1973 عام  منذ  �مل�رشوع  هذ�  ينفذ 
ولدى  �حلكومية  �ملحطات  من  �لعديد 
مع  �أك�شاد  تعاون  ��شتمر  وقد  �ملربني. 
وز�رة �لزر�عة و�لإ�شالح �لزر�عي يف عدد 
مركز  وهي  �لأغنام  بحوث  حمطات  من 
�ل�شلمية  يف  �لزر�عية  �لعلمية  �لبحوث 
و�دي  بحوث  وحمطة  حماه(،  )حمافظة 
�لعزيب )حمافظة حماه(، وحمطة بحوث 
�إىل  �إ�شافة  �ل�شول )حمافظة دير �لزور(، 
و�إكثار  حت�شني  حمطة  يف  �ملركز  ن�شاط 
�أغنام �لعو��ص يف �زرع )حمافظة درعا( 

ذكر غنم عوا�ض حم�ضن�لتابعة له.
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1-1-1-1 مركز البحوث العلمية الزراعية يف ال�ضلمية:
يعترب مركز �لبحوث �لعلمية �لزر�عية يف �ل�شلمية من �أهم مر�كز �لتح�شني �لور�ثي لأغنام �لعو��ص، ويتم فيه 
�للحم، وخط  �لعو��ص بالنتخاب �شمن ثالثة خطوط لالإنتاج، خط �حلليب، وخط  �أغنام  �لعمل على حت�شني 

ثنائي �لغر�ص، وي�شتمر �لتح�شني �لور�ثي بالنتخاب �شمن كل خط على حده. 
ويعتمد �لنتخاب يف خط �إنتاج �حلليب على �إنتاج �لنعاج من �حلليب �لكلي، بينما يتم �لتح�شني �لور�ثي يف 
خط �للحم على �أ�شا�ص ن�شبة �لتو�ئم و�أوز�ن �ملو�ليد عند �مليالد و�لفطام 60 يومًا و�لأوز�ن �لالحقة 180 و360 
و480 يومًا، ويتم �لتح�شني �لور�ثي يف �خلط ثنائي �لغر�ص على �أ�شا�ص �إنتاج �حلليب �لكلي ومعدل �لتو�ئم 
�لإدر�ر، وجتفف  �آليا خالل مو�شم  للحليب  �ملنتجة  �لنعاج  يتم حلب  �ملتنوعة،  �ملر�حل  �ملو�ليد يف  و�أوز�ن 

عندما ي�شل �إنتاجها �إىل �أقل من 200 غ/يوم.
اأ- املوؤ�رشات التنا�ضلية:

ون�شبة  84.02 و82.69 و87.96 %،  �لولد�ت  ون�شبة   ،  % 87.96 و  84.02 و83.17  �لإخ�شاب  ن�شبة  بلغت 
�لتو�ئم 22.08 و31.10 و27.37 % يف قطيع �حلليب و�للحم وثنائي �لغر�ص على �لتو�يل يف عام 2010.

ب- موؤ�رشات اإنتاج احلليب:
 بلغ معدل �حلليب �ليومي 1354 غر�مًا، ومعدل �إنتاج 60 يوم 96.6 كغ، و�إنتاج للحليب �لكلي 235.12 كغ 
يف عام 2010. وتبني �أن خط �إنتاج �حلليب تفوق يف جميع موؤ�رش�ت �إنتاج �حلليب على خطي �إنتاج ثنائي 
فيه  �لإدر�ر  مو�شم  طول  بلغ  حيث  �حلليب،  �إنتاج  على  �لنعاج  مثابرة  �شفة  فيه  مبا  �للحم  و�إنتاج  �لغر�ص 

175.17 يوما مقابل 167.02 و 165.84 يومًا يف خطي �إنتاج ثنائي �لغر�ص، و�إنتاج �للحم على �لتو�يل.

جدول يبني متو�ضط موؤ�رشات اإنتاج احلليب لنعاج اأغنام العوا�ض يف مركز بحوث ال�ضلمية لعام 2010.

العوامل املوؤثرة
املوؤ�رشات املدرو�ضة

�إنتاج �حلليب
�ليومي 

)كغ(

�إنتاج �حلليب يف
60 يوم �لأوىل 

)كغ(
�إنتاج �حلليب 

�لكلي )كغ(
�حلليب 

�ملعدل ل�  
175 يوم

طول فرتة 
�لإدر�ر )يوم(

1.35496.64235.12243.51169.69�ملتو�شط �لعام

اخلط
الإنتاجي

1.58112.25272.16276.11175.17خط �حلليب
1.1275.87185.97196.09165.84خط �للحم

1.56107.02259.51272.66167.02خط �لثنائي

موؤ�رشات اإنتاج احلليب لنعاج اأغنام العوا�ض 
يف مركز بحوث ال�ضلمية عام 2010.

مقارنة موؤ�رشات اإنتاج احلليب خلطوط الإنتاج املختلفة 
لنعاج اأغنام العوا�ض يف مركز بحوث ال�ضلمية عام 2010.
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ج- اأوزان املواليد:
يو�شح �جلدول متو�شط وزن �مليالد 4.87 كغ و�لفطام 18.87 كغ و180 يوم 39.62 كغ ومعدلت �لنمو 231.32 

غ/يوم و166.77 غ/يوم بني �مليالد و�لفطام وبني �لفطام وعمر 180 يوم على �لتو�يل.
تفوقت معدلت �أوز�ن �ملو�ليد عند وزن �مليالد و�لفطام يف خط �حلليب على قر�ئنها يف خطي ثنائي �لغر�ص 

 و�للحم، بينما تفوق �خلط ثنائي �لغر�ص على قر�ئنه يف �لوزن عند 180 يوم على خط �حلليب و�للحم.
 جدول يبني متو�ضط اأوزان املواليد عند الأعمار املختلفة لأغنام العوا�ض يف مركز بحوث ال�ضلمية خلطوط النتاج 

املختلفة عام 2010

وزن العوامل املوؤثرة
�مليالد كغ

�لوزن 
�لفطام  كغ

وزن 180 
يوما كغ

معدل النمو اليومي غ/يوم
من �مليالد �إىل 
�لفطام 60 يوم

يوم60 -180 
4.8718.7839.62231.32166.77المتوسط العام

اخلط 
الإنتاجي

4.9720.0840.24251.54159.77خط �حلليب
4.7617.2838.59207.54171.27خط �للحم

4.9119.2940.32239.76170.58خط �لثنائي

1-1-1-2 حمطة بحوث وادي العزيب:
�لعو��ص  �إحدى �ملحطات �لختبارية لأغنام  وهي 
�لعلمية  �لبحوث  مركز  م��ن  �لناجتة  �ملح�شنة 
�لزر�عية يف �ل�شلمية، ومتثل �ملحطة نظام �لرتبية 
توفري  �إىل  �إ�شافة  �مل�شتقر(،  )�ل�رشحي  �لتقليدي 
�لغذ�ء �لد�عم و�لرعاية �ل�شحية �جليدة. وقد حققت 

نتائج �لتح�شني مايلي. 
اأ- موؤ�رشات اإنتاج احلليب

كغ   0.911 �ليومي  �حلليب  �إن��ت��اج  متو�شط  بلغ 
و�إنتاج �حلليب عند 60 يوما 61.5 كغ و�لإنتاج من 
�حلليب �لكلي 171.48 مبو�شم �إدر�ر طوله 185.32 

يوم لعام 2010. 
ب- اأوزان املواليد:

و�لفطام  �مليالد  عند  �ملو�ليد  وزن  متو�شط  بلغ 

مقارنة املتو�ضط العام لأوزان املواليد عند الأعمار املختلفة 
لأغنام العوا�ض يف مركز بحوث ال�ضلمية عام2010

مقارنة املتو�ضط العام ملعدلت منو املواليد غ/يوم عند الأعمار 
املختلفة لأغنام العوا�ض يف مركز بحوث ال�ضلمية عام 2010.

مقارنة  متو�ضطات موؤ�رشات اإنتاج احلليب وطول فرتة الإدرار 
لنعاج اأغنام العوا�ض يف حمطة بحوث وادي العزيب عام 2010.
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و�لوزن عند عمر 180 يوم 4.83 كغ و 19.32 كغ  و38.08 
كغ على �لتو�يل، ومعدل �لنمو �ليومي من �مليالد �إىل 60 يوم 
غ/يوم   156.53 يوم   180 �إىل   60 ومن  غ/ي��وم،   232.82

لعام 2010 .
1-1-1-3 حمطة بحوث ال�ضول:

�لظروف  �لرتبية حتت  على  �ملعتمدة  �ملحطات  �إحدى  وهي 
�ملنتخبة  �لكبا�ص  �ختبار  فيها  يتم  �لتي  �لقا�شية   �لبيئية 
على   2010 عام  �حل�شول  �جلافة، ومت  �لبيئية  �لظروف  يف 

�لنتائج �لتالية: 
اأ- موؤ�رشات اإنتاج احلليب:

و�إنتاج  كغ   1.08 �حلليب  من  �ليومي  �لإنتاج  متو�شط  بلغ 
حليب 60 يومًا 80.78 كغ و�إنتاج �حلليب �لكلي 182.73 كغ ملو�شم متو�شط طول فرتة �لإدر�ر 169.22 يوم. 

ب- اأوزان املواليد:
بلغ متو�شط وزن �مليالد و�لفطام  4.64 كغ و18.69 كغ ومعدل �لنمو �ليومي من �مليالد �إىل �لفطام 234.12 

غ/يوم.
1-1-1-4 حمطة بحوث ازرع لتح�ضني واإكثار اأغنام العوا�ض:

تعترب حمطة بحوث �أك�شاد يف �زرع م�شدر�ً للرت�كيب �لور�ثية 
�ملح�شنة من �أغنام �لعو��ص ومركز هام لتدريب �لكو�در �لفنية 
�لعو��ص  �أغنام  من  حم�شنني  قطيعني  حتوي  وهي  �لعربية. 
مكون  وتعترب  �للحم،  لإنتاج  و�لآخر  �حلليب  لإنتاج  �حدهما 
حيث  �لعربية  �ل��دول  يف  �لأغنام  حت�شني  م�رشوع  يف  رئي�ص 
من  �ل�شاللة  لهذه  �لور�ثي  �لتح�شني  عملية  ت�رشيع  يف  ت�شاهم 
�ل�شائل �ملنوي �ملجمد  خالل توزيع �حليو�نات �حلية وق�شات 
�لور�ثي  �لتح�شني  بهدف  �لعربية  �ل��دول  �إىل  فيها  �ملنتجني 
هذه  مع  �ملوجه  بالتهجني  �أو  بالنتخاب  �ملحلية  لل�شاللت 
�لنتائج  �إىل  �لتو�شل  2010 مت  �ملح�شنة، وخالل عام  �ل�شاللة 

�لتالية:
اأ- املوؤ�رشات التنا�ضلية:

 95.0 �لولد�ت  ون�شبة   % 95.4 و   95.2 �لتلقيح   ن�شبة  بلغت 
�للحم  قطيعي  يف   % و25   47.4 �لتو�ئم  ون�شبة   % و84.6 

و�حلليب على �لتو�يل.
ب- موؤ�رشات اإنتاج احلليب

بلغ �لإنتاج �ليومي من �حلليب 1.86 كغ و�إنتاج حليب 60 يوم 108.1 كغ و�لإنتاج �لكلي من �حلليب 210.8كغ 
يف مو�شم �إدر�ر طوله 145.7 يوم، وقدر �لإنتاج من �حلليب يف 175 يوم 324.7 كغ.

متو�ضطات موؤ�رشات اإنتاج احلليب امل�ضحح لنعاج اأغنام العوا�ض يف حمطة بحوث ازرع لعام 2010.

�إنتاج �حلليب العوامل املوؤثرة
�ليومي كغ

�إنتاج حليب  
60 يوم كغ

�إنتاج �حلليب 
�لكلي كغ

طول مو�شم 
�لإدر�ر يوم

1.86108.1210.8145.7�ملتو�شط �لعام

اخلط الإنتاجي
1.90114.0211.0143.4�حلليب
1.5693.6209.5156.4�للحم

مقارنة متو�ضط اأوزان املواليد عند امليالد والفطام 
املعدل بالكيلوغرام يف حمطة بحوث ال�ضول

عام 2010

مقارنة املتو�ضط العام ملوؤ�رشات اإنتاج احلليب لنعاج 
اأغنام العوا�ض يف حمطة بحوث ازرع 

عام 2010.
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ب- اأوزان املواليد:
بينت �لنتائج  �أن متو�شط وزن �مليالد و�لفطام وعند عمر 180 يوم 4.15 كغ و16.56 كغ  و32.15 كغ على 
�لتو�يل وبلغت معدلت �لنمو �ليومي 206.37 غ/يوم من �مليالد ولغاية �لفطام و128.61 غ/يوم من �لفطام 

ولغاية عمر 180 يوم لعام 2010.

1 - 2 م�رشوع حت�ضني اإنتاجية املاعز ال�ضامي يف الدول العربية:
يهدف �مل�رشوع �إىل �لتح�شني �لور�ثي بالتهجني بني عروق �ملاعز �ل�شامي �ملح�شن – يف دولة �ملقر و�ملاعز 
�لعربية كالربقي يف م�رش و�ملاعز �ملحلي يف تون�ص و�جلز�ئر، حيث ينفذ يف �ملحطات  �لدول  �ملحلي من 
�لبحثية �ملتخ�ش�شة يف تربية �ملاعز ولدى �ملربني يف �لدول �لعربية، وميكن �إبر�ز �أهم نتائج �مل�رشوع يف 

�لدول �ملتعاونة فيمايلي:
1-2-1 حت�ضني اإنتاجية املاعز ال�ضامي بالنتخاب يف دولة املقر )حمطة بحوث ازرع(:

يتابع �ملركز �لعربي "�أك�شاد" م�رشوع حت�شني و�إكثار �ملاعز �ل�شامي يف حمطة بحوث �إزرع و�لذي بد�أ يف عام 
�إىل  �لور�ثية �ملح�شنة  �إكثاره ون�رش تر�كيبه  �لنو�ة بغية  1993 للحيو�نات �ملتميزة �لإنتاج، لتاأ�شي�ص قطيع 

�لدول �لعربية، وقد �أظهرت �لنتائج عام 2010 مايلي: 
اأ- املوؤ�رشات التنا�ضلية:

�لتلقيح  م��ن  �حل��و�م��ل  �لإن���اث  ن�شبة  بلغت 
�لطبيعي عام 2010 )94.4 %(، ون�شبة �لولد�ت 
وبلغت   %  71.9 �لتو�ئم  ون�شبة   ،%  76.6
و�لثالثية  و�لثنائية  �ملفردة   �لولد�ت  ن�شبة 
�لتو�يل.  على   % و5.2   % و66.7   %  28.1

ب- موؤ�رشات اإنتاج احلليب:
�رتفاع  �لإح�شائي  �لتحليل  نتائج  �أظهرت 
 2010 ع��ام  �حلليب  �إنتاج  م��وؤ���رش�ت  جميع 
و�لإنتاج  يوم،   90 وحليب  �ليومي،  )�حلليب 
عمر  تقدم  مع  �لإدر�ر(  مو�شم  وطول  �لكلي، 
عمر  ي�شل  عندما  �أق�شاها  لت�شل  �لعنزة  
�لعنزة �أربع �شنو�ت فتكون 1697غ، و223كغ، 

و280كغ، و 165 يوم على �لتو�يل.

مقارنة متو�ضط  موؤ�رشات اإنتاج احلليب خلطي اإنتاج 
احلليب واللحم لنعاج اأغنام العوا�ض 
يف حمطة بحوث ازرع لعام 2010 .

مقارنة املتو�ضط العام لأوزان مواليد اأغنام العوا�ض عند 
الأعمار املختلفة 

يف حمطة بحوث ازرع، لعام 2010.

ذكر ماعز �ضامي حم�ضن
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   متو�ضطات موؤ�رشات اإنتاج احلليب للماعز ال�ضامي يف الأعمار املختلفة يف حمطة بحوث ازرع عام 2010.

العوامل املوؤثرة
�حلليب  �إنتاج 

�ليومي غ
�إنتاج حليب 90 

يوم كغ
�حلليب  �إنتاج 

�لكلي كغ
طول مو�شم 
�لإدر�ر/ يوم

عمر العنزة

2897122165184
31611180217147
41697223280165

+51324192233164
1376184225162�ملتو�شط �لعام

ج- اأوزان املواليد:
�مليالد  عند  �ملو�ليد  لأوز�ن  �لعامة   �ملعدلت  بلغت 
وعند �لفطام وعند عمر 180يوم 4.06 كغ و17.47 كغ 

و 18.81 كغ على �لتو�يل.
د- كتلة امليالد والفطام:

بلغ �ملتو�شط �لعام لكتلتي �مليالد و�لفطام 5.95 كغ و 
26.54 كغ على �لتو�يل، وبلغت كتلة �مليالد للمو�ليد 
 10.0 وللثالثية  7.31 كغ  وللثنائية  3.9 كغ  �ملفردة 
كغ. �أما كتلة �لفطام فقد بلغت 20.52 كغ، و32.07كغ، 
و37.00 كغ للمو�ليد �ملفردة و�لثنائية و�لثالثية على 

�لتو�يل، خالل عام 2010. 

متو�ضطات كتلة امليالد والفطام  ح�ضب نوع الولدة ملواليد املاعز ال�ضامي يف حمطة بحوث ازرع عام 2010   
عند الفطام/كغعند امليالد/كغنوع الولدة

13.9020.50
27.3132.07
310.0037.00

5.9526.54متو�شط �لعام

مقارنة توزع الولدات املتعددة  للماعز ال�ضامي يف حمطة 
بحوث ازرع عام 2010.

مقارنة متو�ضطات موؤ�رشات انتاج احلليب للماعز ال�ضامي 
حمطة بحوث ازرع لعام  2010.

مقارنة معدل الإنتاج اليومي من احلليب للماعز ال�ضامي 
مع تقدم العمر/�ضنة يف حمطة بحوث ازرع لعام 2010.
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1 - 3 تعاون الربنامج مع الدول العربية الأخرى:
بلغ عدد �لأغنام �لعو��ص �ملح�شنة �ملر�شلة من �أك�شاد �إىل �لدول �لعربية عام 2010 )65( ر�أ�ص منها 35 كب�ص 

و30 نعجة �أر�شلت �إىل �ململكة �لأردنية �لها�شمية، و�جلمهورية �لعر�قية، و�جلمهورية �للبنانية، ودولة قطر.
وتابع �ملركز �لعربي توزيع روؤو�ص �ملاعز �ل�شامي �ملح�شنة �إىل �لدول �لعربية، ففي عام 2010 مت توزيع 38 
ر�أ�ص من �ملاعز �ل�شامي �إىل كل من �ململكة �لأردنية �لها�شمية، و�جلمهورية �لعر�قية، و�جلمهورية �للبنانية، 

ودولة قطر.
وميكن تلخي�ص �أهم �لأن�شطة �ملنفذة يف �إطار هذ� �لربنامج يف �لدول �لعربية فيما يلي:

1-3-1 اململكة الأردنية الها�ضمية:
ي�شتمر �لتعاون مع وز�رة �لزر�عة و�ملركز �لوطني للبحث و�لإر�شاد �لزر�عي يف �ململكة �لأردنية �لها�شمية يف 
م�رشوعي حت�شني �إنتاج �لأغنام، وحت�شني �إنتاج �ملاعز، �إذ يتم حت�شني �إنتاج �أغنام �لعو��ص يف حمطة �لفجيج 
و�خلنا�رشي، وحت�شني �إنتاج �ملاعز �ل�شامي يف حمطة �لو�ل ، و��شتمر �ملركز �لعربي بتزويد �ململكة �لأردنية 
ملحطة   2010 �ملو�شم  بيانات  نتائج  تقييم  ومت   ،2010 عام  خالل  �ملح�شنة  �لور�ثية  بامل�شادر  �لها�شمية 

�ملاعز يف �لو�ل وحمطة �لأغنام يف �لفجيج، و فيما يلي ملخ�شًا عن �أهم �لنتائج:
1-3-1-1 حت�ضني الأغنام العوا�ض يف حمطة بحوث الفجيج:

�لكبا�ص  �لتي يتم فيها �ختبار  �لقا�شية   �لبيئية  �لظروف  �لرتبية حتت  �إحدى �ملحطات �ملعتمدة على  وهي 

مقارنة متو�ضطات طول فرتة الإدرار للماعز ال�ضامي ح�ضب 
عمر العنزة يف حمطة بحوث ازرع لعام 2010.

متو�ضطات اأوزان مواليد املاعز ال�ضامي )اجلديان( عند 
الأعمار املختلفة يف حمطة بحوث ازرع عام  2010.

مقارنة كتلة البطن )كتلة امليالد وكتلة الفطام(  للماعز 
ال�ضامي يف حمطة بحوث ازرع عام 2010.
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هذه  وتقع  �جلافة  �لبيئية  �لظروف  يف  �ملنتخبة 
�ملحطة  �شمن حمافظة معان.

اأ- موؤ�رشات اإنتاج احلليب:
بلغ متو�شط �لإنتاج �ليومي من �حلليب 0.678 كغ 
89.73 كغ ملو�شم متو�شط  �لكلي  �إنتاج �حلليب  و 

طول فرتة �لإدر�ر 127.89 يوم يف عام 2010. 
ب- اأوزان املواليد:

بلغ متو�شط وزن �مليالد و�لفطام �ملعدل  4.14 كغ 
و17.37 كغ ومعدل �لنمو �ليومي من �مليالد �إىل 

�لفطام 219.19 غ/يوم يف عام 2010.
1-3-1-2 حت�ضني املاعز ال�ضامي يف حمطة 

بحوث الوال:
اأ- موؤ�رشات اإنتاج احلليب:

�أظهرت نتائج �لتحليل �لإح�شائي، �رتفاع جميع موؤ�رش�ت �إنتاج �حلليب للماعز �ل�شامي يف عام 2010 )�حلليب 
�ليومي،  و�لإنتاج �لكلي، وطول مو�شم �لإدر�ر( مع تقدم عمر �لعنزة لت�شل �أق�شاها عند خم�ص �شنو�ت 944غ، 

و250كغ، و266يوم على �لتو�يل. 

ب- اأوزان املواليد:
بلغت �ملعدلت �لعامة  لأوز�ن �ملو�ليد عند �مليالد، و�لفطام، ومعدل �لنمو �ليومي  2.52 كغ و17.25 كغ و 

167غر�م/يوم على �لتو�يل يف عام 2010.

1-3-2 اجلمهورية اللبنانية:
يتم �لتعاون بني �ملركز �لعربي ووز�رة �لزر�عة يف �جلمهورية �للبنانية وينفذ يف حمطة تربل، و��شتمر �ملركز 
�لعربي "�أك�شاد" �إر�شال �لأغنام �لعو��ص و�ملاعز �ل�شامي �ملح�شنة يف عام 2010، وذلك بهدف تفعيل ن�شاطات 
�لتعاون ودعم برنامج حت�شني قطعان �لأغنام و�ملاعز يف �ملحطات و �إنتاج حيو�نات حم�شنة ور�ثيا لتوزيعها 

على �ملربني .
1-3-3 جمهورية العراق: 

بالنتخاب  �ل�شامي  و�ملاعز  �لعو��ص  لأغنام  �لور�ثي  �لتح�شني  جمال  يف  �لتعاون  ن�شاطات  تعزيز  بهدف 
و�لتهجني �ملوجه مع �ل�شاللت �ملحلية، وتنفيذ� ملذكرة �لتفاهم �ملوقعة يف2010/4/11،  زود �ملركز �لعربي  

مقارنة متو�ضطات اأوزان مواليد اأغنام العوا�ض عند الأعمار 
املختلفة يف حمطة بحوث الفجيج، عام 2010.

مقارنة متو�ضطات موؤ�رشات اإنتاج احلليب الكلي  للماعز ال�ضامي 
ح�ضب عمر العنزة  يف حمطة بحوث الوالعام  2010.

مقارنة متو�ضطات طول فرتة الإدرار للماعز ال�ضامي 
ح�ضب عمر العنزةيف حمطة بحوث الوال لعام 2010.
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�أغنام �لعو��ص و�ملاعز �ل�شامي لدعم بر�مج �لتح�شني �لور�ثي بامل�شادر �لور�ثية �ملح�شنة  �لعر�ق بعدد من 
لهاتني �ل�شاللتني، على �أن يتم تقييم �لتح�شني �لرتبوي حني ��شتالم �لبيانات �لالزمة.

1-3-4 اجلمهورية اليمنية:
يتم �لتعاون مع �جلمهورية �ليمنية لتح�شني �شاللت �لأغنام و�ملاعز �ملحلية بالتهجني �ملوجه مع �شاللة 
تطوير  برنامج  �إطار  يف  �لن�شاط  هذ�  ويندرج  �ملح�شنة،  �ل�شامي  �ملاعز  و�شاللة  �ملح�شنة  �لعو��ص  �لأغنام 

�ل�شاللت �ملحلية يف �لدول �لعربية با�شتخد�م طريقة تقانة �لتلقيح �ل�شطناعي بال�شائل �ملنوي �ملجمد.
ويف �إطار برنامج �لتح�شني �لور�ثي للمجرت�ت �ل�شغرية ��شتمر �أك�شاد يف تدريب جمموعة من �لكو�در �لفنية 
�ليمنية على ��شتخد�م �لتقانات �حلديثة يف رفع �لأد�ء �لإنتاجي وعلى بر�مج �لتحليل �لإح�شائي للبيانات 

و�أ�شاليب �ل�شيطرة �لبيئية و�لغذ�ئية لقطعان �لأغنام و�ملاعز.
1-3-5 دولة قطر:

بهدف تفعيل ن�شاطات �لتعاون �مل�شرتك يف جمال �لتح�شني �لور�ثي لأغنام �لعو��ص و�ملاعز �ل�شامي بالنتخاب 
و�لتهجني �ملوجه، زود �ملركز �لعربي دولة قطر يف عام 2010 عدد من �أغنام �لعو��ص و�إناث �ملاعز �ل�شامي 
�إنتاج  �ل�شاللتني بهدف  لهاتني  �لور�ثية �ملح�شنة  �لور�ثي بامل�شادر  �لتح�شني  بر�مج  لدعم  �ملح�شنة، وذلك 
�أك�شاد خالل عام  حيو�نات حم�شنة ور�ثيا وتوزيعها على �ملربني.كما قام خرب�ء �لتلقيح �ل�شطناعي  يف 
�إذ مت  �لتلقيح �ل�شطناعي،  با�شتخد�م  لل�شاللت �ملحلية  �لور�ثي  �لتح�شني  بتنفيذ دورة تطبيقية يف   2010

تلقيح 252  ر�أ�ص من �لأغنام و�ملاعز عند �ملربني يف دولة قطر.
1-3-6 دولة الكويت:

تنفيذ�ً لالتفاقية �ملوقعة مع �لهيئة �لعامة ل�شوؤون �لزر�عة و�لرثوة �ل�شمكية  يف دولة �لكويت عام 2010 يف 
�لتنفيذي  �لربنامج  �إعد�د  على  بالعمل  �لعربي  �ملركز  يقوم  �لعار�شي،  �ملاعز  �إنتاج  وتطوير  جمال حت�شني 

للم�رشوع بالتعاون مع �لهيئة بغية �لقالع بالتنفيذ عام 2011.
1-3-7 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية:

�إ�شارة للربنامج �لتنفيذي �ملوقع بني �أك�شاد ووز�رة �لفالحة و�لتنمية �لريفية يف جمهورية �جلز�ئر بتاريخ 
2010/3/16 يف جمال تنمية وتطوير �ملاعز يف �جلز�ئر، قام وفد من خرب�ء �إد�رة �لرثوة �حليو�نية بزيارة �إىل 
�جلز�ئر خالل �لفرتة 5/28-2010/6/2 ومت �لتفاق مع �لطرف �جلز�ئري على حتديد �ملحطة �لتي �شيتم فيها 
�لعمل و�رش�ء �لعدد �ملنا�شب من روؤو�ص �ملاعز، ويف هذ� �لإطار مت و�شع دورة تدريبية يف خطة عام 2011 

لتدريب �لفنيني �جلز�ئريني وتربية وتغذية وتنا�شل �ملاعز.
ثانيًا: تقدم العمل يف برنامج 

تطوير وا�ضتخدام تقانات التلقيح ال�ضطناعي ونقل الأجنة
�ملتميزة من  �حليو�نية  لل�شاللت  �أمثل  ��شتثمار  �جلهود يف جمال حتقيق  �لربنامج لرتكيز  �أك�شاد هذ�  �أن�شاأ 
�لعربية،  �لدول  �نتخابها وحت�شينها ور�ثيًا يف بع�ص  �لعربية و�لتي مت  �لدول  �لأغنام و�ملاعز و�خليول يف 
وذلك عن طريق جمع �ل�شائل �ملنوي و�لأجنة من �حليو�نات �لنخبة يف �لقطعان �ملح�شنة ون�رشها يف �أكرب 

قدر ممكن من �لقطعان و�ملناطق �لعربية. 
بد�أت �أن�شطة هذ� �لربنامج عام 2002 مع تبني �ملركز �لعربي لفكرة ��شتخد�م تقانة �لتلقيح �ل�شطناعي يف 
ن�رش �لرت�كيب �لور�ثية �ملتميزة للذكور �لنخبة من �أغنام �لعو��ص و�ملاعز �ل�شامي �ملح�شنني يف حمطة بحوث 
�زرع يف �شورية، ومن �ل�شاللت �ملحلية �ملح�شنة يف كل من تون�ص وليبيا و�جلز�ئر �لتي زود �أك�شاد كل منها 

بتجهيز�ت خمترب متكامل للتلقيح �ل�شطناعي، وجتهيز�ت جزئية لنقل �لأجنة. 
و�عتمد �أك�شاد منذ عام 2007 تقانة نقل �لأجنة يف �ملجرت�ت �ل�شغرية كو�شيلة م�شاعدة يف حتقيق �أهد�ف 
برنامج �لتح�شني �لور�ثي لالأغنام و�ملاعز، بخا�شة بعد ثبات وجود حيو�نات فائقة �لإنتاج يف كل من قطيع 

�أغنام �لعو��ص و�ملاعز �ل�شامي يف حمطة بحوث �أك�ش��اد يف �زرع.
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�لها�شمية،  �لأردنية  و�ململكة  �ل�شورية،  �لعربية  كاجلمهورية  عربية  دول  عدة  يف  حاليًا  �لربنامج  ينفذ 
و�جلمهورية �ليمنية، و�جلماهريية �لعظمى، و�ململكة �لعربية �ل�شعودية، ودولة �لكويت، وجمهورية �ل�شود�ن، 
�إليه كل من �ململكة  �أن تن�شم  �للبنانية، كما يتوقع  �أي�شًا �جلمهورية  �مل�شاركة فيه  ودولة قطر وقد طلبت 
يف  �ل�شطناعي  �لتلقيح  تقانة  ��شتخد�م  يف  �لتو�شع  و�أ�شبح    ،2011 عام  يف  �لعر�ق  وجمهورية  �ملغربية، 
�لأغنام و�ملاعز حاجة ملحة يف معظم �لدول �لعربية نتيجة تز�يد طلب �لدول �لعربية و�ملربني على �شاللتي 
�أغنام �لعو��ص و�ملاعز �ل�شامي، حيث طلبت بع�ص �ملوؤ�ش�شات ق�شات �شائل منوي جممد من هاتني �ل�شاللتني 
وغريهما من �ل�شاللت �ملح�شنة يف �لدول �لعربية، بحيث يتم من خاللها حتقيق �ل�شتثمار �لأمثل لل�شاللت 

�ملح�شنة و�لو�عدة �شو�ء يف �إنتاج �حلليب �أو �للحم )�لتو�ئم(. 
كما طلبت بع�ص �ملوؤ�ش�شات �ملهتمة باخليل �لعربي �لأ�شيل �إ�شهام �ملركز �لعربي يف تطوير و��شتخد�م تقانتي 
�لتلقيح �ل�شطناعي ونقل �لأجنة يف �خليول �لعربية �لأ�شيلة مما �شجع �أك�شاد على تبني هذه �ملهمة وبدء 

�لعمل بها �عتبار� من عام 2009.
ويف �إطار �مل�رشوعني �ملنبثقني عن هذ� �لربنامج وهما م�رشوع تطوير و��شتخد�م تقانة �لتلقيح �ل�شطناعي 
للمجرت�ت  �لأجنة  نقل  تقانة  و��شتخد�م  تطوير  وم�رشوع  �لعربية،  �لدول  يف  و�خليول  �ل�شغرية  للمجرت�ت 

�ل�شغرية  و�خليول يف �لدول �لعربية مت يف عام 2010 تنفيذ �لأن�شطة �لرئي�شة �لتالية:
2-1 توزيع ق�ضات ال�ضائل املنوي:

يف �إطار �لربنامج طور �أك�شاد عمله يف �إنتاج ق�شات �ل�شائل �ملنوي و�رتفع باإطر�د توزيع هذه �لق�شات �إىل 
�ل�شامي  و�ملاعز  �لعو��ص  �أغنام  من  �ملجمد  �ملنوي  �ل�شائل  من  ق�شة   4800 نحو  توزيع  ومت  �لعربية،  �لدول 
�ملح�شنني �أر�شل �غلبها �إىل دولة قطر وجمهورية �جلز�ئر �لدميقر�طية �ل�شعبية وبع�ص �لدول �لعربية، لي�شل 
جمموع �لق�شات �ملجمدة �ملر�شلة �إىل �لدول �لعربية منذ �نطالق �مل�رشوع �إىل �أكرث من 15000 ق�شة، ويو�شح 

�ل�شكل �لتايل تطورعملية توزيع ق�شات �ل�شائل �ملنوي �ملجمد �إىل �لدول �لعربية.
ويعد م�رشوع ��شتخد�م �لتلقيح �ل�شطناعي يف �جلمهورية �ليمنية من �أهم �أن�شطة هذ� �لربنامج وهو يهدف �إىل 
حت�شني �شاللت �لأغنام و�ملاعز �ليمنية �ملحلية بالتهجني مع �شاللة �أغنام �لعو��ص �ملح�شنة و�شاللة �ملاعز 
�ل�شامي �ملح�شنة با�شتخد�م �ل�شائل �ملنوي �ملجمد. وقد مت خالل �لأعو�م �ملا�شية �ملتتالية تزويد �جلانب �ليمني 
بنحو 3320 ق�شة �شائل منوي جممد ليتم ��شتخد�مها يف �مل�رشوع �لذي ت�شمن تدريب �لفنيني �ليمنيني على كافة 

�لعمليات �ملرتبطة با�شتخد�م هذه �لتقانة.
ويعد م�رشوع حت�شني �لأغنام و�ملاعز �ملحلية يف دولة قطر با�شتخد�م �لتلقيح �ل�شطناعي من �مل�شاريع �لفتية 
حيث بد�أت �أن�شطته عام 2010، �إل �أنه ميثل خطوة بالغة �لأهمية �إذ يتم فيه ��شتخد�م هذه �لتقانة لدى �ملربني 
�لكادر  �إطار هذ� �مل�رشوع تدريب  �أي�شًا يف  �أمر يتطلب وعيًا منا�شبًا لدى �ملربني و�لرعاة. وقد مت  فور�ً وهو 

�لفني �لقطري على تقانات توجيه �لتنا�شل و�لتلقيح 
�ل�شطناعي ومت ت�شكيل فريق حملي ملتابعة �لعمل 

ب�شكل ذ�تي.
وقد بد�أ يف عام 2010 �أي�شًا م�رشوع جديد للتعاون 
يف  �لزر�عية  �لعلمية  للبحوث  �لعامة  �لهيئة  مع 
�جلمهورية �لعربية �ل�شورية لتلقيح جزء من قطعان 
حمطات  بع�ص  يف  �ملح�شنة  و�مل��اع��ز  �لأغ��ن��ام 
�لبحوث با�شتخد�م �ل�شائل �ملنوي �لطازج �ملاأخوذ 
�لتابعة  �زرع  بحوث  �لنخبة يف حمطة  �لذكور  من 
حتقيق  �إىل  �لأولية  �لنتائج  وت�شري  �لعربي،  للمركز 
و�شتتم  �لطريقة  هذه  نتيجة  �حلمل  يف  جيدة  ن�شب 
2011 مع زيادة عدد �ملحطات  متابعة �لعمل عام 

و�حليو�نات. 
تطور توزيع ق�ضات ال�ضائل املنوي املجمد لالأغنام العوا�ض 
واملاعز ال�ضامي من حمطة بحوث ازرع اإىل الدول العربية.
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كما يعد م�رشوع �لتعاون مع جمهورية �ل�شود�ن من �مل�شاريع �لو�عدة حيث يت�شمن تطبيق طريقة �لتلقيح 
�ل�شطناعي بال�شائل �ملنوي �ملجمد كطريقة رئي�شة يف حت�شني �إنتاجية �ملاعز �ملحلي من �حلليب و�للحم، 
وقد قام �أك�شاد يف هذ� �لإطار بتزويد �رشكة جاروفيت �ل�شود�نية بنحو 500 ق�شة  من �ل�شائل �ملنوي �ملجمد 
لذكور �ملاعز �ل�شامي يف عام 2009 وخالل عام 2010 مت �ختبار جودتها وكانت �لنتائج م�شجعة، وبناًء عليه  
طلب �جلانب �ل�شود�ين جمع �ل�شائل �ملنوي من ذكور متميزة جد�ً يزيد �إنتاج �أمهاتها عن 600 كغ/مو�شم، وقد 

بد�أ تدريب �لذكور �لفتية �ملحققة لهذ� �ل�رشط ليتم �ختبار ن�شلها ثم تزويد �جلانب �ل�شود�ين باملطلوب.
2-2 تتبع نتائج التلقيح ال�ضطناعي:

�أدى ��شتخد�م ق�شات �ل�شائل �ملنوي �ملجمد �شو�ء يف �لأغنام �أو �ملاعز �إىل نتائج جيدة غالبًا ومتميزة بع�ص 
�لأحيان. ويظهر �لتحليل �لأويل لتجربة ��شتخد�م �لتلقيح �ل�شطناعي بال�شائل �ملنوي �لطازج و�ملجمد يف 
قطيع �أحد �ملربني �ملتعاونني مع �ملركز �لعربي �أن معدل �لولد�ت من �لتلقيح بال�شائل �ملنوي �لطازج جتاوز 

60 % ومن �لتلقيح بال�شائل �ملنوي �ملجمد جتاوز 50 % وهي نتائج متميزة.
وكذلك كانت �لنتائج متميزة عند ��شتخد�م هذه �لتقانة يف تنفيذ عمليات �خللط �لرتبوي بني �شاللت �لأغنام 
و�ملاعز �ليمنية مع كل من �أغنام �لعو��ص و�ملاعز �ل�شامي حيث تر�وحت معدلت �لولد�ت من �لتلقيح بال�شائل 
�ملنوي �ملجمد بني 40 و48 % يف �لأغنام، و�قرتبت من 49 % يف �ملاعز كمتو�شط  لعدة �شنو�ت من �لتلقيح 
بهذه �لطريقة، مع �لإ�شارة �إىل �أن �ملوؤ�رش�ت �لدولية ملعدل �لولدة عن هذه �لطريقة يف �لأغنام و�ملاعز تبلغ 

نحو 40 %.
2-3 توجيه تنا�ضل القطعان:

نفذت عمليات توقيت �ل�شبق يف قطعان حمطات �ملركز �لعربي ولدى �ملربني يف �ملحطات �ملتعاونة �لتي 
�ملهبلية  بال�شفنجات  �ملعاملة هرمونيًا  �لإناث  وقد جتاوز عدد  �ل�شطناعي،  �لتلقيح  فيها عمليات  نفذت 
وهرمون م�شل دم �لفر�ص �حلامل PMSG 600  ر�أ�ص يف �شورية )�ملركز �لعربي وحمطات �لبحوث( ويف دولة 

قطر لدى �ملربني.

2-4 اختبارات جمع الأجنة ونقلها مبا�رشة وجتميدها:
��شتمرت خالل عام 2010 �لعمليات �لختبارية لتقانة نقل �لأجنة يف �لأغنام و�ملاعز يف حمطة بحوث �زرع. 
وقد خل�شت جممل �لعمليات �إىل نتائج متميزة �إىل جيدة. �إذ مت نقل 26 جنني من �لأغنام و�ملاعز بال�شكل 
�لطازج ومت �لتو�شل �إىل ن�شبة ولد�ت قدرها 80 % يف �لأغنام و100 % يف �ملاعز، وكانت نتائج نقل �لأجنة 
�ملجمدة �أقل  بو�شوح من �لنقل �لطازج �إذ بلغ متو�شط ن�شبة �لولد�ت من �لنقل �ملجمد لالأجنة نحو 22 %. 

جتميد  �لأجنة  جمع  عمليات  �شياق  يف  ومت 
كما  و�ملاعز.  لالأغنام  جنينًا   125 من  �أكرث 
متت ��شت�شافة خبريين فرن�شيني  من �ملعهد 
  INRA �لفرن�شية  �لزر�عية  للبحوث  �لوطني 
ت�شاركا مع خرب�ء �أك�شاد يف تنفيذ �ختبار�ت 
�لتنظري  بطريقة  �لأجنة  نقل  ت�شمنت  مهمة 
طريقة  وهي  �جلر�حية،  غري    Endoscopy
و�عدة  ت�شاهم يف �لتخل�ص من �لختالطات 
�لعمليات  ع��ن  ع��ادة  تنتج  �لتي  �جلانبية 
�جلر�حية �ملفتوحة. كما مت ��شتخد�م طريقة 
د�خل  �ل�شطناعي  �لتلقيح  لإج��ر�ء  �لتنظري 
�ل�شائل  من  خمففة  جرعة  با�شتخد�م  �لرحم 
�ختربت  ذل��ك  �إىل  �إ�شافة  �ملجمد.  �ملنوي 
�لتجميد  �لفرن�شيني طريقة  �خلبريين  بوجود 

عمليات التلقيح ال�ضطناعي يف اليمن
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�ل�رشيعة Vertification يف جتميد �أجنة �لأغنام و�ملاعز ويتوقع �أن ت�شاهم هذه �لطريقة يف تب�شيط نقل �لأجنة 
ورفع معدل �لولد�ت �لناجتة عن نقل �لأجنة �ملجمدة .

2-5 تقدمي اخلربة وامل�ضاركة يف اللقاءات العلمية والبحوث والن�رش:
للتلقيح  خمترب�ت   لإن�شاء  �لالزمة  و�ملو�د  و�لأدو�ت  �لتجهيز�ت  جمال   يف  �خلربة  بتقدمي  �لربنامج  ��شتمر 
�ل�شطناعي، وقدمت هذه �خلربة عام 2010 �إىل �جلمهورية �لعربية �ل�شورية ودولة قطر، كما نظم �لربنامج 
�جتماعا مع ممثل جامعة نانت �لفرن�شية و�مللحقية �لثقافية يف �ل�شفارة �لفرن�شية نوق�شت فيه �إمكانية �لتعاون 
مع �أك�شاد يف مو�شوع �ل�شالمة �ل�شحية لالأجنة و�ل�شائل �ملنوي �لناجت عن خمترب �لتلقيح �ل�شطناعي ونقل 

�لأجنة يف حمطة بحوث �زرع.
كما �شارك م�رشوع تطوير و��شتخد�م �لتلقيح �ل�شطناعي يف �لإ�رش�ف على بحث ماج�شتري ملقارنة �شالحية 

�ل�شائل  لتمديد  حملية  حماليل 
�لعو��ص  �أغ���ن���ام  ل��ذك��ور  �مل��ن��وي 
يف  �ل��زر�ع��ة  كلية  م��ع  بالتعاون 
�إيجاد  �شبيل  يف  دم�شق  جامعة 
�لتمديد  حماليل  عن  منا�شبة  بد�ئل 
�لنتهاء  ومت  �جل��اه��زة،  �لأجنبية 
منه يف �شهر �أيلول/�شبتمرب 2010. 
در��شة  حاليا  �مل�رشوع  ينفذ  كما 
ملد�ولة  طريقتني  ح��ول  ماج�شتري 
بالتعاون  للماعز  �ملنوي  �ل�شائل 
مع كلية �لزر�عة يف جامعة دم�شق، 
ويخطط لتنفيذ م�رشوع علمي حول 
لل�شائل  �ملن�شطة  �لإ�شافات  بع�ص 
�لعمل  بدء  يتم  �لأغنام  عند  �ملنوي 
كلية  مع  بالتعاون   2011 عام  به 

�لطب �لبيطري، جامعة �لبعث.
�لالزمة  �لتجهيز�ت  ��شتالم  مت  �لعربي  �ملركز  وخمابر  �لبحثية  للمحطات  �لتحتية  �لبنية  حتديث  �إطار  ويف 
لتطوير �لعمل يف خمترب �لتلقيح �ل�شطناعي و��شتكمال جتهيز خمترب نقل �لأجنة يف حمطة بحوث �زرع ومت 

��شتخد�مها يف عمليات �لتدريب وجمع �ل�شائل �ملنوي ومد�ولته.
�لتلقيح  �أن�شطة جديدة تتعلق بت�شجيع ن�رش طريقتي  2010 لي�شمل  2009 و  �لربنامج عامي  كما تطور عمل 
�ل�شطناعي ونقل �لأجنة عند �خليول، ويف �إطار �لتعاون مع �جلامعات �لأوروبية، يتعاون �أك�شاد مع جامعة 
نيرت� للعلوم �لزر�عية �ل�شلوفاكية، حيث مت �ختيار �لفحول �ملنا�شبة لعمليات جمع �ل�شائل �ملنوي ليتم جمعه 

وجتميده و�إر�شاله �إىل �شلوفاكيا يف �إطار تبادل �ملو�رد �لور�ثية للخيول �لعربية �لأ�شيلة.
�لفنية �ملطلوبة  �أي�شًا، مت و�شع دفرت �ملو��شفات  �لتلقيح �ل�شطناعي ونقل �لأجنة يف �خليول  ويف جمال 
�لبا�شل  �لتقانتني لدى �خليول يف مركز  �لالزمة لتجهيز خمترب متكامل لهاتني  لالأجهزة و�لأدو�ت و�ملو�د 
�لفنية �ملقدمة من  �لعرو�ص  �ل�شورية، ومتت در��شة  �لعربية  �لأ�شيلة يف �جلمهورية  �لعربية  لرتبية �خليول 

�رشكات دولية لي�شار �إىل �لتعاقد مع �لأن�شب منها لتوريد �لتجهيز�ت بد�ية عام 2011. 

ثالثًا: تقدم العمل يف برنامج بحوث وتطوير الإبل واخليول العربية
يهدف �لربنامج �إىل حت�شني دخل مربي �لإبل عن طريق دعم بحوث �لتنمية �مل�شتد�مة لإنتاج �لإبل يف �ملناطق 
�لرعوية وحت�شني وت�شهيل ت�شنيع وت�شويق منتجاتها، وتطوير بر�مج �لرتبية �لقائمة للحفاظ على �ل�شفات 

�لور�ثية �ملتميزة للخيول �لعربية �لأ�شيلة و��شتثمارها بال�شكل �لأمثل. 

جتهيزات خمربية متطورة يف خمترب التلقيح ال�ضطناعي 
يف حمطة بحوث ازرع
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3-1 م�رشوع تطوير اإنتاج الإبل:
تعد �لإبل من �حليو�نات �لهامة يف �ملنطقة �لعربية ملا لها من مز�يا وفو�ئد عدة �أهمها �لتاأقلم مع �حلياة 
�ل�شحر�وية، كما �أن �شلوكها �لرعوي ي�شاهم يف �حلد من �لت�شحر ويحافظ على �ملنظومة �لنباتية يف �ملر�عي 
�ل�شحر�وية. ولالإبل قدرة على �إنتاج �حلليب و�للحم ل تختلف كثري�ً عن قدرة �لأبقار �ملحلية. وت�شتهر منتجات 
تطوير  يف  �لعربي  �ملركز  وي�شاهم  لالإن�شان.  عالجية  و�شفات  خا�شة  غذ�ئية  بقيمة  وحلم  حليب  من  �لإبل 

�إنتاجية �لإبل من خالل �لتعاون مع �لدول �لعربية. 
وقد �أوىل �أك�شاد خالل �ل�شنو�ت �ل�شابقة �أهمية بالغة مل�رشوع تطوير �إنتاج �لإبل ولهذ� �لغر�ص، فقد مت خالل 
عام 2010 �إن�شاء حظرية متخ�ش�شة لرتبية وحت�شني �لإبل �ل�شامية يف حمطة بحوث �أك�شاد يف و�دي �لعزيب 
يف دولة �ملقر لإجر�ء �لتجارب و�لأبحاث وتدريب �لكو�در �لعربية، ومت يف �إطار هذ� �مل�رشوع تنفيذ �لأن�شطة 

 �لتالية:
3-1-1 التعاون مع الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية يف �ضورية:

يف �إطار �لتعاون �مل�شرتك خالل 2010 مت تنفيذ مايلي:
3-1-1-1 اإجراء جتربة بعنوان ت�ضمني الإبل وخ�ضائ�ض ذبائحها:

هدفت �لتجربة �إىل توفري �ملعلومات �ملوثقة حول عملية ت�شمني �حلري�ن وكفاءتها و�قت�شادياتها مع تو�شيف 
كامل لعملية �لت�شمني حتت ظروف حمكمة ت�شمح بتعميمها م�شتقبال، ونفذت هذه �لتجربة يف مركز بحوث 
�لإبل يف دير �حلجر على  20 ر�أ�ص من �حلري�ن من مو�ليد مو�شم 2008، ومت خالل عام 2010 �إكمال �لبحث 

و�إعد�د ورقة علمية تبني نتائجه، ومت ن�رشه يف جملة علمية حمكمة.
3-1-1-2 البدء يف بحث بعنوان درا�ضة نظم الإنتاج واأمرا�ض الإبل يف �ضورية: 

�لهدف �لعام للبحث هو تنفيذ در��شات بحثية متكاملة عن و�قع �إنتاج و�شحة �لإبل يف  �ملحطات �لبحثية 
لرب�مج  �لأمثل  لال�شتخد�م  عملية  مقرتحات  تقدمي  بغر�ص  �شنو�ت،  �أربع  ملدة  �شورية،  يف  �ل�رشحية  و�لإبل 
�لتح�شني وبر�مج �ل�شحة �لوقائية و�لعالجية، بالإ�شافة �إىل تطوير قدر�ت �لفريق �مل�شرتك يف در��شة �أمر��ص 

�لإبل وو�شع منوذج بحثي يطبق 
لعمل  �لعربية  �ل��دول  بقية  على 

در��شات م�شابهة.
عدد  ترقيم  مت  �ملجال  ه��ذ�  ويف 
�ملجموعات  متثل  �حليو�نات  من 
قطعان   3 يف  �ملختلفة  �لعمرية 
قطعان  وثالثة  تدمر  بادية  يف 
وجمع  �ل�����زور،  دي���ر  ب��ادي��ة  يف 
�لرتبية  �ملعلومات �خلا�شة بنظم 
و�لنو�حي  و�لأم��ر����ص  و�لإن��ت��اج 
�لقت�شادية و�لجتماعية لقطعان 
ملئ  طريق  عن  �ل�رشحية  �لإب��ل 
��شتمارة ��شتبيان ملائة مربي �إبل 
يف باديتي  تدمر ودير �لزور، كما 
مت جمع 160 عينة دموية وحفظها 

�إىل حني تنفيذ �لتحاليل �لالزمة.
3-1-2 م�رشوع درا�ضة اجلدوى الفنية و القت�ضادية لإقامة مزارع رعوية لإنتاج الألبان و حلوم الإبل 

يف اجلزائر:
يف �إطار عمل �ملركز �لعربي على تقدمي �خلربة �لفنية يف هذ� �ملجال  وبالتعاون مع وز�رة �لفالحة و�لتنمية 
�لريفية �جلز�ئرية خالل عام 2010  يتم �إعد�د هذه �لدر��شة و�لتي تهدف �إىل �لبحث عن �لطرق و�لمكانات 
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لتح�شني �إنتاجية �لإبل �ملحلية يف مناطق تاأقلمها وبيئتها �ملحلية من خالل رفع �لكفاءة �لإنتاجية للوحدة 
و�إد�رة  �ل�شحية  و�لرعاية  و�لتغذية  �ملاأوى  �لبيئية من حيث  معي�شتها  �حليو�نية عن طريق حت�شني ظروف 
�لقطيع بحيث ينتج زيادة يف �إنتاج �حلليب و�للحم عند �لإبل �شمن مز�رع رعوية متكاملة تهدف �إىل ��شتثمار 

طاقات �لإبل بال�شكل �لأمثل. 
��شتبيان  �إعد�د  �لدر��شة، ومت  �أركان  �إطار هذ� �مل�رشوع مت عقد ور�شة عمل وحتديد �جلد�ول �ملت�شمنة  ويف 
�أك�شاد بزيارة حقلية لثالث  �لرعوية، كما قام فريق خرب�ء  لقيام �ملز�رع  بغر�ص �ختيار �ملو�قع �ملنا�شبة 
مو�قع مقرتحة يف ولية ورقلة و�ختيار �أحد �ملو�قع لقيام �ملزرعة وجمع �ملعلومات �خلا�شة بنظم تربية 
�لأعالف  �لالزمة لتقدير كمية  �لقيا�شات  �أخذ  �ل�رش�ء و�لبيع من �ملربيني و�مل�شوؤولني كما مت  و�أ�شعار  �لإبل 

�ملتاحة باملنطقة وجمع معلومات �أخرى تهم �لدر��شة، على �أن يتم �لنتهاء من �إعد�د �لدر��شة عام 2011.
3-1-3 تقدمي اخلربة والتعاون الدويل:

��شتمر �أك�شاد عام 2010 يف تقدمي �خلربة �لفنية �لالزمة يف جمال تربية وبحوث �لإبل ويف هذ� �ملجال مت 
تقدمي �لعون �لفني مل�رشوع �إن�شاء حمطة لرتبية وبحوث �لإبل يف �ململكة �لأردنية �لها�شمية حيث قام خبري 
تنمية �لإبل باملركز �لعربي بزيارة للمملكة مت فيها �ختيار موقع �ملحطة وعمل برنامج تنفيذي لإن�شائها، كما 
مت تقدمي �لعون �لفني مل�رشوع �إن�شاء مركز ك�شال  لبحوث �لإبل يف �ل�شود�ن، وقام خبري تنمية �لإبل باملركز 
�لعربي بزيارة ولية ك�شال ومتت مناق�شة خطو�ت تنفيذ �مل�رشوع مع �ل�شادة �مل�شوؤولني، حيث مت تخ�شي�ص 

موقع �شمال �ملدينة لإن�شاء مركز لبحوث �لإبل.
ويف �إطار تعزيز �لتعاون مع �ملوؤ�ش�شات �لتمويلية بهدف تاأمني �لتمويل �لالزم لتنفيذ م�شاريع �إنتاجية هامة 
لدى �لدول �لعربية، مت �إعد�د م�رشوع حت�شني ظروف ت�شنيع وت�شويق حليب �لإبل عند �شغار �ملربني يف �لدول 
�لعربية، �لذي قدم �إىل �ل�شندوق �لدويل للتنمية �لزر�عية IFAD، ويهدف لدر��شة �شل�شلة �إنتاج وت�شويق حليب 
�لإبل وحتديد �ملعوقات و�لعمل على �لتدخل برب�مج تعالج هذه �ملعوقات من �أجل زيادة دخل مربي �لإبل 
يف بع�ص �لدول �لعربية �لتي يلعب فيها حليب �لإبل دور�ً مهمّا. ويخطط يف �إطاره تنفيذ ور�شة عمل تعريفية 

وتنفيذ در��شات �قت�شادية وعقد دور�ت تدريبية وور�ص عمل.
3-2 م�رشوع املحافظة على اخليول العربية وحت�ضينها:

يعد �خليل �لعربي من �أقدم و�أجمل �خليول يف �لعامل و�لتي حافظ عليها �لعرب نقية ور�ثيًا منذ �أقدم �لع�شور، 
�خليول،  �شاللت  �أغلب  �إىل  و�ملرغوبة  �حلميدة  �ملميزة  �إ�شفاء �شفاته  ��شتخدم يف  فقد  به  ونظر�ً ملا ميتاز 
وتعد �ملنطقة �لعربية موطن �خليل �لعربى �لأ�شيل وهذ� ما توؤكده �لوثائق �ملكتوبة عن تاريخ �خليل �لعربية 
�لأ�شيلة ومنها �نت�رشت �إىل �لكثري من دول �لعامل، �إل �أن �أعد�د �خليول �لعربية �لأ�شيلة �مل�شجلة يف موطنها 

مقارنة  قليلة جد�  �لعربي(  )�لوطن  �لأ�شلي 
�لأ�شيلة �مل�شجلة  �لعربية  �أعد�د �خليول  مع 
يف �لعامل ، �إذ �أن عددها يف �ملنطقة �لعربية 

ميثل نحو 5 % من �أعد�دها يف �لعامل.
للجو�د  �لعاملية  �ملنظمة  لعتماد  ونظر� 
�لناجتة  �ملو�ليد  ت�شجيل   WAHO �لعربي 
�لأجنة  وزرع  �ل�شطناعي  �لتلقيح  ع��ن 
ون�رش  �أعد�دها  زيادة  وبغر�ص  �خليول  يف 
�ل�شفات �لور�ثية �ملتميزة بني �لدول �لعربية 
، فقد ر�أى �ملركز �لعربي �أن من و�جبه �لعمل 
على تطوير �خليول �لعربية �لأ�شيلة وزيادة 
�لأ�شلي مبا ميكن من  �أعد�دها يف موطنها 
�حلفاظ على هذه �لرثوة �لهامة و��شتثمارها 

بال�شكل �لأمثل.
اخليل العربية الأ�ضيلة
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رابعًا: تقدم العمل يف برنامج تطوير م�ضادر الأعالف يف الدول العربية
يهدف هذ� �لربنامج �إىل م�شح �ملو�رد �لعلفية و�لتغري�ت �لتي تطر�أ عليها يف �لدول �لعربية، وحتديد قيمها 
تغذية  يف  منها  لال�شتفادة  �ملثلى  �لطر�ئق  و��شتعمال  لالأعالف،  �لتقليدية  غري  �مل�شادر  ودر��شة  �لغذ�ئية، 
�حليو�نات يف �لدول �لعربية، وتقدمي �ملعلومات �حلديثة للمعنيني و�أ�شحاب �لقر�ر لو�شع �ل�شيا�شات �لالزمة 
�لعرب  للم�شتثمرين  �ملعلومات  وتوفري  �لعربي،  �لقت�شادي  �لتكامل  حتقيق  �إمكانية  �إىل  �لهتمام  ولفت 

لتوظيف �أمو�لهم يف جمالت �إنتاج �لأعالف وت�شنيعها يف �لدول �لعربية.
�جلز�ئر  �ليمنية، وجمهورية  �جلمهورية  لكل من  �لعلفية  للمو�زنة  در��شات   3 �أك�شاد  �أجنز   2009 خالل عام 
�لدميقر�طية �ل�شعبية، و�ململكة �لأردنية �لها�شمية، وقد مت  خالل عام 2010 �جناز 4 در��شات �أخرى للمو�زنة 
�لعلفية لكل من �شلطنة عمان ، و دولة قطر، و�جلمهورية �للبنانية، وجمهورية �ل�شود�ن. كما يتم حاليا  �إعد�د 

�ملو�زنات �لعلفية لالإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�لكويت، و�لبحرين  لي�شار �إىل ن�رشها عام 2011.
وفيما يلي ملخ�شًا للدر��شات �ملنجزة يف عام 2010:

4-1 املوازنة العلفية يف �ضلطنة عمان:
�ألف   1481 2006 بنحو  �لعلفية عام  �لرثوة �حليو�نية يف �شلطنة عمان  من �ملو�د  �إجمايل �حتياجات  ُقدر 
طن مادة جافة، و15020 مليون ميغاجول طاقة ��شتقالبية، و101 �ألف طن بروتني مه�شوم، وبلغ �إجمايل 
�ملكونات �لغذ�ئية للمو�رد �لعلفية �ملحلية لعام 2006 نحو 411 �ألف طن مادة جافة، و3654 مليون ميغاجول 

طاقة ��شتقالبية، و33 �ألف طن بروتني مه�شوم. 
�أظهرت �ملو�زنة �لعلفية �ملحلية عجز�ً  يف �حتياجات �لرثوة �حليو�نية يقدر بنحو  195 �ألف طن مو�د علفية 
بروتني  طن  �ألف  و27  ��شتقالبية،  طاقة  ميغاجول  مليون  و2189  جافة،  مادة  طن  �ألف   172 حتتوى  خام، 
مه�شوم. وت�شكل �مل�شتورد�ت بالن�شبة لالحتياج ما ن�شبته 12 %مادة جافة، و15 %طاقة ��شتقالبية، و33 % 
�أن  هناك عجز علفي قدر  �لعلفية �لعامة، بالرغم من حجم �مل�شتورد�ت  بروتني مه�شوم، و�أظهرت �ملو�زنة 
بنحو 905 �ألف طن مادة جافة 61 %، و9278 مليون ميغاجول طاقة ��شتقالبية )61 %(، و43 �ألف طن بروتني 

مه�شوم 42 %.
4-2 املوازنة العلفية يف دولة قطر:

طن  �ألف   259.104 نحو   2008 عام  قطر  دولة  يف  �لأع��الف   من  �حليو�نية  �لرثوة  �حتياجات  �إجمايل  بلغ 
مادة جافة، و2.7 مليار ميغاجول طاقة ��شتقالبية، و19.4 �ألف طن بروتني مه�شوم، وبلغ جمموع �ملكونات 
طاقة  ميغاجول  مليون  و570  جافة،  مادة  طن  �ألف   61.6 �ملحلية  �لعلفية  �ملو�رد  من  �ملتو�فرة  �لغذ�ئية 
��شتقالبية، و8.02 �ألف طن بروتني مه�شوم، و ظهرت �ملو�زنة �لعلفية �ملحلية يف دولة قطر �شلبية، �إذ �أ�شارت 
 ،%  78.62 ��شتقالبية  طاقة  ميغاجول  مليار  و2.1   ،%  76.2 جافة  مادة  طن  �ألف   197.4 قدره  نق�ص  �إىل 
قطر  و��شتوردت  �حليو�نية،  لرثوتها  �لغذ�ئية  �لحتياجات  من   %  58.67 مه�شوم  بروتني  طن  �ألف  و11.4 
كميات كبرية من �ملو�د �لعلفية �لأ�شا�شية �خلام و�مل�شنعة لتغطية �لعجز و�شد �حتياجات �لرثوة �حليو�نية 
 221.9 �ألف طن مادة علفية خام، وحتوي هذه �مل�شتورد�ت نحو   251.6 �لغذ�ئية، بلغت نحو  من �ملكونات 
�ألف طن مادة جافة، و2.8 مليار ميغاجول طاقة ��شتقالبية، 22.7 �ألف طن بروتني مه�شوم، و�أوردت �لدر��شة 

بع�ص �لتو�شيات لو�شعها بني �أيدي �مل�شوؤولني و�ملخت�شني يف دولة قطر علها ت�شاعد يف بع�ص �حللول.
4-3 املوازنة العلفية يف اجلمهورية اللبنانية:

�ألف طن مادة جافة، و   946 2007 بلغ نحو  �أن �حتياجات �لرثوة �حليو�نية يف لبنان عام  �لدر��شات  بينت 
�ألف طن بروتني مه�شوم، يف حني بلغ جمموع �ملكونات  10477 مليون ميغاجول طاقة ��شتقالبية، و106 
طاقة  ميغاجول  مليون  و3236  جافة،  مادة  طن  �ألف   435 �ملحلية  �لعلفية  �مل��و�رد  من  �ملتوفرة  �لغذ�ئية 
��شتقالبية، و27.5 �ألف طن بروتني مه�شوم، و�أ�شارت �ملو�زنة �لعلفية �ملحلية �إىل نق�ص قدره 511 �ألف طن 
مادة جافة 54 %، و7241 مليون ميغاجول طاقة ��شتقالبية 69 %، و78.6 �ألف طن بروتني مه�شوم 74 % 
من �لحتياجات �لغذ�ئية للرثوة �حليو�نية ب�شكل عام، وُيعزى ذلك �أ�شا�شًا لقلة �ملو�رد �لعلفية �ملحلية وعدم 
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��شتثمارها بال�شكل �لأمثل، ومت و�شع بع�ص �لتو�شيات �لتي من �شاأنها تقلي�ص �لفجوة �لعلفية �حلا�شلة.
4-4 املوازنة العلفية يف جمهورية ال�ضودان:

�ملادة  مليون طن من   83.160 بحو�يل   ،2008 لعام  �ل�شود�ن  �حليو�نية يف  �لرثوة  قطيع  �حتياجات  قدرت 
�جلافة، و832.142 مليار ميغاجول من �لطاقة �ل�شتقالبية، و5.137 مليون طن من �لربوتني �مله�شوم. يف 
مليون طن مادة جافة، حتوي   59.471 نحو  �مل�شتثمرة  �ل�شنوية  �ملحلية  �لعلفية  �ملو�رد  بلغ جمموع  حني 
552.111 مليار ميغاجول طاقة ��شتقالبية، و 2.74 مليون طن بروتني مه�شوم. وقد �أظهرت �ملو�زنة �لعلفية 
��شتقالبية،  ميغاجول طاقة  مليار   280.032 و  �جلافة،  �ملادة  من  مليون طن   23.689 قدرة  �ملحلية عجز�ً 
46.7 % لكل من �ملادة  33.6 %، و  28.5 %،و  و2.397 مليون طن بروتني مه�شوم، و�شكلت ن�شبة قدرها 

�جلافة و �لطاقة �ل�شتقالبية و�لربوتني �مله�شوم على �لتو�يل.
مل ي�شتورد �ل�شود�ن �أي كميات تذكر من �ملو�د �لعلفية وكذلك مل ي�شّدر وبقيت �ملو�زنة �لعامة مطابقة للمو�زنة 

�ملحلية وبنف�ص ن�شبة �لعجز �ملذكور.
قدمت �لدر��شة بع�ص �لتو�شيات �لتي من �شاأنها تقلي�ص هذه �لفجوة �لعلفية. 

�إ�شافة �إىل �ملو�زنات �لعلفية �لأربع  �ملذكورة فقد �أجنز �لربنامج خالل عام 2010 �لأن�شطة �لتالية:
1 - م�رشوع �إحد�ث و�إن�شاء معمل �إر�شادي تدريبي لتح�شني �ملخلفات �لزر�عية وت�شنيعها، ويف هذ� �ملجال 

مت �إجناز مايلي:
• �إنهاء �لدر��شة حول �ملوقع �ملر�د �إن�شاء �ملعمل فيه وحتديد �ملوقع.

• �حل�شول على م�شاحة 50 دومن لإقامة �مل�رشوع.
• مت �لبدء باإن�شاء �ل�شور و�ملن�شاآت �لثابتة.

• مت �إجر�ء ��شتدر�ج عرو�ص لالآلت وتركيب �ملعمل.
• �إعد�د در��شة فنية و�قت�شادية لإن�شاء �ملعمل.

ومن �ملتوقع �أن ينجز �ملعمل ويو�شع يف �خلدمة خالل عام 2011.
2 - تنفيذ جتربة حول  ��شتخد�م �لقو�لب �لعلفية �مل�شنعة من تقليم �لزيتون يف تغذية �لنعاج �لعو��ص �حللوب، 

يف �إطار م�رشوع ��شتعمال خملفات �أ�شجار �لزيتون وخملفات �لنخيل و�لتمور يف �لدول �لعربية.
3 - تنفيذ جتربة حول ��شتخد�م نو�جت تقليم �لزيتون يف ت�شمني حري�ن �لإبل �ل�شامية، يف �إطار م�رشوع ��شتعمال 

خملفات �أ�شجار �لزيتون وخملفات �لنخيل و�لتمور يف �لدول �لعربية.

خام�ضًا: تقدم العمل يف برنامج ح�رص وتو�ضيف 
املوارد الوراثية احليوانية 

يعترب �لهتمام باملو�رد �لور�ثية �حليو�نية �ملحلية من �أولويات عمل �ملركز �لعربي لأن معظمها حتت �لنظام 
�لتقليدي �لزر�عي �لذي حافظ على �لتنوع �حليو�ين منذ �لع�شور �لقدمية.

ويوجد يف �لوطن �لعربي تنوع حيوي حيو�ين كبري وهام، �إذ ميتلك نحو 174 �شاللة من �حليو�نات �لزر�عية 
)�أغنام وماعز و�إبل و�أبقار وخيول وجامو�ص(. وهي  ثروة حيو�نية زر�عية متعددة ومتنوعة توؤهله ليكون يف 
طليعة دول �لعامل يف �لإنتاج �حليو�ين، وت�شكل �أعد�دها يف �لوطن �لعربي نحو 9 %، و14 %، و 3 %، و60 % 

من �لأعد�د �لكلية لالأغنام و�ملاعز و�لأبقار و�لإبل يف �لعامل على �لتو�يل. 
�لدول  �لكثري من  �أمر��ص جديدة وخطرية و�نت�شار �جلفاف يف  للتغري�ت �ملناخية ظهور  �ل�شلبية  �لآثار  من 
�لعربية، وقد و�شل معدل �نقر��ص �ل�شاللت �أو �لعروق �حليو�نية �ملحلية �إىل م�شتوى خميف فيمكن �أن تنقر�ص 
بع�ص �لعروق �أو �ل�شاللت حتى قبل �أن تدر�ص �شفاتها وتقيم طاقتها �لإنتاجية، مما دفع �أك�شاد �إىل �خذ زمام 
�ملبادرة حلماية �ملو�رد �لور�ثية �حليو�نية و�شمان حتقيق �إد�رة حم�شنة للمو�رد �لور�ثية و�أمناط ��شتخد�م 
م�شتد�مة خا�شة �ل�شاللت �أو �لعروق �حليو�نية �ملحلية �ملهددة بالنقر��ص و�لتي تقع حتت �لنظام �لتقليدي 
ويف بيئة فقرية وقد �نح�رشت تربية �لرثوة �حليو�نية على عدد حمدود من �ل�شاللت �مل�شتوردة حتت �لنظام 
�ملكثف و�ل�شبه �ملكثف. وهذه �ل�شاللت لت�شتطيع �أن تتكيف  مع �لبيئة �لقا�شية يف �لعامل �لعربي ولميكنها 
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�أن ت�شتفيد من �ملر�عي �لفقرية وتقاوم �لأمر��ص �لفتاكة. و�أمام هذ� �لو�قع قام �أك�شاد بتاأ�شي�ص برنامج ح�رش 
وتو�شيف �ملو�رد �لور�ثية وخالل عام 2010 نفذت �لأن�شطة �لتالية:
5-1 م�رشوع اأطل�ض احليوانات الزراعية يف الدول العربية:

بهدف تعزيز قاعدة �لبيانات مبعارف �ملو�رد �لور�ثية �حليو�نية يف �لدول �لعربية ولإتاحة ت�شاطر �ملعلومات 
فيما بني �لبلد�ن �لعربية، ومتكني ر��شمي �ل�شيا�شات �لزر�عية يف �لدول �لعربية من �لتخطيط �ل�شليم لل�شيطرة 
على �لعو�مل �ملهددة للمو�رد �لور�ثية �حليو�نية وتطبيق نظام �لزر�عة �مل�شتد�مة، عمل �ملركز �لعربي على 
�لدول �لعربية، وذلك من خالل �لعمل على  �لور�ثية �ملحلية( يف  �لزر�عية )�ملو�رد  �أطل�ص �حليو�نات  �إ�شد�ر 
�لعربية، و�إجر�ء تقييم و�شفي  �لدول  �لور�ثية �ملحلية يف  للمو�رد  �ل�شكلي و�لتنا�شلي و�لإنتاجي  �لتو�شيف 
بالب�شمة �لور�ثية على �مل�شتوى �جليني يهدف حلفظ حق �مللكية للمو�رد �لور�ثية �حليو�نية للدول �لعربية، 
كما جاء به �إعالن �نرتلكن عام 2007م �لذي حث جميع دول �لعامل على حتديد �لب�شمة �لور�ثية على م�شتوى 

�ل�شاللت و�لعروق. 
وخالل عام 2010 قام خرب�ء �ملركز �لعربي باإدخال بيانات ل� 15 دولة عربية يف قاعدة �لبيانات ويتم حترير 
�لبيانات �ملدخلة متهيد�ً لالإخر�ج �لنهائي لالأطل�ص، و�ملتوقع �إ�شد�ره بد�ية عام 2011م.  ويحتوي �لأطل�ص 
على �لو�شف �ل�شكلي و�ملظهري بال�شتعانة بال�شور �لتو�شيحية وكل �لبيانات �ملتاحة من �لدول �لعربية 

و�ملوؤدية ملعرفة �آخر �لتطور�ت يف �أعد�د �ملو�رد �لور�ثية �حليو�نية وتوزعها و�إنتاجيتها ونظم تربيتها. 
5-2 م�رشوع اإن�ضاء بنوك وراثية حيوانية زراعية اإقليمية اأو �ضبه اإقليمية:

تنظيمات  وت�شجيع  و�لزر�عية  �لغذ�ئية  �مل��و�رد  حماية  �إىل  تهدف  �أولوية  حتديد  �إىل  �لعربي  �ملركز  بادر 
��شتخد�م م�شتد�مة، وحتد من  �أمناط  �لور�ثية �ملحلية ب�شورة ت�شمن قيام  �إد�رة �ملو�رد  �إطار  �مل�شاركة يف 
�ل�شتخد�م �لع�شو�ئي و�جلائر وت�شاعد على وقف �لعو�مل �ملهددة بالنقر��ص للمو�رد �لور�ثية �حليو�نية من 
خالل �حلفاظ و�لإكثار د�خل �لبيئة �لطبيعية عن طريق تقدمي �خلرب�ت �إىل �لدول �لعربية للم�شاعدة يف �إقامة 
حمطات لإكثار وحت�شني و�إد�رة �ملو�رد �لور�ثية �حليو�نية �ملحلية وخا�شة �ل�شاللت �لو�عدة، و�شون �ملو�رد 
�لور�ثية �حليو�نية خارج �ملن�شاأ �لطبيعي ب�شورة �أجنة �أو نطاف جممدة. وقام �ملركز �لعربي بتنفيذ تو�شية 
�لفريق �لعربي يف �جتماعه �ل�شابع و�لذي عقد يف مقر �لأمانة �لعامة للجامعة �لعربية عام 2008 �ملت�شمن 
حلفظ  ور�ثية  بنوك  لإن�شاء  �لعربية  �لدول  يف  �ملتاحة  �لإمكانية  حول  �أويل  ت�شور  �إعد�د  �أك�شاد  من  �لطلب 

�لأ�شول �لور�ثية �حليو�نية. 
وقد مت خالل عام 2010 �لتعرف على �إمكانات �لبنك �لور�ثي �لوطني �لتون�شي �جليدة مع ��شتعد�د �إد�رة �لبنك 
لفتح باب �لتعاون �مل�شتقبلي. كما متت �مل�شاركة يف �لدورة �لتدريبية لدول �ملغرب �لعربي وجمهورية م�رش 
�لعربية حول كيفية �ملحافظة على �ملو�رد �لور�ثية �جلينية. ومت �إلقاء ورقة حمورية حول �إ�شرت�تيجية �ملركز 
�لعربي "�أك�شاد" يف �حلفاظ على �لتنوع �حليوي للمو�رد �لور�ثية للدول �لعربية و�لتي عقدت يف �لبنك �لوطني 

�لتون�شي للجينات.
5-3 م�رشوع حفظ واإكثار وحت�ضني الدواجن املحلية يف الدول العربية:

ماز�لت �لدو�جن �ملحلية م�شدر رئي�ص للربوتني �حليو�ين لقطاع و��شع من �لأ�رش �لفقرية. ويعزى �نخفا�ص 
�إنتاجيتها من �لبي�ص و�للحم لعدم �دخالها يف بر�مج �لنتخاب �أو �لتح�شني �لور�ثي رغم مقاومتها لالأمر��ص 
وحتملها للظروف �لبيئية �لقا�شية، مما يتطلب �لبدء يف �نتخاب وحت�شني و�إكثار �شاللت �لدو�جن �ملحلية يف 
حمطات مركزية وبحثية متخ�ش�شة ثم �إعادتها يف بيئتها �لطبيعية برتكيبة ور�ثية مالئمة وذ�ت �إنتاجية 
عالية. لقد �جته كثري من �مل�شتثمرين �إىل �لربح �ل�رشيع با�شتري�د �شاللت حمدودة ذ�ت �إنتاجية عالية. ولذلك 
فان  �أك�شاد �ن�شاأ هذ� �مل�رشوع لإكثار وحت�شني �لدو�جن �ملحلية حتت �لظروف �لبيئية للدول �لعربية �لر�غبة، 
ولتحقيق هذ� �لهدف تاأ�ش�ص م�رشوع �لتح�شني �لور�ثي للدجاج �لبلدي �ل�شوري يف �إطار �تفاقية تعاون بني �أك�شاد 
وجامعة ت�رشين يف �جلمهورية �لعربية �ل�شورية عام 2008. وتاأتي �أهمية هذ� �مل�رشوع �لهادف �إىل جتميع 
لتكنولوجيا �لنتخاب و�ل�شتبعاد  �إخ�شاعه  )�لبي�ص و�للحم( ثم  �لإنتاجية  قطيع حملي ودر��شة م�شتوياته 
وت�شكيل جتمعات تكون كل منها نو�ة ل�شاللة حملية نقية من �لناحيتني �لور�ثية و�ل�شكلية، كما يهدف �إىل 
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�لور�ثية  �لأ���ش��ول  على  �حل��ف��اظ 
كعنا�رش  �ل�شوري  �لبلدي  للدجاج 
ل��ل��ت��ن��وع �حل��ي��وي و�ل��ع��م��ل على 
حت�شينها و��شتنباط �شاللت جديدة 

تتمتع مبعدلت �إنتاجية جيدة.
يوفر �مل�رشوع يف مر�حله �لالحقة 
�لدجاج  من  قطيع  لتاأ�شي�ص  فر�شة 
�لبلدي تطبق عليه تكنولوجيا علوم 
ور�ثيًا  وحت�شينه  �لور�ثي  �لتح�شني 
تاأ�شي�ص  مرحلة  �إىل  به  و�لو�شول 
�لأ���ش��ول  ت�شكل  حملية  ���ش��اللت 
وحمايته  �ل��ن��وع  ل��ه��ذ�  �ل��ور�ث��ي��ة 
ينتج  ور�ث����ي   بنك  يف  و�إك���ث���اره 
وقطعان  و�لآب���اء  �جل��دود  مرحلة 
بهدف  �ملَح�ّشنة  �لتجارية  �لرتبية 
زيادة �لإنتاج �شمن خطة �لعتماد 

على �ملو�رد �لذ�تية وحت�شينها. 
بد�أت �ملرحلة �لتاأ�شي�شية �لإن�شائية 
ت�رشين  �شهر  يف  �مل�����رشوع  ل��ه��ذ� 
مت  حيث   ،2009 �لأول/�أك���ت���وب���ر 
تاأ�شي�ص وبناء وجتهيز ثالث حظائر 
مب�شاحة  �لبيا�ص،  �لدجاج  لرتبية 
بطاقة   ، 270م2  قدرها  �إجمالية 
 1600 قدرها  �إجمالية  ��شتيعابية 
وجتهيز  �إن�شاء  مت  كما  دج��اج��ة، 
قدرها  مب�شاحة  �أع��الف  م�شتودع 

30م2 ملحق باإحدى �حلظائر �لثالث، وطرق تخدمي �حلظائر مب�شافة طولية قدرها 300 مرت�ً طوليًا
ومت بناء وجتهيز ق�شم �لنتخاب و�لأبحاث مب�شاحة قدرها 420م2 ،ويتاألف هذ�  �لق�شم  من:

•خمرب جمهز بحا�شنات �لبي�ص ون�شافة �ل�شي�شان وبر�د حلفظ بي�ص �لتح�شني.
•حظرية �لرتبية �لفردية د�خل �لبطارية �ملوؤلفة من 3طو�بق، مق�شمة �إىل �أقفا�ص)قف�ص فردي لكل دجاجة( 

تت�شع ل� 360 دجاجة ، بهدف در��شة �إنتاجية كل دجاجة و�نتخاب �لأمهات لإنتاج �جليل �لتايل.
•�أع�شا�ص �لتز�وج �ملجهزة مب�شارح خارجية ، وعددها 10 تت�شع ل� 90 طري�ً منتخبًا، يحتوي كل ع�ص على ديك 

و8 دجاجات بهدف �لتلقيح �لطبيعي وجمع بي�ص �لتح�شني �مللقح لإنتاج �ل�شي�شان.
•غرف رعاية وتربية �ل�شي�شان �ملجهزة مب�شارح خارجية، وعددها 5 ، تت�شع ل� 1500 �شو�ص.

•غرفة �لطبيب �لبيطري و�شكن �لعامل مب�شاحة قدرها 80 م2. 
وبو�رش باإدخال قطيع موؤلف من 114 ديكًا ودجاجة �إىل �مل�رشوع ذ�ت م�شدر ت�شيكي )دومينيت( ذ�ت �للون 
مع  �مل�شتقبلي  �لتهجني  و�إمكانية  و�لنتاجية  �لور�ثية  �لناحيتني  من  در��شته  بهدف  �ملخطط   �لر�شا�شي 

�لدجاج �ملحلي �لبلدي  بهدف حت�شينه .
�إ�شافة �إىل �إدخال قطيع موؤلف من 200 ديكًا ودجاجة بلدية حملية تنتمي �إىل �جليلني F1 و F2 و�إىل  �للونني 
�لأ�شود �ل�شايف و�لر�شا�شي �ملخطط م�شدرها مركز بحوث �لإنتاج �حليو�ين �لتابع لكلية �لزر�عة بجامعة  
ت�رشين، مت فرزها وترقيمها وتوزيعها على غرف �لرتبية ح�شب �للون و�لعمر، ومت �حل�شول على �أول دفعة من 
�ل�شي�شان �لفاق�شة �لبلدية و�لدومينيت، وت�شتمر عملية حت�شني وتفريخ �لبي�ص �لناجت بال �نقطاع، وت�شكل 



 الثــروة احليوانيــــــة

101

هذه �لطيور �لنو�ة �لأولية �لتي تتم در��شتها و�إكثارها للو�شول يف �أق�رش وقت �إىل �لطاقة �ل�شتيعابية �لق�شوى 
للم�رشوع  وهي 3500 طري�ً.

وتت�شمن خطة �مل�رشوع يف بد�ية عام 2011 �إدخال �ل�شاللة �ملحلية �لبلدية �مل�رشية )�لفيومي( يف �مل�رشوع 
ودر��شة موؤ�رش�تها و�إمكانية �إجر�ء �لتهجني مع �ل�شاللت �لعربية �لأخرى ملا تتمتع به �ل�شاللة �مل�رشية من 

درجة عالية ملقاومة �لأمر��ص.
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اأوًل:  تقدم العمل يف جمال الدرا�ضات القت�ضاد ية والجتماعية
1-1 ق�ضم الدرا�ضات القت�ضادية والجتماعية واإعداد امل�رشوعات: 

يهدف �لربنامج �إىل توفري قو�عد معلومات عن �خل�شائ�ص �لجتماعية و�لقت�شادية ل�شكان �ملناطق �جلافة 
وتدريب  وتاأهيل  �ملتطورة  �لتقانات  تبني  معوقات  وحتديد  �لزر�عية  �لنظم  ودر��شة  �لعربية،  �جلافة  و�شبه 

�لكو�در �لعربية، وقد مت خالل عام 2010 تنفيذ �لأن�شطة �لتالية:
1-1-1 درا�ضة اجلدوى الفنية والقت�ضادية لإن�ضاء بحريات حل�ضاد املياه يف منطقة اجلبل الأخ�رش 

باجلماهريية الليبية:
بناًء على �لتفاقية �ملوقعة بني وز�رة �لزر�عة يف �جلماهريية �لليبية و�لبنك �لإ�شالمي للتنمية عام 2009 
"�أك�شاد" بدر��شة  �لعربي  �ملركز  �لأخ�رش، مت تكليف  �لأمطار يف منطقة �جلبل  لتنفيذ م�رشوع ح�شاد مياه 
�جلدوى �لفنية و�لقت�شادية للم�رشوع، ويتمثل �لهدف �لرئي�شي للدر��شة يف �لتعرف على �لآثار �لقت�شادية 
و�لجتماعية �ملتاأتية من �إن�شاء �شتة بحري�ت لأغر��ص ح�شاد مياه �لأمطار يف منطقة �جلبل �لأخ�رش. �أما 
م�شتوى  وعلى  للمز�رعني  و�لجتماعية  �لقت�شادية  �حلالة  على  �لتعرف  يف  فحددت  �لتف�شيلية  �لأه��د�ف 
��شتخد�مهم للتقانات �حلديثة يف �لزر�عة، بالإ�شافة �إىل �لتعرف �أي�شًا على كفاءة ��شتخد�م �ملو�رد �لإنتاجية 
�لقت�شادي  �مل�شح  عملية  �إج��ر�ء  مت  عليه  وبناًء  �لزر�عة.  يف  �لعاملة  �لقوى  وطبيعة  �ملنطقة  يف  �ملتاحة 
�إىل �جلانب  للدر��شة وتقدميه  �لنهائي  �لتقرير  و�إعد�د  �لبيانات  و�لجتماعي ملنطقة عمل �مل�رشوع وحتليل 
�لليبي يف �شهر كانون �لأول/دي�شمرب 2010، وقد تو�شلت �لدر��شة �إىل وجود م�شكلة �شح �ملياه ب�شكٍل كبري، 
�إن�شاء  �لظروف هي  �لأمثل ملثل هذه  �حلل  فاإن  لذلك  �لآبار،  �أو حفر  �ملياه  قيمة  �رتفاع يف  �إىل  بالإ�شافة 
بحري�ت حل�شاد مياه �لأمطار لتوفري مياه �ل�رشب للرثوة �حليو�نية وم�شاعدة �ملز�رعني على �لعناية و�لرعاية 
�ملعي�شية  �ل�شوية  قد يح�شن  �أ�شجار فاكهة جديدة، وهذ� ما  �أو  بزر�عة حما�شيل  و�لتو�شع  �لقائمة  بالزر�عة 

ملز�رعي �جلبل �لأخ�رش. 
الزراعي  الإنتاج والت�ضنيع  ال�ضتفادة من خملفات  القت�ضادية والجتماعية حول  الدرا�ضة   2-1-1

كاأعالف جاهزة لتنمية الرثوة احليوانية يف البلدان العربية:
�لقت�شادية  �لدر��شة  باإعد�د  و�لتخطيط  �لقت�شاد  �إد�رة  بد�أت   2010 لعام  �لعربي  �ملركز  تنفيذ�ً خلطة عمل 
و�لجتماعية حول �ل�شتفادة من خملفات �لإنتاج و�لت�شنيع �لزر�عي كاأعالف جاهزة لتنمية �لرثوة �حليو�نية 
يف �لبلد�ن �لعربية، و�لتي تهدف �إىل �لتعرف على �لو�شع �لر�هن ملخلفات �لإنتاج �لزر�عي ب�شقيه �لنباتي 
�إتباع �لأ�شاليب �حلديثة لال�شتفادة من �ملخلفات �لزر�عية  و�حليو�ين وخملفات عمليات �لت�شنيع وحماولة 
و�لت�شنيعية وحت�شني قيمتها �لغذ�ئية، ومن ثم تقييم �لآثار �لقت�شادية و�لجتماعية و�لبيئية لتلك �لأ�شاليب 

و��شت�شفاف �لآفاق �مل�شتقبلية ل�شتعمالت هذه �ملخلفات.
�لبيانات  ��شتيفاء  مت  حيث  تطبيقي،  كنموذج  �شورية  يف  ونفذت  بالدر��شة،  �خلا�شة  �ل�شتمار�ت  �إعد�د  مت 
�لور�دة وحتليلها  �لبيانات  تبويب  كما مت  �لأخرى،  �ملعنية  و�جلهات  �ل�شورية  �لزر�عة  وز�رة  مع  بالتعاون 

�إح�شائيًا و�لإعد�د �لنهائي للدر��شة، ومن �ملتوقع �شدورها يف �لن�شف �لأول من عام 2011.
1-1-3 درا�ضة اقت�ضاديات الزراعة احلافظة:

و�شع �أك�شاد برناجمًا م�شتمر�ً لإجر�ء �لدر��شات �لقت�شادية و�لجتماعية يف جمال �لزر�عة �حلافظة مرت�فقًا 
�لبحثية، وبناًء على ذلك مت  �لتي يقوم بها يف حقول �ملز�رعني وحمطاته  �لتطبيقية  �لتجارب �حلقلية  مع 
�إعد�د �لتقرير �لقت�شادي للمو�شم �لزر�عي 2010/2009، �لذي ت�شمن �إجر�ء حتليل �قت�شادي لنظام �لزر�عة 
�لنتائج  بينت  وقد  �لتقليدية،  �لزر�عة  نظام  مع  باملقارنة  �ل�شورية  �لعربية  �جلمهورية  يف  �ملنفذ  �حلافظة 
�أن ن�شبة  �إىل  �لإ�شارة  15.3 %، مع  �لإنتاجية بلغت  16 %، مع زيادة يف  �لتكاليف بحدود  �نخفا�ص ن�شبة 
�لنخفا�ص يف ��شتهالك �لوقود بلغت 43 %، وحتققت زيادة يف �لأرباح بلغت 33 % يف حم�شول �لقمح، كما 
حقق نظام �لزر�عة �حلافظة زيادة يف �لأرباح بلغت 183 % يف �إنتاج حم�شول �حلم�ص و49 % ملح�شول 

�لعد�ص و21 % ملح�شول �ل�شعري. 
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1-1-4 امل�ضح القت�ضادي والجتماعي ملنطقة عمل م�رشوع اإعادة تاأهيل اأرا�ضي املراعي يف منطقة 
العمارية باململكة العربية ال�ضعودية:

لإعادة  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �لزر�عة  وز�رة  مع  بالتعاون  �لعربي  �ملركز  قبل  من  �مل�رشوع  ينفذ 
تاأهيل �لأر��شي �لرعوية، ويف جمال �لدر��شة �لقت�شادية و�لجتماعية للم�رشوع مت ت�شميم ��شتمارة م�شح 
ميد�ين �قت�شادي و�جتماعي جلمع �ملعلومات و�لتعرف على و�قع �ملنطقة، ومت ��شتيفاء �لبيانات من �ل�شكان 

�ملحليني، ويتم �لعمل على حتليل �لبيانات �ح�شائيًا متهيد�ً لإعد�د �لتقرير �لنهائي للدر��شة.
1-1-5 درا�ضة نظم الإنتاج واأمرا�ض الإبل: 

�إنتاجية �لإبل �ملحلية يف مناطق تاأقلمها وبيئتها �ملحلية من  �إىل در��شة طرق و�إمكانات حت�شني  وتهدف 
خالل رفع �لكفاءة �لإنتاجية للوحدة �حليو�نية �ملحلية عن طريق حت�شني ظروف معي�شتها �لبيئية من حيث 
�لإبل  و�للحم عند  �إنتاج �حلليب  �لقطعان بحيث ينتج زيادة يف  و�إد�رة  �ل�شحية  و�لرعاية  و�لتغذية  �ملاأوى 
�جلمهورية  يف  �لدر��شة  تنفذ  �لأمثل،  بال�شكل  �لإبل  طاقات  ل�شتثمار  تهدف  متكاملة  رعوية  مز�رع  �شمن 
�قت�شادية  در��شة  مع  مرت�فقة  �لعربية  �لدول  بقية  على  يطبق  بحثي  منوذج  و�شع  بهدف  �ل�شورية  �لعربية 
�لآن يف طور  ��شتمارة، وهي   100 ��شتيفاء  م�شح ميد�ين، ومت  ��شتمارة  �إعد�د  �لغر�ص مت  ولهذ�  و�جتماعية، 

�لتحليل بعد �أن مت تفريغ وتبويب �لبيانات يف قاعدة �ملعلومات �لتي �شممت لها.
1-1-6 اإعداد التقارير ووثائق امل�ضاريع:

 نفذت �إد�رة �لقت�شاد و�لتخطيط يف هذ� �ملجال خالل عام 2010 مايلي:
•�إعد�د مذكر�ت �لتفاهم و�تفاقيات �لتعاون �لفني و�لرب�مج �لتنفيذية للم�شاريع يف جمالت عمل �أك�شاد.

�لعمومية  �لتنفيذي و�جلمعية  باأعمال و�جتماعات �ملجل�ص  �لتقارير و�لوثائق و�ملر��شالت �ملتعلقة  •�إعد�د 
للمركز، وجلنة �لتن�شيق و�ملتابعة و�ملجل�ص �لقت�شادي و�لجتماعي و�لأمانة �لعامة جلامعة �لدول �لعربية.
�لإ�شالمي  �لبنك  �إىل  تقدميها  بغية  �مل�شاريع  من  جمموعة  �إعد�د  �ملعنية،  �ملركز  �إد�ر�ت  مع  بالتعاون  •مت 

للتنمية للتمويل وهي:
1 - م�رشوع �أهمية �لتح�شني �لور�ثي للمجرت�ت �ل�شغرية ملو�جهة �أزمة �لأمن �لغذ�ئي يف �لدول �لعربية.

2 - م�رشوع حت�شني ون�رش �أ�شناف �لقمح و�ل�شعري يف �لدول �لعربية.
3 - م�رشوع �ل�شتفادة من �ملخلفات �لزر�عية للتخفيف من �أزمة نق�ص �لأعالف.

4 - م�رشوع حول �ل�شتفادة من �ملياه �لغري �لتقليدية يف �لري �لزر�عي يف �لدول �لعربية.
5 - م�رشوع ح�شاد مياه �لأمطار و�لري �لتكميلي لتحقيق �ل�شتقر�ر يف �لإنتاجية �لزر�عية.

كما مت �لعمل على:
�لقت�شادية  �لعربية  �لقمة  �إىل  لتقدميه  متهيد�ً  �لعربية  �لدول  يف  �لغنمية  �لرثوة  تطوير  م�رشوع  •�إعد�د 

و�لجتماعية و�لتنموية �لقادمة.
�لزر�عية  �ملخلفات  لتح�شني  تدريبي  �إر�شادي  معمل  لإن�شاء  و�لفنية  �لقت�شادية  �جلدوى  در��شة  •�إعد�د 

وت�شنيعها.
1-2 ق�ضم الإر�ضاد الزراعي: 

ويهدف �إىل تعزيز تبادل �خلرب�ت و�لتن�شيق و�لتعاون بني �أجهزة �لإر�شاد �لقطرية وق�شم �لإر�شاد �لزر�عي يف 
�ملركز �لعربي فيما يخ�ص �لنتائج �لبحثية �لزر�عية عمومًا وتلك �لتي يولدها �ملركز �لعربي خ�شو�شًا من 
ناحية متابعة �آلية �لتنفيذ و�لنتائج �ملتو�شل �إليها، و�إجر�ء �لبحوث �لإر�شادية �لتطبيقية يف �لدول �لعربية 
و�لدر��شات �لتقوميية مل�شاريع �لتنمية �لزر�عية و�لريفية و�لتي ت�شمل ن�شاطًا �إر�شاديًا زر�عيًا، بالإ�شافة �ىل 

�لتدريب وتقدمي �خلدمات �ل�شت�شارية، وخالل عام 2010 مت تنفيذ مايلي:
1-2-1 تنظيم املوؤمتر الأول مل�ضوؤويل الإر�ضاد الزراعي يف الدول العربية: 

 �إميانًا من �ملركز �لعربي لأهمية �لدور �لذي ميكن �أن تقوم به �أجهزة �لإر�شاد �لزر�عي يف نقل نتائج �لبحوث 
�أو�شى به �ملوؤمتر �لأول مل�شوؤويل مر�كز �لبحوث �لزر�عية  �لعلمية �لزر�عية �إىل مو�قع �لإنتاج، وتفعياًل ملا 
�لزر�عي، نظم  �أجهزة �لبحث و�لإر�شاد  �لوطنية �لعربية من �رشورة �لهتمام بالربط و�لتن�شيق بني كل من 
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�ملركز �لعربي �ملوؤمتر �لأول مل�شوؤويل �لإر�شاد �لزر�عي يف �ملنطقة �لعربية خالل �لفرتة من22 - 24 �شباط/
فرب�ير 2010، ملناق�شة �آليات �لتن�شيق و�لتكامل بني موؤ�ش�شات �لإر�شاد �لزر�عي يف �لدول �لعربية و�أك�شاد وو�شع 
�حللول �لتي تدعم تطوير �لإر�شاد �لزر�عي مبا ي�شمن تطوير �لزر�عة يف �ملناطق �جلافة و�شبه �جلافة �لعربية.

�شارك يف �أعمال �ملوؤمتر م�شوؤولو �لإر�شاد �لزر�عي يف 18دولة عربية، وجرى خالله  عر�ص �لتقارير �ملقدمة 
و�لو�شائل  و�لتكامل  �لتن�شيق  �آليات  وتناولت  باملو�شوعية،  �ملناق�شات  ومتيزت  �لعربية،  �لدول  وفود  من 
�لعملية لتطوير �أعمال �لإر�شاد �لزر�عي وتوطني ون�رش �لنتائج �لبحثية و�لتقنية وتطبيقاتها �لتي تو�شل �إليها 

�ملركز �لعربي ونقلها �إىل خمتلف �جلهات �ملعنية بالتنمية �لزر�عية يف �ملنطقة �لعربية.
وتو�شل �ملجتمعون �إىل جمموعة من �حللول و�لتو�شيات �لتي تدعم تطوير �لإر�شاد �لزر�عي يف �لدول �لعربية 
وبلورة �آليات للتعاون و�لتن�شيق بني �ملوؤ�ش�شات �لإر�شادية يف �لدول �لعربية و�أك�شاد، و�تفق م�شوؤولو �لإر�شاد 

�لزر�عي يف �لدول �لعربية على ما يلي:
�ل�شكل  وحتديد  �لعربية  �لدول  يف  �لزر�عي  �لإر�شاد  هيكلية  عن  در��شة  �إجر�ء  �لعربي  �ملركز  من  �لطلب   -  1
و�لأكرث  �لأمثل  باحلل  �ملتعلقة  �لتو�شيات  وتقدمي  �ملطلوبة  �لإر�شادية  �ملهام  مع  يتنا�شب  �لذي  �ملوؤ�ش�شي 
كفاءة وو�قعية وكذلك �مل�شاعدة يف تنفيذ هذ� �حلل يف �لدول �لعربية، م�شرت�شدين بالنظم �لإر�شادية �ل�شائدة 

يف �لدول �لعربية.
و�ل�شاللت  �لأ�شناف  تبني  جمالت  يف  �لإر�شادي  �لعمل  منهجية  حول  در��شات  باإعد�د  �أك�شاد  قيام   -  2
�ملح�شنة يف �لإنتاج �لنباتي و�حليو�ين وتر�شيد ��شتعمالت �ملياه ومكافحة �لت�شحر و�شيانة �لرتبة �لزر�عية 

�لتي يتبناها �ملركز �لعربي ل�شمان تنفيذها يف �لدول �لعربية.
3 - �إعد�د برنامج تدريبي لتطوير �لكو�در �لإر�شادية يف �لدول �لعربية.

ل�شالح  لتخ�شي�ص مقر  �ل�شورية  �لعربية  �لزر�عي يف �جلمهورية  و�لإ�شالح  �لزر�عة  لدى وز�رة  �ل�شعي   -  4
�ملركز �لعربي لتاأ�شي�ص مركز تدريبي لبناء و تاأهيل �لقدر�ت �لعربية يف جمال �لإر�شاد �لزر�عي.

5 - تخ�شي�ص ن�شبة لتقل عن 10 % من مو�زنات �مل�شاريع �لبحثية و�لتنموية �لتي ينفذها �ملركز �لعربي 
لالإر�شاد �لزر�عي، و�إعد�د بر�مج وم�شاريع �إر�شادية لتنفيذ ون�رش نتائج �لبحوث �لزر�عية �لتي ينجزها �ملركز 

�لعربي يف �لدول �لعربية.
6 - يتوىل �أك�شاد �إن�شاء �شفحة على موقعه �للكرتوين لالإر�شاد �لزر�عي �لعربي وعر�ص �لتجارب �لناجحة يف 

هذ� �ملجال يف �لدول �لعربية وتفعيل �لتو��شل بني �ملوؤ�ش�شات �لإر�شادية �لعربية.
�لدول  �إحدى  �لعربية مرة كل عامني يف  �لدول  �لزر�عي يف  �لإر�شاد  �أك�شاد عقد موؤمتر مل�شوؤويل  يتوىل   -  7

�لعربية �لر�غبة.
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تكليف �ملركز �لعربي مبتابعة تنفيذ هذه �لقر�ر�ت بالتن�شيق و�لتعاون مع �لوز�ر�ت �ملعنية يف �لدول �لعربية، 
و�ل�شعي لدى �أ�شحاب �ملعايل �لوزر�ء �لعرب لزيادة مو�زنة �لإر�شاد �لزر�عي.

1-2-2 اإعداد مقرتح لتطوير الهياكل التنظيمية لالإر�ضاد الزراعي يف الدول العربية: 
�لعربي  �ملركز  عقده  �لذي  �لعربية  �لدول  يف  �لزر�عي  �لإر�شاد  مل�شوؤويل  �لأول  �ملوؤمتر  تو�شيات  �إىل  �إ�شارة 
فرب�ير/   24-22 من  �ل�شورية  �لعربية  �جلمهورية  )�أك�شاد(، يف  �لقاحلة  و�لأر��شي  �جلافة  �ملناطق  لدر��شات 

�شباط 2010 حيث �شدر عنه عدد من �لتو�شيات و�لتي ت�شمنت:
"�لطلب من �ملركز �لعربي لدر��شات �ملناطق �جلافة و�لأر��شي �لقاحلة )�أك�شاد( �إجر�ء در��شات عن هيكلية 
�ملطلوبة  �لإر�شادية  �ملهام  مع  يتنا�شب  �لذي  �ملوؤ�ش�شي  �ل�شكل  �لعربية وحتديد  �لدول  �لزر�عي يف  �لإر�شاد 
�لأمثل و�لأكرث كفاءة وو�قعية، وكذلك �مل�شاعدة يف تنفيذ هذ� �حلل يف  �لتو�شيات �ملتعلقة باحلل  وتقدمي 

�لدول �لعربية م�شرت�شدين بالنظم �لإر�شادية �ل�شائدة يف �لدول �لعربية".
ويف �إطار تنفيذ هذه �لتو�شية مت ت�شكيل جلنة فنية �شمت خرب�ء من �ململكة �لعربية �ل�شعودية و�جلمهورية 
�لعربية �ل�شورية و�جلمهورية �للبنانية و�جلمهورية �ليمنية و�ملركز �لعربي �أك�شاد مهمتها �إعد�د مقرتح لتطوير 
�لهياكل �لتنظيمية لالإر�شاد �لزر�عي يف �لدول �لعربية، وعقدت عدة �جتماعات قامت خاللها بدر��شة �لهياكل 
�إىل  �إر�شالها  �لنهائي ومت  �لدر��شة �ملطلوبة ب�شكلها  13دولة عربية، و�أعدت  �لزر�عي يف  �لتنظيمية لالإر�شاد 

�لدول �لعربية، وتلقى �ملركز ردود�ً من عدد من �لدول �لعربي عربت عن ��شتح�شانها للهيكل �ملقرتح.

1-2-3 اإجراء درا�ضة عن واقع الإر�ضاد الزراعي يف الدول العربية: 
��شتمارة مت  �لعربية و�أعد  �لدول  �لزر�عي يف  در��شة عن و�قع �لإر�شاد   2010 �أك�شاد عام  نفذ �ملركز �لعربي 
�لتي  �ملكتملة  �ل�شتمار�ت  عدد  بلغ  وقد  �لعربية،  �لدول  يف  �لزر�عي  �لإر�شاد  مدر�ء  �ل�شادة  على  تعميمها 

��شتخدمت بياناتها يف هذه �لدر��شة 16 ��شتمارة مت حتليلها و�لتو�شل �إىل عدد من �لنتائج �أهمها:
1.�أغلب مديرو �لإر�شاد يف �لوطن �لعربي 81.25 % حا�شلني علي موؤهالت جامعية �أوىل يف جمالت زر�عية 
غري �لإر�شاد، وحو�يل7.8 % ذوي موؤهالت متخ�ش�شة بالإر�شاد �شو�ء على م�شتوى �ملرحلة �جلامعية �لأوىل 

�أو �لدر��شات �لعليا.  
2.�إن �أجهزة �لإر�شاد �لزر�عي يف معظم �لدول �لعربية 81.5 % م�شتقلة �إد�ريًا عن �أجهزة �لبحوث �لزر�عية.

3.�أولويات �لعمل �لإر�شادي يف جمالت �لإنتاج �لزر�عي و�حليو�ين و�لتنمية �لريفية كانت مرتفعة يف جمال 
�إىل حد ما يف جمال حما�شيل �خل�رش  �لرئي�شية ومرتفعة  �لزيوت  حما�شيل �حلبوب ويف جمال حما�شيل 

الهيكل املقرتح للتنظيم الإر�ضادي
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�حليو�ين  �لإنتاج  �لرئي�شية وحمدودة يف جمال 
و�حليو�نات �ملزرعية.

�لعربية  �لدول  �لإر�شادي يف  �لت�شال  4.يعتمد 
بن�شبة  د�ئ��م��ًا،  �لإر���ش��ادي��ة  �ملطبوعات  علي 
81.25 %، على �لرغم من �رتفاع ن�شبة �لأمية 
ن�شبة  وت�شل  �لعربية،  �لدول  يف  �لريفيني  بني 
75 %. �أما  �لعتماد على �لزيار�ت �حلقلية �إىل 
ن�شبة  فت�شل  �لإر�شادية  �حلقول  على  �لعتماد 
 ،%  56.25 �إيل  �لطريقة  لهذه  �لد�ئم  �ل�شتخد�م 
هذه  ل�شتخد�م  �لن�شبي  �لنخفا�ص  ويرجع 

�لطريقة �إىل �لتكاليف �ملرتبطة بتطبيقها.
تقدمي  على  �ل��زر�ع��ي  �لإر���ش��اد  �أجهزة  5.تركز 

خدماتها �إيل �شغار �ملز�رعني بن�شبة 100 %، وعلى �مل�شتثمرين �لزر�عيني بن�شبة 68.75 %،وعلى �لن�شاء 
�لريفيات بن�شبة 62.5 %. �أما �لهتمام �أو �لتعامل مع كبار �ملز�رعني فت�شل ن�شبته �إىل 6.25 %.

   Subject �لإر�شادية  �ملو�د  �أخ�شائيي  من  �أعد�د  توفر  �رشورة  �إيل  ملحة  حاجة  وجود  �لدر��شة  6.�أو�شحت 
وبني  ناحية،  من  �لبحث  ومر�كز  �لباحثني  بني  قوية  و�شل  كحلقة  للعمل   ،)SMSs(Matter Specialists
�ملجالت  �أكرث  هو  و�لري  �ملائي  �لإر�شاد  جمال  وكان  �أخرى،  ناحية  من  و�ملز�رعني  �لزر�عيني  �ملر�شدين 
�ملطلوب فيه توفري مر�شدين متخ�ش�شني،  يليه جمال �لرتبة ومكافحة �لت�شحر، ثم �لإنتاج �حليو�ين )دو�جن، 

�أبقار، �أغنام(، ثم وقاية �لنبات و�لإد�رة �ملتكاملة لالآفات.
7.�أهم �مل�شكالت �لتي تو�جه �لعمل �لإر�شادي يف �لدول �لعربية هي نق�ص �لكو�در �لإر�شادية وعدم تفرغها، 
�لإمكانات  �شعف  و�ملز�رعني،وكذلك  و�لإر�شاد  �لبحوث  بني  �لعالقة  و�شعف  و�لتدريب،  �لتاأهيل  و�شعف 

�ملادية للجهاز �لإر�شادي،  وعدم ��شتقر�ر �لهيكل �لتنظيمي.
 وقدمت �لدر��شة جمموعة من  �ملقرتحات لتفعيل �لإر�شاد �لزر�عي يف �لدول �لعربية �أهمها:

•�لتعاون و�لتن�شيق بني �لدول �لعربية. 
•و�شع �آلية فعالة للربط بني �لبحث و�لإر�شاد.

•�إيجاد �آلية لال�شتفادة من �لنتائج �لبحثية ملنظمات �لعمل �لعربي �مل�شرتك.
• و�شع خطط لتطوير منظومة �لإر�شاد �لزر�عي يف �لوطن �لعربي.

•و�شع بر�مج م�شرتكة لإعد�د وتاأهيل �لكو�در �لإر�شادية. 
•زيادة �أعد�د �ملر�شدين �ملتخ�ش�شني.

�لبحوث  وم�شادر  �لإر�شاد  بني  �لربط  نظم  تطوير  حول  �أك�شاد  برعاية  م�شرتك  �إقليمي  م�رشوع  •و�شع 
و�ملعلومات على �مل�شتوى �لقومي.

1-2-4 م�رشوع الأن�ضطة املولدة للدخل للن�ضاء الريفيات يف بع�ض قري حمافظة الرقة يف اجلهورية  
العربية ال�ضورية:

يف �إطار تو�شيع �أك�شاد لرب�جمه وم�شاريعه مع �ملنظمات و�لهيئات �لدولية، مت خالل عام 2010 توقيع �تفاقية 
RESCATE ملدة  لتنفيذ م�رشوع )�لأن�شطة �ملولدة للدخل للن�شاء �لريفيات( مع منظمة ري�شكات �لإ�شبانية 
عام بهدف حت�شني م�شتويات �لأ�رش �لريفية يف بع�ص قري حمافظة �لرقة يف �جلمهورية �لعربية �ل�شورية، من 
خالل �إمد�د �لن�شاء �لريفيات بالإمكانيات و�لدعم �لالزم لبناء م�رشوع �شغري مولد للدخل وحتديد�ً يف جمال 

تربية �لأغنام.
بد�أ تنفيذ �مل�رشوع يف �شهر ت�رشين �لأول/�كتوبر 2010 يف خم�ص قرى يف ناحية عني عي�شى وناحية �ل�شلوك، 
وذلك وفق معايري حمددة منها م�شتوي دخل �لأ�رشة، وعدد �ل�شكان بالقرية، و�ل�شهولة �لن�شبية يف �لو�شول 
�ملحلي،  �ملجتمع  من  �ملعنيني  �أي�شًا مب�شاركة  معايري حمددة  وفق  �لن�شاء،  من   110 �ختيار  كما مت  �إليها، 
550 ر�أ�ص من �لأغنام �حلو�مل، مبعدل خم�شة روؤو�ص لكل م�شتفيدة. وقد بد�أت �لأغنام  �أك�شاد بتوزيع  وقام 
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بالتو�لد منذ بد�ية �لتوزيع، حيث بلغ عدد �ملو�ليد 108 ر�أ�ص من �حلمالن �لذكور و�لإناث حتى نهاية 2010.
كما مت �رش�ء وتوريد وتوزيع 105 طن من �لأعالف، متثل �لدفعة �لأوىل �لتي تغطي �حتياجات �لأغنام ملدة 
�شتة �أ�شهر. كذلك يتم توفري �خلدمات �لبيطرية من �أدوية ولقاحات، و�إر�شاد�ت تغذوية للم�شتفيد�ت بو��شطة 
فريق مكون من  �مل�شاعدين �لبيطريني و�ملر�شدين مت تدريبهم من قبل خرب�ء �أك�شاد علي �جلو�نب �ملت�شلة 
بالرتبية و�لتغذية و�لرعاية �لبيطرية لالأغنام. وقد مت و�شع برنامج  للزيار�ت �ملنزلية للم�شتفيد�ت �لتي يقوم 

بها �مل�شاعدون �لبيطريون، ومت ت�شميم بطاقة 
متابعة  لكل م�شتفيدة يتم فيها تدوين �لزيار�ت 
�خلطوط  و�شعت  كما  �لبيطرية،   و�خلدمات 
�لعامة لإجر�ء در��شة عن �لظروف �لجتماعية 
كبيانات  ت�شتخدم  للم�شتفيد�ت  و�لقت�شادية 
�لتقييمية يف نهاية �مل�رشوع،  �أ�شا�ص للدر��شة 
�لتنفيذية  �خلطة  وفق  �مل�رشوع  تنفيذ  ويتابع 

�ملعدة لها.
1-3 ق�ضم التعاون العربي والدويل: 

حر�ص �ملركز �لعربي �أك�شاد على �إقامة �شالت 
ومع  و�لدولية  �لعربية  �ملنظمات  مع  وثيقة 
�ملوؤ�ش�شات �لتمويلية وتطوير �لعالقات �لقائمة 
يتجز�أ  ل  جزء�ً  �لتوجه  هذ�  �أ�شبح  حيث  معها 

من �شيا�شته.
 2010 ع��ام  خ��الل  �لتعاون  ه��ذ�  ترجم  وق��د 
من  �لعديد  مع  �لتفاقيات  من  جمموعة  بعقد 

�ملنظمات �لعربية و�لدولية على �لنحو �لتايل:
1-3-1 الوزارات والهيئات العربية واملراكز 

البحثية يف الدول العربية:
يتعاون �ملركز �لعربي لدر��شات �ملناطق �جلافة 
�لزر�عة و�لبيئة  �لقاحلة مع وز�ر�ت  و�لأر��شي 
و�ملياه يف �لدول �لعربية �شمن خطة ومو�زنة 
عمله لعام 2010 وقد حقق هذ� �لتعاون �لعديد 
�لتنمية  م�شرية  يف  و�شاهم  �لنجاحات  م��ن 
�لزر�عية �لعربية، �إ�شافة �إىل �لعديد من �لأن�شطة 
�شمن �لتعاون �لثنائي، ومت توقيع 16 �تفاقية 
تعاون ومذكرة تفاهم مع �لعديد من �ملوؤ�ش�شات 
�ل��دول  يف  و�لإر���ش��ادي��ة  و�لبحثية  �لتنموية 
�لعربية، تت�شمن تنفيذ �لعديد من �لأن�شطة وفق 

�حتياجات كل دولة عربية.
العربية  والهيئات  املنظمات   2-3-1

والإقليمية والدولية:
مع  للتعاون  خا�شًا  �هتمامًا  �أك�شاد  �أوىل 
�ملنظمات �لعربية وتنفيذ�ً لتو�شيات وقر�ر�ت 
�لتنفيذي،  و�ملجل�ص  �لعمومية  جمعيته 
وتو�شيات جلنة �لتن�شيق �لعليا للعمل �لعربي 



 االقت�ســـــاد والتخطيـــط

111

�مل�شرتك بهدف توحيد �جلهود �لعربية ومنع �لزدو�جية يف تنفيذ �مل�رشوعات وخمتلف �لن�شاطات �لأخرى. فقد 
و��شل �ملركز �لعربي عمله مع �لأمانة �لعامة جلامعة �لدول �لعربية وجمال�شها وجلانها �ملختلفة �ملنبثقة عنها، 
وتعاونه مع �ملنظمة �لعربية للتنمية �لزر�عية، و�ملنظمة �لعربية للرتبية و�لثقافة و�لعلوم، و�ل�شندوق �لعربي 
�لعربية لالإمناء  و�لهيئة  �لعربية  �لقت�شادية  للتنمية  �لكويتي  و�ل�شندوق  �لقت�شادي و�لجتماعي،  لالإمناء 
�إفريقيا. وعلى �مل�شتوى �لدويل، فاإن �ملركز  و�ل�شتثمار �لزر�عي و�مل�رشف �لعربي للتنمية �لقت�شادية يف 

�لعربي بذل جهود�ً م�شتمرة لإقامة �شالت 
ورو�بط تعاون فني مع �ملنظمات و�لهيئات 
�لإقليمية و�لدولية وتعزيزها، �نطالقًا من 
�تفاقيات  خالل  ومن  عمله،  �إ�شرت�تيجية 
تهدف  �لتي  �مل�شرتك  �لعلمي  �لتعاون 
�مل�شرتكة  �لبحثية  �مل�رشوعات  تنفيذ  �إىل 
و�لتعاون يف تطوير وتنفيذ بر�مج �لتدريب 
و�لتاأهيل، و�مل�شاهمة �ملتبادلة يف �إقامة 
�للقاء�ت �لعلمية من ندو�ت وحلقات عمل 
�لر�أي يف �ملو�شوعات  وموؤمتر�ت وتبادل 
�خل���رب�ت  تفاعل  خ���الل  م��ن  �مل�شتجدة 
�ملركز  و��شل  وقد  �ملتبادلة.  و�لزيار�ت 
منظمة   21 م��ع  �لفني  �لتعاون  �لعربي 
ياأتي يف مقدمتها  �إقليمية ودولية  وهيئة 
�لبنك �لإ�شالمي للتنمية و�ل�شندوق �لدويل 
�لأغذية  ومنظمة   ،IFAD �لزر�عية  للتنمية 
و�للجنة   ،FAO �ملتحدة  ل��الأمم  و�لزر�عة 
�أ�شيا  لغربي  و�لجتماعية  �لقت�شادية 
ESCWA، ومركز �لبيئة و�لتنمية لالإقليم 
�لعربي و�أوروبا CIDARI، و�ملركز �لدويل 
�جلافة  �ملناطق  يف  �ل��زر�ع��ي��ة  للبحوث 
ICARDA، وبرنامج �لأمم �ملتحدة للبيئة 
UNDP، و�لحتاد �لأوروبي EU، ومنظمتي 
�لعمل  ومنظمة   RESCATE ري�شكات 
�ل�شبانية  و�لوكالة  �ل�شبانية  �جلوع  �شد 
�لتفاقية  و�شكرتارية  و�لتطوير،  للتمويل 
و�ل�شكرتارية  �لت�شحر،  ملكافحة  �لدولية 

و�ملعهد  �حليوي،  �لتنوع  لتفاقية  �لدولية 
�لدويل للم�شادر �لور�ثية �لنباتية، و�ملركز 
و�لقمح،  �ل�شفر�ء  �ل��ذرة  لتح�شني  �ل��دويل 
و�ل�شبكة �لدولية ملعلومات �لغذ�ء،. وقد مت 
يف هذ� �ل�شياق توقيع 7 �تفاقيات ومذكر�ت 

تفاهم، �إ�شافة للتعاون �لقائم.
الفني ومراكز  التعاون  1-3-3 وكالت 

بحثية يف دول متقدمة:
بالنظر لل�شعي �لدوؤوب للمركز �لعربي على 
متابعة �لتطور �لتقني يف خمتلف جمالت 
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و�ملتطورة  �حلديثة  �لأ�شاليب  وتطبيق  �خت�شا�شه، 
يف تنفيذ م�شاريعه، ونقل وتوطني �لتقنيات �ملالئمة 
فقد  �جلافة.  و�شبه  �جلافة  �لعربية  �ملناطق  لظروف 
مع  �لعلمي  �لتعاون  وتطوير  بتوثيق  �أك�شاد  �هتم 
�لهيئات و�ملر�كز �لبحثية وذلك بعقد �تفاقيات ثنائية 
وتبادل  م�شرتكة  م�رشوعات  لتنفيذ  �لفني  للتعاون 
�خلرب�ت و�لزيار�ت و�لهتمام بتطوير بر�مج تدريبية 
م�شرتكة. ويقيم �ملركز �لعربي �شالت تعاون فني مع 
�لعديد من �لهيئات و�لوكالت ومر�كز �لبحوث ياأتي 
 ،GIZ �لفني  للتعاون  �لأملانية  �لوكالة  يف مقدمتها 
وجامعة   ،BGR �لأر���ص  لعلوم  �لفيدر�يل  و�ملعهد 
وجامعة  �شلوفاكيا،  جمهورية  يف  �لزر�عية  �لعلوم 
وتقانة  لعلوم  �شينجاجن  وموؤ�ش�شة  �لأملانية،  �آخن 
�لبيئة �جلافة XAEST يف �ل�شني، وجامعة هامبلت 
و�ملعهد  �أملانيا،  يف  �لنبات  لتغذية  �لدويل  و�ملعهد 
�لغابوي �لكتالوين، ومركز �لدر��شات �لعلمية ملا ور�ء 
�لبحار ORSTOM �لفرن�شي، وجامعتي لند و�إي�شال 
يف �ل�شويد، وجامعة لندن – كلية �إمربيال، حيث مت 
2010 توقيع �تفاقيات ومذكر�ت تفاهم  خالل عام 
جديدة لتنفيذ بع�ص �لأن�شطة �لهامة يف بع�ص �لدول 

�لعربية، �إ�شافة للتعاون �لقائم.
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   ثانيًا: تطوير البنية الألكرتونية
والتوجه نحو الرقمية

�أهم متطلبات تطوير  �إن �لبحث �لعلمي وتطوره مرهون بعدة عو�مل، وتعترب تقانات �ملعلومات و�حدة من 
�لبيئة �ملنا�شبة للبحث �لعملي، ولهذ� لبد من توفري �لبنى �لأ�شا�شية �ملنا�شبة �لتي ت�شمح ملوؤ�ش�شات �لبحث 
�لعلمي بالتحول �لتدريجي من �لعمل بال�شكل �لتقليدي �إىل �لعمل ب�شكل يوؤدي لرفع كفاءة هذه �ملوؤ�ش�شات، 

ومن خالل �لعتماد على بنية متطورة يف تقانة �ملعلومات، وقد عمل �أك�شاد عام 2010 على حتقيق مايلي:
1 - يف جمال اإعادة تاأهيل وتطوير البني�����ة التحتية املعلوماتية:

•�لنتهاء من ت�شغيل �ل�شبكة �ملعلوماتية �جلديدة بتعد�د نقاط يقارب 400 نقطة.
•ت�شغيل9 خمدمات جديدة لتزويد �ملركز باخلدمات �لتالية:

•�لربيد �للكرتوين �لد�خلي
•تخزين �مللفات

•م�شاد �لفريو�شات
•قو�عد �لبيانات

•�لن�شخ �لحتياطي
•�لتحكم بالولوج حل�شابات �مل�شتخدمني و�ل�رشية 

�ملعلوماتية
وتعمل هذه �ملخدمات ب�شكل متز�من على خمدمني 

لتاأمني �لتو�فرية. 
• تخ�شي�ص بو�بتي �نرتنيت �شعة كل منهما 4 ميغا 
بايت للعمل ب�شكل متز�من مع جهاز �جلد�ر �لناري، 
وحماية  �لنرتنيت  خدمة  يف  �ل�شتقر�ر  يوفر  مما 

�شبكة �ملركز.
2 - يف جمال التدريب:

�لتقانات �حليوية، وتزويدها باأجهزة �حلو��شب  �لتدريب �جلديدة يف مبنى خمابر  �لنتهاء من جتهيز قاعة 
�ملتطورة مع �إذ�عة د�خلية و�أجهزة عدم �نقطاع �لتيار �لكهربائي و�لقاعة مزودة بنظام �إد�رة �لكرتوين ي�شمح 

للمدرب باإجر�ء �لعديد من �لختبار�ت و�لتو�شيحات للمتدربني وب�شكل �آين و�شهل.
3 - اإن�ضاء املوقع الإلكرتوين:

و�لدوريات  و�لأبحاث  و�مل�شاريع  �لجناز�ت  �أهم  يت�شمن  للمركز،  �لإلكرتوين  �ملوقع  تطوير  من  �لنتهاء 
�ل�شادرة عن �ملركز، كما مت نقل ��شت�شافة �ملوقع �إىل �رشكة بريطانية لتاأمني �حلماية �لالزمة للموقع من 
�إمكانية �لت�شال مع زو�ر �ملوقع  �ل�شاعة، كما يوفر �ملوقع  �لعالية على مد�ر  �لتو�فرية  �لخرت�ق ولتاأمني 

حيث ي�شهد �ملوقع ومنذ �نطالقته �إقبال متز�يد�ً من �لزو�ر.
4 - يف جمال الدعم الفني الداخلي:

جتهيز ق�شم �ل�شيانة باأحدث �ملعد�ت �لتقنية لإجر�ء �ل�شيانات �شمن �ملركز وتوفري كلف مادية، كما مت تركيب 
�أحدث �لأجهزة �حلا�شوبية �شمن �ملركز ويف �ملحطات مع �أجهزة �إ�شقاط لزوم �ملحا�رش�ت و�ملوؤمتر�ت.
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�لزر�عية،  �لتنمية  �لعاملة يف جمال  �لب�رشية  �لقدر�ت  وتاأهيل  لتطوير  �لبالغة  �لأهمية  �لعربي  �ملركز  �أدرك 
�ملعد�ت  وتطوير  وحتديث  �لتدريبية،  و�ملر�كز  �لأبحاث  ملحطات  �لتحتية  للبنية  �لد�ئم  �لتطوير  على  وعمل 
من  �لعربية  �لكو�در  تدريب  يف  للم�شاهمة  و�لعاملية  �لعلمية  �لتقنيات  �أحدث  يو�كب  مبا  �لالزمة  و�لأجهزة 
خالل نقل وتوطني و��شتنباط �ملعارف �ملالئمة لظروف �لتنمية �لزر�عية �مل�شتد�مة يف �ملناطق �جلافة و�شبه 
�جلافة، حيث �شاهم يف تنظيم �لدور�ت �لتدريبية و�لندو�ت و�ملوؤمتر�ت �لعلمية �لتي �شاهمت وت�شاهم يف بناء 
�لنظرية و�لعملية،  �لعلمية  �أحدث �مل�شتجد�ت  �لإطالع على  �لعربية ومتكينها من  للكو�در  �لب�رشية  �لطاقات 

بهدف �إحد�ث �لتغري�ت �لفنية و�لتقنية �ملرغوبة مبا ُي�شهم يف دعم وحتقيق �لأمن �لغذ�ئي �لعربي. 
وقام �ملركز �لعربي خالل عام 2010 بتنظيم وتنفيذ 48 دورة تدريبية و 8 لقاء�ت علمية، على �لنحو �لتايل:

الدورات التدريبية 
•دورة تدريبية حول "�لطرق �حلديثة يف �شناعة �للقاحات �لبيطرية بالتعاون مع �لبنك �لإ�شالمي للتنمية" 
و�لتي نفذت خالل �لفرتة 10-2010/1/18 يف �ملركز �لعربي، مب�شاركة 6 متدربني من وز�رة �لرثوة �حليو�نية 
و�ل�شمكية يف �ل�شود�ن، بهدف تاأهيلهم على ��شتخد�م �لنظم �حلديثة يف �لتطوير و�لتح�شني �مل�شتمر لإنتاج 

�للقاحات .
•دورة تدريبية حول "�إد�رة �مل�شاريع �لزر�عية" و�لتي نظمت خالل �لفرتة 21-2010/1/29 يف �أك�شاد، مب�شاركة 
5 متدربني من �جلماهريية �لليبية ومتدربني من �شورية، يف جمال تنفيذ �مل�رشوعات �لتنموية و�لتخطيط 

�ل�شبكي ودوره يف �إد�رة �لإنتاج �لزر�عي.
•دورة تدريبية يف جمال "��شتخد�م �لقاعدة �خلا�شة مب�رشوع �حلرمون" و�لتي عقدت خالل �شهري كانون 
�لثاين /يناير و�شباط /فرب�ير وملدة يومني من كل �أ�شبوع يف �ملركز �لعربي،  حيث مت تدريب 8 فنيني من 

�ملوؤ�ش�شة �لعامة ملياه �ل�رشب و�ل�رشف �ل�شحي ملحافظة دم�شق باجلمهورية �لعربية �ل�شورية.
•دورة تدريبية يف جمال "تنمية وتطوير �لقدر�ت �لإد�رية" و�لتي نفذت خالل �لفرتة من 2010/2/23-13، 
وبح�شور 2 متدرب ليبي و2 متدرب �شوري، بهدف تطوير كفاءة ومهار�ت �لكو�در �لليبية يف جمال �لأن�شطة 

�لإد�رية خلدمة م�رشوعات �لتنمية �لزر�عية.
�لزيتون  �شتالت  "�إنتاج  جم��ال  يف  تدريبية  •دورة 
من  �لفرتة  خ��الل  نظمت  و�لتي  �حللبي"  و�لف�شتق 
�إزرع  يف   �أك�شاد  بحوث  حمطة  يف   2010/2/20-13
كيفية  على  عر�قيني  مهند�شني   8 تدريب  بهدف   ،
�لعتناء ب�شجرتي �لزيتون و�لف�شتق �حللبي وتربيتهما 

وتطويرهما.
•دورة تدريبية يف جمال "�أ�ش�ص تطبيق نظام �لزر�عة 
-14 م��ن  �ل��ف��رتة  خ��الل  نظمت  و�ل��ت��ي  �حلافظة" 
و�لإر�شاد  للبحث  �لوطني  �ملركز  يف   2010/2/18
بهدف  متدربًا   30 وبح�شور  �لأردن،  يف  �لزر�عي 

�لتدريب على �أ�ش�ص تطبيق نظام �لزر�عة �حلافظة.
�ملجتمعات  "تطوير  جم���ال  يف  ت��دري��ب��ي��ة  •دورة 
من  �لفرتة  خالل  نظمت  و�لتي  وتقييم("  )متابعة 
و�لب�شاتني  �لإد�رة  تنمية  14-2010/2/24، يف مركز 
�لعربية،  م�رش  جمهورية  يف  �خل��ريي��ة  بالقناطر 
�لريفية  �لتنمية  م�رشوع  من  متدرب   14 مب�شاركة 
هدفت  و�لتي  �إدلب،  �ل�شورية/  �لعربية  باجلمهورية 
متابعة  جم��الت  يف  �ملتدربني  كفاءة  زي��ادة  �إىل 

وتقييم �مل�رشوعات �لتنموية.
 EM38 جهاز  "��شتعمال  جمال  يف  تدريبية  •دورة 
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- 2010/2/25 يف   19 �لفرتة من  و�لتي نفذت خالل 
حمطة بحوث �أك�شاد  يف دير �لزور، بهدف تدريب 4 
من �لفنني �لعاملني من وز�رة �لفالحة �جلز�ئرية على 
�لرتبة  لقيا�ص ملوحة   EM38 ��شتعمال جهاز  تقانة 
يف  �مللوحة  توزع  خر�ئط  و�إعد�د  مبا�رش  غري  ب�شكل 

�لرتبة.
و�شمان  �جل��ودة  "�شبط  جم��ال  يف  تدريبية  •دورة 
خالل  عقدت  و�لتي  �لبيطرية"  للقاحات  �لنوعية 
�لأردنية  �ململكة  يف   2010/3/9  -  2/28 من  �لفرتة 
ومب�شاركة 6 متدربني من جمهورية �ل�شود�ن، بهدف 
�جلودة  نظم  مو�كبة  على  �لعربية  �لكو�در  تاأهيل 

وحت�شينها �مل�شتمر. 
�ملجتمعات  "تطوير  جم���ال  يف  ت��دري��ب��ي��ة  •دورة 
من  �لفرتة  خالل  عقدت  و�لتي  �ل�شغري("  )�لتمويل 
م�رشوع  من  متدرب   11 مب�شاركة   ،2010/4/14  -  4
�ل�شورية/  �لعربية  �جلمهورية  يف  �لريفية  �لتنمية 
و�لب�شاتني  �لإد�رة  تنمية  مركز  يف  وُنفذت  �إدل��ب، 
بالقناطر �خلريية يف جمهورية م�رش �لعربية، حول 

مفهوم �إن�شاء وتخطيط �مل�رشوعات �ل�شغرية.
عن  �ل�شت�شعار  "تطبيقات  جمال  يف  تدريبية  •دورة 

بعد يف مر�قبة �جلفاف" و�لتي عقدت خالل �لفرتة من  17-2010/4/22 يف �ملركز �لعربي، ومب�شاركة 11 
متدرب من �ململكة �لعربية �ل�شعودية بهدف رفع كفاءتهم يف جمال ��شتعمال تقانات �ل�شت�شعار عن بعد. 

• دورة تدريبية يف جمال "�إكثار بذ�ر حما�شيل �حلبوب وحت�شني �إنتاجيتها وتنفيذ عمليات �لتفتي�ص �حلقلي 
خالل  عقدت  و�لتي   " و�جل��ودة  �لنوعية  و�ختبار�ت 
�لفرتة من 18-2010/4/27 يف حمطات بحوث �أك�شاد 
بالتعاون مع �لبنك �لإ�شالمي، بهدف تدريب 10 من 
�ملهند�شني �لزر�عيني �ل�شود�نيني على كافة �جلو�نب 

�لفنية �ملتعلقة باإكثار بذ�ر حما�شيل �حلبوب. 
حم�شول  ب��ذ�ر  �إك��ث��ار  "�أ�ش�ص  ح��ول  تدريبية  •دورة 
�لبنك  م��ع  بالتعاون  �إنتاجيته  وحت�شني  �لقمح 
من  �لفرتة  خالل  نظمت  و�لتي  للتنمية"  �لإ�شالمي 
 11 لتدريب  �لعربي،  �ملركز  يف   2010/4/27-18
�لعربية  �ل��دول  كافة  من  �لزر�عيني  �ملهند�شني  من 
باإكثار بذ�ر حما�شيل  �لفنية �ملتعلقة  على �جلو�نب 

�حلبوب و�لقمح و�ل�شعري. 
�لقمح  نباتي  "تربية  جم��ال  يف  تدريبية  •دورة 
�لذرية  للطاقة  �لعامة  �لهيئة  مع  بالتعاون  و�ل�شعري 
�لدولية  و�لوكالة  �ل�شورية  �لعربية  �جلمهورية  يف 
 -  25 من  �لفرتة  خالل  نفذت  �لذرية" و�لتي  للطاقة 
2010/4/29 وبح�شور 21 ُم�شارك من �لدول �لعربية 
�لقمح  �إنتاجية  حت�شني  بهدف  �لعربي،  �ملركز  يف 

و�ل�شعري يف �ملنطقة �لعربية. 
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و��شتعمالت  �لتغذية  "مبادئ  حول  تدريبية  •دورة 
و�لإبل"  �ل�شغرية  �مل��ج��رت�ت  يف  �لعلفية  �مل���و�رد 
و�لتي ُنفذت من 24-2010/4/28 يف �ململكة �لعربية 
�ل�شعودية، ومب�شاركة 4 من �لفنيني من وز�رة �لزر�عة 

�ل�شعودية.
�أر��شي  تاأهيل  "�إعادة  جم��ال  يف  تدريبية  •دورة 
من  �لفرتة  خالل  نفذت  و�لتي  و�لغابات"  �ملر�عي 
فنيني   10 وم�شاركة  �أك�شاد،  يف   2010/5/6  -  4/24
من وز�رة �لزر�عة �ل�شعودية، حول �لتعريف مبفهوم 
تدهور �لأر��شي ونظم مر�قبة وتقدمي وتقدير عمليات 

�لتدهور. 
بذ�ر  و�إكثار  �إنتاج  "�أ�شا�شيات  حول  تدريبية  •دورة 
من  �لفرتة  خالل  عقدت  و�لتي  �حلقلية"  �ملحا�شيل 
�إزرع  يف  �أك�شاد  بحوث  حمطة  يف   2010/5/17-3
�لوطني  �ملركز  كو�در  من  فنيني   4 تدريب  بهدف   ،
جمال  يف  �لليبية  �جلماهريية  يف  �ملح�شنة  للبذور 

�إنتاج و�إكثار �لبذور �ملح�شنة
•دورة تدريبية حول "�ل�شتعمال �لآمن ملياه �ل�رشف 
�ل�شحي �ملعاجلة يف �لزر�عة �لعربية" و�لتي نظمت 
خالل �لفرتة من 22-2010/5/27 يف �ملركز �لعربي، 

ومب�شاركة 10 فنيني من �ململكة �لعربية �ل�شعودية بهدف ن�رش تقانة ��شتعمال �ملياه �ملعاجلة ب�شكل �آمن، 
ونقل نتائج �لدر��شات و�لأبحاث �إىل �ملز�رع �ل�شعودي.

�ملر�عي  وتنمية  "�إد�رة  جم��ال  يف  تدريبية  •دورة 
باللغة  �لناطقة  �لإفريقية  بالدول  �خلا�شة  �لطبيعية 
للتنمية  �لعربي  �مل�رشف  مع  بالتعاون  �لفرن�شية 
�لفرتة  �إفريقيا" و�لتي نظمت خالل  �لقت�شادية يف 
يف  ُم�شارك    21 وبح�شور   ،2010/6/20  -  1 من 
�أك�شاد، بهدف �لتعريف باأ�ش�ص تنمية و�إد�رة �ملر�عي 

�لطبيعية و�ملو�رد �حلر�جية. 
وموؤ�رش�ت  �لتكاليف  "ح�شاب  ح��ول  تدريبية  •دورة 
�جلدوى �لقت�شادية" و�لتي عقدت خالل �لفرتة من 6 - 
2010/6/17 يف �ملركز �لعربي، مب�شاركة 3 فنيني من 
�لدر��شات  على  �لإط��الع  بهدف  �لليبية،  �جلماهريية 
يف  �لقت�شادية  ب��اجل��دوى  �ملتعلقة  و�مل��وؤ���رش�ت 

�مل�شاريع �لزر�عية.  
•دورة تدريبية يف جمال "تقنيات ح�شاد مياه �لأمطار" 
�أك�شاد  13-2010/6/17 يف  �لفرتة  و�لتي نفذت خالل 
��شتخد�م  حول  �لعر�قيني،  �لفنيني  من   4 ومب�شاركة 
يف  �جلغر�فية  �ملعلومات  ونظم  �لريا�شية،  �لنمذجة 

در��شات ح�شاد مياه �لأمطار.  
�ملعلومات  نظم  "��شتخد�م  ح��ول  تدريبية  •دورة 
-6/27 �ل��ف��رتة  خ��الل  ع��ق��دت  و�ل��ت��ي  �جلغر�فية" 
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2010/7/1 يف �ململكة �لأردنية بح�شور 12 متدرب، 
 GIS برنامج   �أهمية  ت�شمل  وت�شمنت عدة مو��شيع 

يف تنظيم وحتليل وتقييم �ملعلومات.
 + �لور�ثية  �لب�شمة  "�ختبار�ت  حول  تدريبية  •دورة 
�لختبار�ت �لعلمية للبذور" �لتي نفذت خالل �لفرتة 
من 4-2010/7/15 يف �ملركز �لعربي، بهدف تدريب 
على  �لليبية  �جلماهريية  من  �لفنية  �لكو�در  من   7
�لهيئة  يف  �لور�ثية  �لب�شمة  و�ختيار  �إج��ر�ء  عملية 

�لعامة للبحوث �لعلمية �لزر�عية. 
•دورة تدريبية يف جمال "تنمية �لغطاء �لنباتي و�إقامة 

م�شاتل �ملر�عي" و�لتي عقدت خالل �لفرتة من 17-2010/7/22 يف حمطة بحوث �إزرع ، بح�شور 6 متدربني 
من �جلمهورية �لعر�قية، و�شملت �لعديد من �ملو��شيع يف جمال �إعادة تاأهيل �ملر�عي يف �لدول �لعربية.

•دورة تدريبية يف جمال "�إعد�د قو�ئم معلومات �لرتبة و�حلقل" و�لتي نفذت خالل �لفرتة من 2010/7/30-24 
�ملبادئ  �لدورة  �شملت هذه  �لرتبة، وقد  و�إد�رة  للمياه  �لعامة  �لهيئة  5 متدربني من  ل�  �لعربي  �ملركز  يف 

 .Soter و�ملفاهيم �لأ�شا�شية  لنظام �ل�شوتر
�ل�شطناعي  "�لتلقيح  جم��ال  يف  تدريبية  •دورة 
لالأغنام و�ملاعز" و�لتي نفذت خالل �لفرتة من 24-

 10 وبح�شور  �إزرع،  بحوث  حمطة  يف   2010/7/31
لبنان، حول  فل�شطني و5 متدربني من  متدربني من 
�أهمية �لتلقيح �ل�شطناعي ونقل �لأجنة ودورها يف 

تطوير �إنتاج �ملجرت�ت �ل�شغرية.
•دورة تدريبية حول "نقل تقانات �إنتاج �لغاز �حليوي 
�لفرتة  من �ملخلفات �حليو�نية" و�لتي عقدت خالل 
يف   �أك�شاد  بحوث  حمطة  يف   2010/7/29-25 من 
�إزرع  بح�شور 6 متدربني من �جلمهورية �لعر�قية و 

2 متدرب من �جلمهورية �لعربية �ل�شورية.
• دورة تدريبية يف جمال "مر�قبة �لت�شحر با�شتخد�م برجميات �ملركز �لعربي ملر�قبة تغري �لغطاء �لنباتي" 
و�لتي نفذت خالل �لفرتة 1-2010/8/5 يف �ملركز �لعربي ، بهدف تدريب 4 فنيني من جمهورية �لعر�ق يف 

جمال ��شتعمال تقانات �ل�شت�شعار عن بعد، ومر�قبة تدهور �لأر��شي.
•دورة تدريبية حول "تربية �ملاعز �ل�شامي" و�لتي عقدت خالل �لفرتة من 1-2010/8/8 يف �أك�شاد، بهدف  

تدريب 8 من �ملهند�شني �للبنانيني �ملتخ�ش�شني  يف جمال تنظيم �لوظيفة �لتنا�شلية عند �ملاعز. 
•دورة تدريبية حول "�لدر��شات �لهيدرولوجية و�لنمذجة �لريا�شية للمياه �ل�شطحية وتطبيقاتها يف در��شات 
م�شارك،   12 بح�شور  �لأردنية  �ململكة  يف   2010/9/2-8/28 �لفرتة  خالل  نظمت  و�لتي  �ملائي"  �حل�شاد 

ل�شتخد�م  �لنموذج �لريا�شي WMS لتحليل �لعالقة بني �لأمطار و�جلريان �ل�شطحي.
يف    2010/9/23-18 �لفرتة  خالل  عقدت  و�لتي  �ملياه"  ملو�رد  �مل�شتد�م  "�ل�شتعمال  حول  تدريبية  •دورة 
�ملركز �لعربي ، بهدف تدريب 13 متدرب من �ململكة �لعربية �ل�شعودية يف جمالت توفري كميات �ملياه 

�مل�شتعملة يف �لري ورفع كفاءة ��شتخد�م تلك �ملياه و�لأ�شمدة �مل�شافة .
•دورة تدريبية يف جمال "تثبيت �لكثبان �لرملية" و�لتي نفذت خالل �لفرتة من 25-2010/9/29 يف �أك�شاد 
وبح�شور 6 متدربني من جمهورية �لعر�ق، و�لتي هدفت �إىل تدريب �ملهند�شني �لعر�قيني يف جمال مكافحة 

زحف �لرمال وتثبيت �لكثبان �لرملية يف �لبادية.
•دورة تدريبية يف جمال "عمليات تطعيم �أ�شجار �لزيتون و�لف�شتق �حللبي و�للوزيات" و�لتي نظمت خالل 

�لفرتة من 25-2010/9/30 ، يف حمطة بحوث �إزرع، مب�شاركة 9 متدربني من �ململكة �لأردنية.
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�ل�شطناعي  "�لتلقيح  جم��ال  يف  تدريبية  •دورة 
من  �لفرتة  خ��الل  نفذت  و�لتي  و�ملاعز"  لالأغنام 
 13 �إزرع وبح�شور  3-2010/10/7 يف حمطة بحوث 
متدرب من �جلمهورية �للبنانية، حول �أهمية �لتلقيح 
�إنتاج  تطوير  ودورها يف  �لأجنة  ونقل  �ل�شطناعي 

�ملجرت�ت �ل�شغرية.
جمال  يف  �لزر�عي  "�لإر�شاد  حول  تدريبية  دورة   •
�لريفية" و�لتي  �لتنمية  يف  ودوره  �حليو�ين  �لإنتاج 
عقدت خالل �لفرتة من 10-2010/10/18 يف �ملركز 
�لعربي بح�شور 20 متدرب ومتدربة من �لعاملني يف 

جمال �لإنتاج �حليو�ين يف وز�رة �لزر�عة )�شلطنة ُعمان(.
•دورة تدريبية " �أ�ش�ص تطبيق �لزر�عة �حلافظة" و�لتي ُنفذت يف �جلز�ئر بتاريخ 13-2010/10/18 بح�شور 

40 متدربًا من �جلمهورية �جلز�ئرية.
• دورة تدريبية يف جمال " ��شتخد�م تقنيات �ل�شت�شعار عن بعد يف مر�قبة �جلفاف" و�لتي ُنفذت بتاريخ 

16-2010/10/21 يف م�رش وبح�شور 34 متدربًا من 
جمهورية م�رش �لعربية.

�لزيتون"  و�إكثار  "زر�عة  جمال  يف  تدريبية  •دورة 
 2010/10/28-24 من  �لفرتة  خ��الل  عقدت  و�لتي 
 10 �لالذقية، وبح�شور  �أك�شاد يف  يف حمطة بحوث 

متدربني من �ململكة �ل�شعودية .
�ملثمرة"  �لأ�شجار  "�إنتاج  جمال  يف  تدريبية  •دورة 
و�لتي نظمت خالل �لفرتة م��ن24-2010/10/30 يف 
حمطة بحوث �أك�شاد يف �لالذقية، مب�شاركة  2 متدرب 

من �جلماهريية �لليبية.
يف  �ملناخي  �لتغري  عو�مل  من  �لتخفيف  يف  ودورها  �مللحية  �لزر�عة  "تقنيات  جمال  يف  تدريبية  •دورة 
 11 30 متدربًا من  25-2010/10/28 يف م�رش، ومب�شاركة  �لعربي" و�لتي نظمت خالل �لفرتة من  �لوطن 
دولة عربية، بهدف تعريف �ملتدربني على �أ�شاليب �لزر�عة �مللحية للتخفيف من عو�مل �لتغري �ملناخي يف 

�لوطن �لعربي.
•دورة تدريبية حول "�مل�شوحات و�لقيا�شات �لرعوية" و�لتي نفذت خالل �لفرتة من 10/30 �إىل 2010/11/3 
يف حمطة بحوث �أك�شاد يف و�دي �لعزيب ، بح�شور 10 متدربني من �لهيئة �لعامة لإد�رة وتنمية �لبادية 

�ل�شورية .
•دورة تدريبية حول "�لتحاليل �ملخربية للرتبة و�ملياه" و�لتي نفذت خالل �لفرتة 10/31-2010/11/4  ل�� 2 
متدرب من �جلمهورية �جلز�ئرية يف خمابر �ملركز �لعربي، وهدفت هذه �لدورة �إىل در��شة مفاهيم �أ�شا�شية 

يف �لتحاليل �لكيميائية و�خل�شوبية للرتبة و�ملياه.  
�ملركز  يف    2010/11/11-7 �لفرتة  خالل  نظمت  و�لتي  و�لبقول"  �حلبوب  "حما�شيل  حول  تدريبية  •دورة 

�لعربي ومب�شاركة 13 متدرب من �جلمهورية �للبنانية .
•�لدورة �لتدريبية يف جمال "��شتعمالت �لأر��شي و�إد�رة �قت�شاديات �لأر��شي �لقاحلة" و�لتي نظمت خالل 
�لفرتة 11/27-2010/12/2 يف �أك�شاد، ومب�شاركة 10 متدربني من �ململكة �لعربية �ل�شعودية، وهدفت هذه 

�لدورة �إىل دعم �ملوؤ�ش�شات �لعاملة يف جمال تقييم ��شتعمالت �لأر��شي وو�شع �خلر�ئط. 
•دورة تدريبية يف جمال "تربية �أ�شجار �لزيتون و�لف�شتق �حللبي" و�لتي عقدت خالل �لفرتة 2010/12/9-5، 

يف حمطة بحوث �إزرع، بح�شور 7 متدربني من �لعر�ق و�شورية.
•دورة تدريبية يف جمال "��شتخد�م �ل�شت�شعار عن بعد ونظم �ملعلومات �جلغر�فية يف جمال ت�شنيف �لغطاء 
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�لأر�شي" و�لتي نظمت خالل �لفرتة من 12-2010/12/30 يف �ملركز �لعربي مب�شاركة 15 متدرب من �ململكة 
�لعربية �ل�شعودية، و�لتي هدفت �إىل رفع كفاءة �لأخ�شائيني و�لفنيني �لعرب يف جمال �إعد�د خر�ئط �لغطاء 

.Land cover لأر�شي�
للبيانات  �لآيل  �لتحليل  ومبادئ  �ملح�شولية  �لأنو�ع  غلة  لزيادة  �لور�ثي  �لتح�شني  "�أ�ش�ص  تدريبية  •دورة 

�لزر�عية" و�لتي ُنفذت يف موريتانيا يف �لفرتة 18-2010/12/22 بح�شور 10 متدربني.
•دورة تدريبية " تطبيقات نظام �لزر�عة �حلافظة و�لأ�ش�ص �لور�ثية و�لف�شيولوجية لتح�شني �إنتاجية حم�شول 

�لقمح" و�لتي ُنفذت يف موريتانيا بتاريخ 23-2010/12/27 بح�شور 15 متدرب.

اللقاءات العلمية
 2010/2/24-22 من  �لفرتة  خالل  عقد  و�لذي  �لعربية  �لدول  يف  �لزر�عي  �لإر�شاد  مل�شوؤويل  �لأول  •�ملوؤمتر 
وهدف �إىل تعزيز �آليات �لتعاون وتبادل �خلرب�ت بني قادة �لعمل �لإر�شادي يف �لدول �لعربية، مب�شاركة 18 

دولة عربية، وعقد �ملوؤمتر يف �ملركز �لعربي .
�ملو�رد  على  باحل�شول  �ملخت�ص  �لع�شوية  مفتوح  �لعمل  لفريق  �لتا�شع  لالجتماع  �لتح�شريي  •�لجتماع 
�لدول  10 م�شاركني من  27-2010/2/28 وملدة يوم و�حد، وبح�شور  �لفرتة من  �جلينية و�لذي نفذ خالل 

�لعربية. 
�شياغة  باإعادة  �ملخت�شة  �لعربية  �للجنة  •�جتماع 
�ملنطقة  يف  �مل��ائ��ي  �لأم���ن  �إ�شرت�تيجية  م�شودة 
 ،2010/4/8-7 من  �لفرتة  خالل  نظم  و�لذي  �لعربية 
�إىل  وهدف  �لعربية،  �لدول  من  م�شارك   15 بح�شور 
�ملائي  لالأمن  �لعربية  �لإ�شرت�تيجية  �شياغة  �إعادة 

و�إعد�دها ب�شيغتها �لنهائية.
•ور�شة عمل حول حتديد �حتياجات �ملجتمع �ملحلي 
ثالثة  ملدة  ُعقدت  و�لتي  �لريفية،  و�لتنمية  �لريفي 
�جلمهورية   - حم�ص  يف   ،2010/4/14-12 من  �أيام 
�لعربية �ل�شورية ومب�شاركة 20 من �لفنيني و�لعاملني 

يف جمال �لتنمية �لريفية.
�لريا�شية  �لنماذج  ��شتخد�م  جمال  يف  عمل  •ور�شة 
لإد�رة مياه �لأمطار، و�لتي ُعقدت يف بريوت - لبنان 
يف �لفرتة 1-2010/6/4 بالتعاون مع �لبنك �لإ�شالمي 

للتنمية، وبح�شور 20 م�شارك من �لدول �لعربية. 
•ور�شة عمل حول �إعد�د �لتقرير �لوطني �لر�بع لتطبيق 
نفذت   �لتي  و  �لت�شحر  ملكافحة  �لدولية  �لتفاقية 
يف  �أي��ام   5 وملدة   2010/7/1  –  6/27 �لفرتة  خالل 
غرب  دول  من  ُم�شارك   25 بح�شور  �لعربي  �ملركز 
�آ�شيا، وبالتعاون مع �لأمم �ملتحدة، وقد هدفت هذه 
ودور  و�أهد�فها  �لتفاقية  على  �لتعرف  �إىل  �لور�شة 

�ملر�كز �ملرجعية ونقاط �لت�شال �لوطنية.
�إىل  �لزر�عيني من �ململكة �لأردنية �لها�شمية  23 من �ملهند�شني  ل��  • لقاء علمي من خالل زيارة �طالعية 
�ملركز �لعربي، لالطالع على �لتقانات �لزر�عية �حلديثة و��شتخد�ماتها بغية زيادة �لإنتاج �لزر�عي و�لتي 

متت يوم 2010/7/13.
•ور�شة عمل �لزر�عة �حلافظة و�لتي نظمت خالل �لفرتة 2 - 2010/8/4 وملدة 3 �أيام يف �ملركز �لعربي بح�شور 
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20 م�شارك من �لدول �لعربية، وهدفت �إىل حت�شني 
��شتد�مة نظم �لإنتاج �لزر�عي يف �لدول �لعربية. 
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