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العام  )أكساد( في  القاحلة  واألراضي  املناطق اجلافة  لدراسات  العربي  املركز  ٌأِسس 
متخصصة  عربية  منظمة  وهو  السورية،  العربية  باجلمهورية  دمشق  في   ،1968
تعمل ضمن إطار جامعة الدول العربية، بهدف توحيد اجلهود العربية لتطوير البحث 
في  واخلبرات  املعلومات  وتبادل  اجلافة،  وشبه  اجلافة  املناطق  في  الزراعي  العلمي 
العلمي وتطوير وتوطني  التقدم  ن من االستفادة من  العربية على نحو ميكِّ املنطقة 

التقانات الزراعية احلديثة بغية زيادة اإلنتاج الزراعي في هذه املناطق.
يشرف على عمل أكساد جمعية عمومية تتألف من وزراء الزراعة العرب األعضاء في 
األراضي  دراسات  إدارات متخصصة، وهي: إدارة  العمل فيه على عدة  ويتوزع  املركز، 

وإدارة  النباتية،  الثروة  دراسات  وإدارة  احليوانية،  الثروة  دراسات  وإدارة  املائية،  الدراسات  وإدارة  املياه،  واستعماالت 
االقتصاد والتخطيط، وإدارة الشؤون املالية واإلدارية.

في التنمية الزراعية العربية من خالل  أسهمت  التي  النتائج  من  الكثير  حقق أكساد على مدى نحو 45 عامًا 
دراساته وبحوثه ومشاريعه التنموية التي نفذها في الدول العربية، لذلك، استحق ان يكون »بيت اخلبرة العربي« 
في مجال الزراعة، ومت هذا بفضل جهود خبراء وباحثي »أكساد« العرب، الذين يتمتعون بخبرات علمية وعملية 

تطبيقية، واستطاعوا نقلها إلى املزارعني ومربي الثروة احليوانية في وطننا العربي.
البيئات  التي تغطي مختلف  الزراعية احلقلية  البحوث  ميتلك اكساد منظومة حديثة ومتكاملة من محطات 
التطور  لتواكب  املعدات  بأفضل  اجملهزة  املتطورة  اخملتبرات  من  شبكة  وكذلك  العربية،  املنطقة  في  الزراعية 

العلمي.
بينت الدراسات أن العائدية االقتصادية لتطبيقات نتائج أعمال وأبحاث »أكساد« الفعلية في الزراعة العربية، وال 
سيما في مواضيع احلبوب، والثروة احليوانية، وتأهيل املراعي، واالستعمال األمثل للمياه تبلغ 6:1 على األقل، وهذا 
يتوافق مع النسب املسجلة في مراكز البحوث الزراعية الدولية، وهذا يدل أن االستثمار املالي في البحوث الزراعية 

التطبيقية التي ينفذها »أكساد« في تطوير الزراعة العربية وتنمية مواردها هو استثمار ناجح وفّعال.
ومن أجل حتقيق أهدافه في التنمية الزراعية في الوطن العربي، يحرص أكساد على التعاون والتنسيق مع وزارات 
الزراعة والبيئة واملياه في الدول العربية، ومع املنظمات العربية، واإلقليمية، والدولية، ومراكز البحوث الزراعية، 

واجلامعات العربية واألجنبية، ومع جهات التمويل العربية والدولية ذات العالقة.
وكون العديد من مشاريع أكساد املنفذة في الدول العربية ذات أهمية وفاعلية، فإنها تشكل قصص جناح في 
الذي ينعكس اقتصاديًا  املوارد الطبيعية واالستغالل األمثل لها، األمر  الزراعية واحلفاظ على  التنمية  مجاالت 

واجتماعيًا على املزارعني ومربي الثروة احليوانية، ويسهم في تقليص الفجوة الغذائية في الدول العربية.
ونقدم في عرضنا هذا، بعضًا من قصص النجاح التي متيز بها أكساد، السيما في السنوات األخيرة.

واهلل ولي التوفيق
                                                                                

                                                                                                                                   الأ�صتاذ الدكتور رفيق علي �صالح
                                                                                                                                               املدير العام      

تقدمي
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البنية التحتية
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بنية حتتية مالئمة  �إن�شاء  »�أك�شاد« على  عمل 
حمطة   12 فاأن�شاأ  ودر����ش��ات��ه،  بحوثه  لتنفيذ 
»���ش��وري��ة« متثل خمتلف  �ملقر  دول��ة  بحثية يف 
و�لرعوية،  و�لبعلية  �ملروية  �لزر�عية  �لبيئات 
عالية  �أ���ش��ن��اف  ��شتنباط  �أع��م��ال  فيها  تنفذ 
�لبي�شاء،  و�ل��ذرة  و�ل�شعري،  �لقمح،  من  �لغلة 
�ل�شامي  و�مل����ع����ز  �ل���ع���و�����س  �ل���غ���ن���م  وحت�������ش���ن 
�ىل  بالإ�شافة  �لإنتاجية،  قدر�تهما  وتطوير 
�لور�ثية،  �ملثمرة وجممعاتها  �لأ�شجار  بحوث 
و�ملياه  و�مل��ر�ع��ي،  و�ل��رب��ة،  �لنبات،  و�أم��ر����س 

وغريها.
�لبحثية  حمطاته  منظومة  �أك�شاد  و��شتكمل 
م���وؤخ���ر�ً ب��اإن�����ش��اء حم��ط��ات ب��ح��وث ح��ق��ل��ي��ة يف 
دولة  �ل�شاحلية يف  و�ملنطقة  �لو�شطى  �ملنطقة 
�ملقر، وبذلك �أ�شبحت �شبكة حمطاته �لبحثية 
�لزر�عية  و�لبيئات  �لأن��ظ��م��ة  خمتلف  تغطي 

و�لرعوية.
حقق »�أك�شاد« قفزة نوعية باإن�شاء خمابر حديثة 
متطورة يف جمالت زر�عة �لأن�شجة �لنباتية، 
و�لتقانات �حليوية، و�لربة، و�ملياه، و�حلبوب، 
و�لتلقيح  �ل���ن���ب���ات،  و�أم�����ر�������س  و�لع���������الف، 
�ملعلومات  و�أنظمة  و�ملعز،  للغنم  �ل�شطناعي 

�جلغر�فية، و�لتحاليل فائقة �لدقة.
ر�ئدة  علمية  موؤ�ش�شة  »�أك�شاد«  �أ�شبح  وبذلك 
متكنه من تنفيذ �لبحوث و�لدر��شات �لزر�عية 
�لتي  منها  �ملعقدة  حتى  �مل��ج��الت،  خمتلف  يف 

حتتاج �إىل �أدق �لأجهزة و�ملعد�ت و�أحدثها. 
بها  متر  �لتي  �ل�شتثنائية  �ل��ظ��روف  كل  رغ��م 
دولة �ملقر ل يز�ل »�أك�شاد« يعمل بزخم عال يف 
تطوير بر�جمه �لبحثية ومنظومات حمطات 
�لعلمية  و�لرب�مج  و�ملخابر  �حلقلية  �لبحوث 
باإ�شر�ف خرب�ء رفيعي �مل�شتوى يف �شتى فروع 
�لعربية  �ل��دول  خمتلف  من  و�ملعرفة،  �لعلم، 

ليعملو� يف بر�مج �لتنمية �لزر�عية �لعربية.
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حت�سني 

اإنتاج 

احلبوب

فـي الدول 

العربيـة



�أن �لفجوة �لغذ�ئية تزد�د  �إل  �إىل زيادة �لإنتاج �لزر�عي،  ت�شعى �لدول �لعربية 
�ت�شاعاً مع �لزياد�ت �ل�شكانية �ل�شنوية �ملت�شارعة، �إذ بلغت قيمة �لعجز للمنتجات 
�لزر�عية يف �لوطن �لعربي عام 2015 نحو 71 مليار دولر، منها 10 مليار دولر 
للقمح وحده. لذلك، يبذل »�أك�شاد« جهود�ً كبرية يف جمال رفع �إنتاجية �لقمح 
و�ل�شعري من خالل ��شتنباط تر�كيب ور�ثية جديدة عالية �لغلة ت�شهم يف زيادة 
منو �لإنتاج �شمن برنامج متطور، وهذ� �لتوجه هو يف قمة �أولويات ��شر�تيجية 
عمل »�أك�شاد«، وبالفعل، جنح »�أك�شاد« حتى �لآن يف ��شتنباط 24 �شنفاً من �لقمح 
و�ل�شعري، �عتمدت وزرعت يف �لعديد من �لدول �لعربية فاأ�شهمت يف زيادة �إنتاج 
�إنتاجية،  و�أع��ل��ى  �أف�شل  �أ�شناف  ل�شتنباط  �أعماله  يف  وي�شتمر  فيها،  �حلبوب 
12 �شاللة مب�شرة  �أن »�أك�شاد« تو�شل موؤخر�ً �ىل ��شتنباط  وجتدر �لإ�شارة �ىل 
عالية �لإنتاجية من �لقمح و�ل�شعري تر�وح �نتاجيتها 3 - 3.5 طن/هكتار يف 
�ملناطق �لبعلية )�ملطرية( و 5.5  - 6 طن/هكتار يف �ملناطق �ملروية، وهي حالياً 
»�أك�شاد«  يقوم  كما  �لعربية.  �ل��دول  يف  للزر�عة  و�لعتماد  �لت�شجيل  مر�حل  يف 
بتطوير حزمة متكاملة لأ�شاليب �لزر�عة و�لنتاج ت�شمن �حل�شول كامل �لطاقة 
�لإنتاجية للقمح. كما يويل �هتماماً خا�شاً بتدريب �لكو�در �لفنية �لعربية على 

طر�ئق �لربية و�لتح�شن �لور�ثي للقمح و�ل�شعري و�لذرة �لبي�شاء.
ينفذ »�أك�شاد« من خالل هذ� �لربنامج جمموعة من �مل�شاريع �لتي ُتعالج �نخفا�س 
�إنتاجية حما�شيل �حلبوب �لرئي�شة »�لقمح �لطري و�لقا�شي، و�ل�شعري، و�لذرة 
�لبي�شاء« من �أهمها م�شروع حت�شن �إنتاجية �لقمح يف �لوطن �لعربي، �لذي نفذ 
بالتعاون مع �لبنك �لإ�شالمي للتنمية، �إذ مت من خالله توزيع 135 طناً من بذ�ر 
عدد من �أ�شناف �لقمح و�ل�شعري �مل�شتنبطة لدى »�أك�شاد« �ىل 14 دولة عربية �لتي 
تابعت بدورها توزيع هذه �لأ�شناف �ملعتمدة على �لفالحن، علماً �ن �عتماد �أ�شناف 
»�أك�شاد« للزر�عة يف �لدول �لعربية ي�شهم يف رفع متو�شط �لإنتاجية �لعام يف �لوطن 
�لعربي من 2.5 طن/هكتار �إىل 3 طن/هكتار، وله �آثار �قت�شادية ملمو�شة على 

�ملز�رعن مبا�شرًة، وعلى �قت�شاديات �لزر�عة يف �لدول �لعربية.
�إنتاج �حلبوب يف �لوطن �لعربي �إىل حد كبري بكميات �لأمطار وتوزعها  يتاأثر 
ينعك�س  مم��ا  لآخ���ر،  مو�شم  م��ن  كبري  ب�شكل  تتباين  �لتي  �لنمو  مو�شم  خ��الل 
�شلباً على ��شتقر�ر م�شتويات �لإنتاج �ل�شنوي، �لأمر �لذي ي�شفي �أهمية كبرية 
�حلبوب  من  �أ�شناف  ��شتنباط  حول  تن�شب  �لتي  »�أك�شاد«  عمل  ل�شر�تيجية 
�لقدرة  م��ع  �لأ���ش��د�ء  وخا�شة  ول��الأم��ر����س  �لأم��ط��ار،  وقلة  للجفاف،  مقاومة 

�لتكيفية و�لتاأقلم �لو��شع مع �لبيئات �لزر�عية �لعربية �ملختلفة.
يقوم خرب�ء »�أك�شاد«  با�شتمر�ر مبتابعة �أحدث �لتطور�ت �لعلمية و�لتقانية و�إجر�ء 

�ملزيد من �لتجارب و�لبحوث ل�شتنباط �أف�شل �أ�شناف �حلبوب و�أعالها �إنتاجية.
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اال�سرتاتيجيـة العربيـة 

للأمن املائي 

يف املنطقـة العربيـة 

)2030-2010(
ملواجهة التحديات 

واملتطلبات امل�ستقبلية 

للتنميـة امل�ستدامـة

�لقت�شادية  �ل���ع���رب���ي���ة  �ل���ق���م���ة  ع�����ن  �����ش����در 
�لقر�ر   2009 ع���ام  �ل��ك��وي��ت  يف  و�لج��ت��م��اع��ي��ة 
�لعربي  �ل����وز�ري  �ملجل�س  تكليف  ت�شمن  �ل��ذي 
يف  �مل��ائ��ي  ل��الأم��ن  ��شر�تيجية  ب��و���ش��ع  للمياه 
و�ملتطلبات  �لتحديات  ملو�جهة  �لعربية  �ملنطقة 
�مل�شتقبلية للتنمية �مل�شتد�مة، وقد كلف �ملجل�س 
مقرح  باإعد�د  »�أك�شاد«  �لعربي  �ملركز  �ل���وز�ري 
لهذه �ل�شر�تيجية وبناًء عليه �أعد عليه �أك�شاد 
جمل�س  على  وُعر�شت  �ملطلوبة  �ل�شر�تيجية 
�لتنفيذي  �ملجل�س  على  ثم  �ل��ع��رب،  �ملياه  وزر�ء 
للمجل�س �ل��وز�ري �لعربي للمياه، �لذي �أو�شى 
بت�شكيل جلنة من �خلرب�ء �لعرب للم�شاركة يف 
�شياغتها ب�شكلها �لنهائي، ومت �عتمادها بقر�ر 
من �لقمة �لعربية �ملنعقدة يف جمهورية �لعر�ق 

عام 2012.
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لتحقيق جملة من  �ل�شر�تيجية  ه��ذه  توؤ�ش�س 
�ملرتبطة  �ملجالت  يف  �ملهمة  �لتنموية  �لأه���د�ف 
بتوفري �لإم��د�د مبياه �ل�شرب، و�ل��ري ومعاجلة 
مبادئ  وتطبيق  و�ل�شتثمار  و�ل��ت��م��وي��ل،  �مل��ي��اه، 
�لإد�رة �ملتكاملة للمو�رد �ملائية وتنمية م�شادرها 
�ملوؤ�ش�شية  �ل����ق����در�ت  وب���ن���اء  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة،  غ���ري 
�لفردي  �ل��وع��ي  م�شتوى  ي��رف��ع  مب��ا  و�لب�شرية 
تفعيل  ذل���ك  يف  مب��ا  �مل��ي��اه،  بق�شايا  و�ملجتمعي 
م�شاركة �ملجتمع �ملحلي باتخاذ �لقر�ر�ت و�لبحث 
�مل�شرك،  �ل��ع��رب��ي  �لعمل  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لعلمي، 
�لعربية  �حلقوق  بحماية  يتعلق  فيما  ول�شيما 
باملياه يف �لأر��شي �ملحتلة �أو باملياه �مل�شركة مع 
دول �جل��و�ر و�لعمل على تعزيز �لتعاون ما بن 
�لدول �لعربية لإد�رة �ملو�رد �ملائية �مل�شركة فيما 
بينها، و�لوفاء بتعهد�تها جتاه حتقيق �لأهد�ف 

�لتنموية لالألفية �لثالثة.
�إن �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ع��رب��ي��ة ل��الأم��ن �مل��ائ��ي يف 
�ملنطقة �لعربية، هي وثيقة ذ�ت روؤية متّكن من 
ح�شد �جلهد �لعربي �مل�شرك لتنفيذ جمموعة 
من �لن�شاطات و�لفعاليات �لتي ت�شمن ��شتد�مة 
�ملو�رد �ملائية يف �لوطن �لعربي، وحمايتها �شمن 
حتى  �إجنازها  يتو��شل  و��شحة  تنفيذية  خطة 

عام 2030.
كما كّلف �ملجل�س �لوز�ري �لعربي للمياه »�أك�شاد« 
لال�شر�تيجية  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �خل��ط��ة  ب����اإع����د�د 
�لإطار  هذ�  ويف  �لعربي،  �ملائي  لالأمن  �لعربية 
نظم »�أك�شاد« عدة �جتماعات مع جمموعة من 
و�شع  عنها  ن��ت��ج   ،2013 ع���ام  �ل��ع��رب  �خل����رب�ء 
وبناًء  �لتنفيذية،  للخطة  �لأ�شا�شية  �لهيكلية 
عرب  و�إر���ش��ال��ه��ا  ب�شياغتها  »�أك�����ش��اد«  ق��ام  عليه 
�لم���ان���ة �ل��ع��ام��ة جل��ام��ع��ة �ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة �ىل 
وثيقة  وهي  �ملعنية،  و�ملنظمات  �لعربية  �ل��دول 
�لعمل  ب��ر�م��ج  م��ن  جم��م��وع��ة  لتنفيذ  ت��وؤ���ش�����س 
�ملنطقة  يف  �ل�شر�تيجية  هذه  تنفيذ  تت�شمن 

�لعربية من خالل �شتة ع�شر ن�شاطاً رئي�شياً.
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ح�ساد  لتقانات  املتكامل  اال�ستخدام 

وتاأهيل  احلديث  الري  واأنظمــة  املياه 

االأرا�سي املتدهورة يف الدول العربية
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تغطي �ملناطق �جلافة و�شبه �جلافة معظم �لوطن �لعربي، ومن �ملعروف �أن مثل هذه �ملناطق ي�شود فيها �ملناخ �ل�شحر�وي 
�جلاف، وتتميز بهطولت مطرية قد تكون �أحياناً على �شكل عو��شف مطرية �شديدة ينجم عنها في�شانات و�شيول م�شببة 

�جنر�ف �لربة، وتتجمع مياهها يف �ملنخف�شات ما يعر�شها للتبخر وعدم �ل�شتفادة منها.
ت�شكل �لمطار يف �لبلد�ن �لعربية �مل�شدر �لأ�شا�شي للمو�رد �ملائية، وميكن تخزينها يف �شدود وحفائر �شغرية، �أو بحري�ت 

جبلية لتكون خمزوناً �إ�شافياً من �ملياه ميكن �ل�شتفادة منه يف حالت �نحبا�س �لأمطار. 
تهدف هذه �لأعمال �لهند�شية �ملائية �إىل توفري وزيادة �إمد�د�ت �ملو�رد �ملائية وتخزينها لال�شتخد�م �لزر�عي و�لب�شري، 
ميّكن  كما  �ملثمرة،  و�لأ�شجار  �لبعلية  للمحا�شيل  �لتكميلي  للري  �حلاجة  فرة  خالل  �جلفاف  خماطر  من  و�لتقليل 

�لفالحن من زر�عة �أنو�ع حم�شولية جديدة. 
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��شتخد�م  عند  �مل�شاريع  لهذه  �لقت�شادية  �لكفاءة  وت���زد�د 
ت��ق��ان��ات �ل����ري �حل���دي���ث �ل��ت��ي ت�����ش��اع��د ع��ل��ى زي�����ادة فعالية 

��شتخد�م �ملياه يف �لزر�عة. 
�ملو�رد  �شح  ب�شبب  كبرية  حت��دي��ات  �لعربية  �ملنطقة  ت��و�ج��ه 
�حلالية  و�مل��خ��اط��ر  �مل����و�رد،  ه��ذه  �إد�رة  و���ش��وء  فيها،  �مل��ائ��ي��ة 
و�ملتوقعة �لتي تو�جهها نتيجة �لتغري�ت �ملُناخية، و�شرورة 

�لتكيف مع �آثارها.
ال �لذي يوؤديه �أك�شاد يف تنمية و�إد�رة   وبناًء على �ل��دور �لفعَّ
�مل�����و�رد �مل��ائ��ي��ة، وحت��ق��ي��ق �لأم��ن��ن �مل��ائ��ي و�ل��غ��ذ�ئ��ي، يف ظل 
�شرورة توفري �أدو�ت �لتكيف مع �لتغري�ت �ملناخية يف �ملنطقة 
�لعربية، وخربته �لطويلة يف جمال تاأهيل �ملر�عي �لطبيعية 
مياه  ح�شاد  ت��ق��ان��ات  وتطبيق  �لنباتي  و�ل��غ��ط��اء  �مل��ت��ده��ورة 
�لمطار، مثل �لثالم �لكونتورية وحو�جز ن�شر �ملياه بهدف 
مكافحة �لت�شحر وتنمية �ملر�عي، وتقانة �لبحري�ت �جلبلية 
لتوفري �ملياه لأغر��س �لري �لتكميلي، وتقانة ح�شاد �ملياه من 
�لأ�شطح، بهدف توفري �ملياه لال�شتهالك �ملنزيل، نفذ �أك�شاد 
�لكثري من �لأعمال و�مل�شاريع �ملتعلقة بهذه �ملو��شيع �لهامة 
بالتعاون مع �لعديد من �ملوؤ�ش�شات �لعلمية و�ملنظمات �لدولية 
يف �ل�شعودية و�لردن و�شورية وليبيا و�جلز�ئر وم�شر و�لعر�ق 
و�ل�شود�ن وتون�س، ونفذ 16 �شدة مائية باأحجام خمتلفة يف 
�ملناطق �جلبلية �لفقرية يف �شورية ولبنان وفق �أ�ش�س علمية 
وفنية تعتمد على جمع وحتليل �ملعطيات و�ملعلومات �ملتاحة 
حول �ملناخ و�ملو�رد �ملائية و�جليولوجيا و�لربة و��شتخد�مات 
�لقت�شادية  و�ل����ظ����روف  �ل���زر�ع���ي���ة  و�لأن���ظ���م���ة  �لأر������ش����ي 
�لأولويات  �لعتبار  بعن  �لخ��ذ  مع  لل�شكان،  و�لجتماعية 
�لتنموية ورغبة �لأه��ايل يف تنفيذ تقانات حجز وخزن �ملياه 
زيادة  و�إمكانية  �إ���ش��ايف،  مائي  مل��ورد  �حلاجة  ومقد�ر  لديهم، 
�لهند�شية  و�لإمكانية  �ملياه،  توفر  عند  �لزر�عية  �لإنتاجية 

لإقامة من�شاآت ح�شاد مياه �لأمطار.
ع��ل��ى ح�شاب  �ل��ت��ق��ان��ات  ل��ه��ذه  ت��ن��ف��ي��ذه  »�أك�������ش���اد« يف  يعتمد 
�لعالقة  وحتليل  �ملختلفة،  لال�شتخد�مات  �ملائية  �ملتطلبات 
بن �لهطولت �ملطرية و�جلريان �ل�شطحي، و�إجر�ء در��شة 
�لبحرية  ويتم حتديد حجم  �ملطرية،  للهطولت  �حتمالية 
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�جلبلية �و �حلفري و�أبعاده �لهند�شية ح�شب �ملتطلبات �ملائية يف 
�ملنطقة �مل�شتهدفة و�لهطولت �ملطرية، ويتم �ختيار �ملو�د �لتي 
ت�شتخدم يف تنفيذ �لبحري�ت �جلبلية �أو �حلفائر بعناية، و�شوًل 
يتم جتميعها يف  �لتي  �ملياه  ��شتخد�م  لكيفية  �إع��د�د خطة  �إىل 
�لبحري�ت �جلبلية، مر�فقًة بتنفيذ حملة توعية للمز�رعن يف 
منطقة �مل�شروع، وتنفيذ �أيام حقلية ملهند�شي �لإر�شاد �لزر�عي 
و�لفنين بهدف تو�شيح �أهمية ح�شاد مياه �لأمطار وتخزينها 

وطر�ئق �ل�شتفادة منها.
يكّلف �إن�شاء �لبحرية �جلبلية 250 �ألف دولر �أمريكي باملتو�شط، 
يف حن تقدر �ملنفعة �ملالية �ل�شنوية  لكل و�حدة بنحو 200 �ألف 

دولر �أمريكي ب�شكل و�شطي.
جمال  يف  »�أك�����ش��اد«  مل�شاريع  �لتنفيذ  نتائج  متابعة  خ��الل  وم��ن 
حت�شن  �إىل  �أدت  �مل�شاريع  ه��ذه  �أن  تبن  �لأم��ط��ار  مياه  ح�شاد 
��شتخد�م  خالل  من  �لزر�عية  للمحا�شيل  �لزر�عية  �لإنتاجية 
�أ�شلوب �لري �لتكميلي و�أنظمة �لري �حلديثة، و�إدخال �لأنو�ع 
�ل�شنوي  �لدخل  زي��ادة  وبالتايل  للجفاف  �ملتحملة  �ملح�شولية 
للمز�رعن وحت�شن حالتهم �لقت�شادية وهم عادة من �لطبقات 
�لفقرية نظر�ً لوجودهم يف مناطق جبلية، بالإ�شافة �إىل �شغر 

م�شاحات حياز�تهم �لزر�عية.
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�ن��ط��الق��اً م��ن �ه��ت��م��ام »�أك�������ش���اد« مب��و���ش��وع تطوير 
�إنتاجية �لرثوة �حليو�نية يف �لدول �لعربية وتوفري 
�لتطوير، قام  �أهم عو�مل هذ�  �لعلفية كاأحد  �مل��و�د 
�مليد�نية  �مل�شوحات  من  جمموعة  بتنفيذ  »�أك�شاد« 
�لعربية، تبن مبوجبها  �ل��دول  �لعلفية يف  للمو�رد 
�لأم��ر �لذي  �لعلفية،  �مل�شادر  وج��ود نق�س كبري يف 
جر�ء  �لعربية  �ل���دول  على  �قت�شادياً  عبئاً  ي�شكل 
 4-3 بنحو  قيمتها  تقدر  �لتي  ��شتري�دها لالعالف 
مليار دولر �شنوياً. وعليه، �أ�شدر »�أك�شاد« �لعديد من 
�لدر��شات �لتي توؤكد على �شرورة ��شتثمار �ملخلفات 
�أعالفاً  �ل��زر�ع��ي��ة  �ل�شناعات  وخم��ل��ف��ات  �ل��زر�ع��ي��ة 
�لغذ�ئية،  قيمتها  وحت�شن  جتهيزها  بعد  بديلة 
مما ي�شهم يف خف�س كلف ��شتري�د �لعالف، �إ�شافة 
�إىل �لتخل�س �لآمن من هذه �ملخلفات �لتي ت�شبب 

�لعديد من �مل�شاكل �لزر�عية و�لبيئية.
ب��ذل خ��رب�ء »�أك�����ش��اد« ج��ه��ود�ً بحثية كبرية لتحقيق 
�أهد�ف تاأمن �ملو�رد �لعلفية �لإ�شافية وغري �لتقليدية 
من �ملخلفات �لزر�عية من خالل �جر�ء �لعديد من 
�لأعمال �لهند�شية و�لتجارب �حلقلية ��شتطاعو� من 
خاللها ت�شميم وت�شنيع وحدة �آلية لتح�شن �لقيمة 
�شكل  على  �إنتاجها  و�ع���ادة  �ملخلفات  لهذه  �لغذ�ئية 

مكعبات علفية �شهلة �لتد�ول و�لتخزين ورخي�شة.
6 – 10 طن من  ُتنتج وحدة ت�شنيع �ملخلفات نحو 
ويتم  �ليوم،  يف  �لغذ�ئية  �لقيمة  حُم�ّشنة  �ملخلفات 
�ليوريا  و�إ���ش��اف��ة  بفرمها  �مل��خ��ل��ف��ات  ه���ذه  حت�شن 
و�مليال�س و�ل�شعري و�لعنا�شر �ملعدنية من �أجل رفع 
قيمتها �لغذ�ئية من �لطاقة و�لربوتن ب�شكل خا�س 
مما يحقق ربحاً �شافياً مقد�ره 28 دولر�ً لكل طن 

من �لعلف �لناجت عن �ملخلفات �لزر�عية.
 �أما �ملخلفات �لتي يتم حت�شريها على �شكل مكعبات 
علفية متكاملة فتمر مبر�حل �لفرم يف وحدة ت�شنيع 
و�لر�بطة  غذ�ئياً  �لد�عمة  �مل��و�د  و�إ�شافة  �ملخلفات 
على  وكب�شها  �ملختلفة  �لعلفية  للمكونات  فيزيائياً 
و�لتد�ول،  و�لتخزين  �لنقل  �شهلة  مكعبات  �شكل 

فتحقق ربحاً �شافياً قدره 52 دولر�ً لكل طن.

زود »�أك�شاد« كاًل من تون�س و�ل�شود�ن و�ل�شعودية 
تنفيذ  ذلك  ور�ف��ق  ت�شنيع علف،  بوحدة  و�شورية 
عمليات �ر�شادية تعريفية للم�شتفيدين، وتدريب 
�قت�شادية  در������ش����ات  و�إج�������ر�ء  �ل��ف��ن��ي��ة،  �ل����ك����و�در 
وبيان  �جل��دي��دة،  �لتقانة  ه��ذه  لتوطن  م�شاحبة 

�أهمية �أثرها �لقت�شادي-�لجتماعي و�لبيئي. 
هام  ج��زء  �شد  يف  �لإ���ش��ه��ام  �لتقانة  ه��ذه  ت�شتطيع 
يف  حالياً  �لقائمة  �لكبرية  �لعلفية  �لفجوة  م��ن 
�لدول �لعربية، وحت�شن دخل �شغار مربي �لرثوة 
�حليو�نية بتاأمن م�شادر علفية بديلة ورخي�شة، 
�لناجم  �لبيئي  �لتلوث  م��ن  �حل��د  �ىل  بالإ�شافة 
ع���ن �مل��خ��ل��ف��ات �ل���زر�ع���ي���ة، وت��ف��ت��ح �آف���اق���اً جديدة 
لال�شتثمار�ت يف جمال �لزر�عة وت�شنيع �لأعالف 
ولحتتاج  و�قت�شادية،  عملية  �لتقانة  ه��ذه  لكون 

�ىل توظيفات ر�أ�شمالية كبرية. 
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�أهم  �ملياه ومدى توفرها من  �أ�شبحت م�شكلة 
�ل���زر�ع���ة يف �لعامل،  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات 
نحو  يقع  �ل��ت��ي  �لعربية  �ملنطقة  يف  ول�شيما 
و�شبه  �جل��اف��ة  �ملناطق  يف  �أر��شيها  م��ن   %90
و�رتفاع  �ملت�شارع  �ل�شكاين  �لنمو  �أدى  �جلافة. 
�ل���وع���ي �ل�شحي  �مل��ع��ي�����ش��ي و�زدي������اد  �مل�����ش��ت��وى 
�لطلب  �زدي���اد  �إىل  �إ�شافة  �لعربي،  للمو�طن 
ع��ل��ى �مل���ي���اه لأغ���ر�����س �ل����ري و�ل�����ش��ن��اع��ة، مع 
�لتغري�ت �ملناخية �لتي بد�أت بالظهور و�ملتمثلة 
بانخفا�س معدلت �لهطول �ملطري ب�شكل عام 
و�رتفاع درجات �حلر�رة يف �لعديد من مناطق 
�لوطن �لعربي �إىل نق�س كبري يف �ملو�رد �ملائية 

�ملتاحة يف �لعامل �لعربي. 
�لبحث عن م�شادر مائية  ك��ان ل بد من  ل��ذ�، 
�إ�شافية غري تقليدية و�إن كانت ذ�ت نوعية �أقل 
�لتي  �ملعاجلة  �ل�شحي  �ل�شرف  كمياه  ج��ودة، 
مياه  مل�����ش��ادر  د�ع��م��اً  م�����ش��در�ً  ت�شكل  �أن  ميكن 
�ل��ع��دي��د م��ن حمطات  ون��ظ��ر�ً لنت�شار  �ل���ري. 
معاجلة �ملياه �لعادمة يف معظم �لدول �لعربية 
�آخذة  �مل��ي��اه م��ن ه��ذه �لنوعية  ف��اإن كمية ه��ذه 
بالتز�يد عاماً بعد �آخر، حيث تقدر كمية مياه 
�لعربي  �ل��وط��ن  يف  �لعادمة  �ل�شحي  �ل�شرف 
حالياً بنحو 10.4 مليار مر مكعب يف �ل�شنة، 
بينما تقدر كمية �ملياه �ملعاجلة بنحو 5.6 مليار 

مر مكعب بال�شنة.
�لعديد  تنفيذ  على  “�أك�شاد”  حر�س  ل��ذل��ك، 
من �لبحوث و�لدر��شات للو�شول �ىل �ملعايري 
لهذه  �لآمن  �ل�شتعمال  ت�شمن  �لتي  و�لأ�ش�س 
�ملياه بيئياً و�شحياً، وعلى و�شع ��شر�تيجيات 
ط��وي��ل��ة �مل����دى ت�����ش��اع��د �ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة على 
�لق�شوى  لال�شتفادة  مالئمة  طر�ئق  تطوير 
من هذه �ملياه مبا ي�شمن حماية �لربة و�ملياه 

�جلوفية و�ملحا�شيل من �لتلوث.
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نفذ “�أك�شاد” بالتعاون مع �ملركز �لدويل للزر�عة 
�مللحية )ICBA( م�شروعاً �إقليمياً حول �ل�شتعمال 
�ملعاجلة يف كل من  �ل�شحي  �ل�شرف  ملياه  �لآم��ن 
�شنو�ت  ث��الث  م��دى  على  وُع��م��ان  و�لأردن  تون�س 
2011 – 2013، كان �لهدف منه �إيجاد �لطر�ئق 
�لآمنة ل�شتعمال �ملياه �ملعاجلة يف �لإنتاج �لزر�عي 
وتطوير قدر�ت �لفنين و�ملز�رعن على ��شتعمال 
لالأنظمة  �مل��ث��ل��ى  �لإد�رة  وحت���دي���د  �مل���ي���اه،  ه���ذه 
�ملياه  م��ن  �لنوعية  ه��ذه  ت�شتعمل  �لتي  �ل��زر�ع��ي��ة 

غري �لتقليدية.
�لدول  �أن  تبن  و�لتقييم  �ملتابعة  ف��رة  وخ���الل 
ل��ري �لأن���و�ع  �مل��ع��اجل��ة  �مل��ي��اه  ��شتعملت  �مل��ذك��ورة 
�ملختلفة )حما�شيل �حلبوب، حما�شيل  �لنباتية 
نباتات  حر�جية،  �أ�شجار  مثمرة،  �أ�شجار  علفية، 
رعوية..... �إلخ(، و�أظهرت �لنتائج زيادة يف �إنتاجية 
بتلك  م��ق��ارن��ة   %20 م��ن  ب��اأك��رث  �ملحا�شيل  ه��ذه 
�لنباتات �ملروية باملياه �جلوفية، وتبن كذلك �أن 
كانت  �ملعاجلة  �ملياه  يف  �لثقيلة  �لعنا�شر  تر�كيز 
عن  وبعيدة  �لطبيعي  و�مل��ح��ت��وى  �حل���دود  �شمن 
حدود �ل�شمية �ل�شارة ب�شحة �لإن�شان و�حليو�ن. 
�لزيتون  �أ�شجار  ري  يف  �ملعاجلة  �مل��ي��اه  ��شتعملت 
و�جل����ات����روف����ا و�خل��������روع و�حل�������ش���ول ع���ل���ى منو 
نتائج  �أظ��ه��رت  كما  �ل��ع��ادي��ة،  باملياه  مقارنة  جيد 
�لختبار�ت �جلرثومية خلو ثمار �أ�شجار �لفاكهة 
�ملروية مبياه �ل�شرف �ل�شحي �ملعالج من �مللوثات 
وبينت  �لإن�������ش���ان،  ب�شحة  �ل�����ش��ارة  �جل��رث��وم��ي��ة 
�ل�شفر�ء  �ل��ذرة  �إنتاجية  زي��ادة  �لتجارب �حلقلية 
ريها  عند   %25 م��ن  �أك��رث  �خل�شر�ء  �لكتلة  م��ن 
ب��امل��ي��اه �مل��ع��اجل��ة م��ق��ارن��ة بريها ب��امل��ي��اه �ل��ع��ذب��ة، و 
�أظ��ه��رت ن��ب��ات��ات �ل��دخ��ن �ل��ل��وؤل��وؤي �مل��روي��ة مبياه 
طن/  54 بلغ  �إن��ت��اج��اً  �ملعاجلة  �ل�شحي  �ل�شرف 
 44 �لعذبة  باملياه  �مل��روي��ة  بتلك  مقارنة  هكتار، 
�لريتكايل  حم�شول  مردود  وتفوق  طن/هكتار، 
�مل����روي ب��امل��ي��اه �مل��ع��اجل��ة م��ن �حل���ب و�ل��ق�����س على 

مردود �لزر�عة �ملطرية بن�شب كبرية، وكان تر�كيز 
�لنباتية  �ل��ن�����ش��ج  يف  �ل��ث��ق��ي��ل��ة  �مل��ع��دن��ي��ة  �ل��ع��ن��ا���ش��ر 
حدود  �شمن  �ملعاجلة  باملياه  �مل��روي��ة  للمحا�شيل 
�ملحتوى �لطبيعي وبعيدة عن عتبة �ل�شمية �ل�شارة 

ب�شحة �لإن�شان و�حليو�ن.
�ملعاجلة  باملياه  �جلوفية  �ملياه  تغذية  عملية  متت 
وجرى بعد ذلك �ختبار نوعية �ملياه �جلوفية، حيث 
�ملياه من  تلك  �أي تغري معنوي ملحتوى  ُيلحظ  مل 

�لعنا�شر �لثقيلة �إثر عملية �لتغذية.
يف  �مل��ع��اجل��ة  �مل��ي��اه  ل���ش��ت��ع��م��ال  �جل��ي��دة  �لإد�رة  �إن 
�ل��زر�ع��ة ���ش��روري��ة، ف��ال ب��د م��ن م��ر�ق��ب��ة ومتابعة 
تدهورها  ملنع  و�شفاتها  �لربة  تطور�ت خ�شائ�س 

بفعل �لتغدق �أو �لتملح �أو �لتلوث.
�لري  يف  �ملعاجلة  �مل��ي��اه  ��شتعمال  ي���وؤدي  وع��م��وم��اً   
للربة  �ملختلفة  �خل�شائ�س  حت�شن  �إىل  �لزر�عي 

وزيادة قدرتها �لإنتاجية و�إنتاجية �ملحا�شيل.
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مو�سـوعـة 

الكثبان 

الرمليـــة

       يف 

الــوطن 

العربـــي
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�ل�شنو�ت  مدى  على  »�أك�شاد«  لدى  �ملر�كمة  للخربة  نتيجة 
�لتعاون  على  وب��ن��اًء  �لت�شحر  مكافحة  جم��ال  يف  �ل�شابقة 
�ملناطق  �ل�شحر�ء يف م�شر ومعهد  �لوثيق مع مركز بحوث 
�أول  ي�شدر  �أن  �أك�����ش��اد  ��شتطاع  تون�س  يف  مب��دن��ن  �لقاحلة 
مو�شوعة عربية بعنو�ن »مو�شوعة �لكثبان �لرملية يف �لوطن 

�لعربي«.
تناولت �ملو�شوعة خ�شائ�س �لكثبان �لرملية يف �لوطن �لعربي، 
و�لتنوع  وحركتها،  و�نت�شارها  توزعها  يف  �مل��وؤث��رة  و�لعو�مل 
�لقت�شادية  ومنعك�شاتها  �لرملية،  للبيئات  �ملر�فق  �حليوي 
و�لجتماعية، وتقانات تثبيتها ومكافحة �لت�شحر، بالإ�شافة 
�لكثبان  مناطق  و��شتغالل  لتثبيت  �لناظمة  �لت�شريعات  �إىل 

�لرملية. 
�لرملية  �لكثبان  عن  حديثة  علمية  وثيقة  و�شع  مت  وبهذ�، 
مبرجع  �لعربية  �ملكتبة  و�إغناء  �لعربي،  �لوطن  يف  وبيئاتها 
علمي عنها، ودعم �إعد�د وتنفيذ �خلطط �لوطنية و�لإقليمية 
�ملتدهورة،  �لرملية  �لبيئات  تاأهيل  و�إعادة  �لت�شحر،  ملكافحة 
وتعزيز �لتعاون بن �ملوؤ�ش�شات �لعلمية �ملتخ�ش�شة يف �لوطن 
مع  �لتعامل  لتوجيه  مو�شوعي  علمي  �إط��ار  وو�شع  �لعربي، 
لتلك  �ملر�شدة  �لإد�رة  مفهوم  �شمن  �لرملية  �لكثبان  بيئات 
�أطر �لتخطيط �لإقليمي �ملتكامل،  �ملناطق، مبا يتنا�شب مع 
وحتديد �لعو�مل �لتي ت�شاعد على توجيه ��شت�شالح مناطق 
�لرملية  �لعو��شف  من  و�حلد  وتطويرها،  �لرملية  �لكثبان 

و�لآثار �ل�شلبية للرمال �لز�حفة.
بعد  م�شادرها  من  �ملعلومات  بتوثيق  �ملو�شوعة  ه��ذه  تتميز 
�مل�شاركة  مر�جعتها و�لتحقق منها، و��شافة خرب�ت �جلهات 
من خالل تعاملها طويل �لأمد مع ق�شايا �لبيئات �لرملية 
يف �لوطن �لعربي، مع �لأخذ بعن �لعتبار �مكانية حتديث 
حمتوياتها مبا يتنا�شب مع �لتطور �لتكنولوجي للتعامل مع 
و�ملر�قبة  �لر�شد  عمليات  �شيما  ول  �لرملية،  �لكثبان  بيئة 
�ملعلومات  ونظم  بعد  عن  �ل�شت�شعار  تقنيات  على  �ملعتمدة 

�جلغر�فية و�لنمذجة �لريا�شية.
ت�شكل �ملو�شوعة مرجعاً علمياً للموؤ�ش�شات �لوطنية و�لدولية 
وللعاملن يف جمال علوم �ل�شحر�ء وتطوير وتنمية �لبيئات 

�لرملية يف �لوطن �لعربي.
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اال�ستفادة من املخلفات احليوانية 

واملزرعية واملنزلية لتوفري الطاقة 

وزيادة االإنتاجية الزراعية وحت�سني البيئة 

باإن�ساء وحدات الإنتاج الغاز احليوي 

يف املناطق الريفية يف الدول العربية
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اال�ستفادة من املخلفات احليوانية 

واملزرعية واملنزلية لتوفري الطاقة 

وزيادة االإنتاجية الزراعية وحت�سني البيئة 

باإن�ساء وحدات الإنتاج الغاز احليوي 

يف املناطق الريفية يف الدول العربية

لتحقيق  ه��ام��ة  و�شيلة  �ل��غ��از �حل��ي��وي  �إن��ت��اج  تقانة  ت��ع��ّد 
تنمية �قت�شادية و�جتماعية، كونها تتيح �حل�شول على 
�مل���ز�رع،  م��ن خ��الل حت��وي��ل خملفات  �لنظيفة،  �ل��ط��اق��ة 
�أن  ميكن  حيوي  غ��از  �إىل  �حليو�نية  �ملخلفات  ول�شيما 
بالإ�شافة  �لطاقة،  م��ن  �لريفية  �لأ���ش��رة  حاجة  يغطي 
�أية كلفة  وب��دون  �شماد ع�شوي كمنتج ثانوي،  �إنتاج  �إىل 

تقريباً، �شوى كلفة �إن�شاء �ملخمر�ت ومرة و�حدة.
وفقاً  �حليوي  �لغاز  �نتاج  تقانة  ن�شر  على  »�أك�شاد«  عمل 
فاأن�شاأ  ج��دو�ه��ا،  �أثبتت  �لتي  �حلقلية  �لتجارب  لنتائج 
55 من وحد�ت �نتاج �لغاز �حليوي يف �ل�شود�ن و�شورية 

ولبنان و�ملغرب و�ليمن. 
�أتى تطوير هذه �لتقانة تلبية لرغبة �ملجتمع �ملحلي يف 
�ملناطق �لزر�عية لتنفيذ وحد�ت �لغاز �حليوي من �أجل 
�لتخل�س من م�شكلة بيئية كبرية جر�ء تر�كم �ملخلفات 
على  �ل�شحية  وعو�قبها  و�ملنزلية  و�حليو�نية  �لزر�عية 
�لإن�شان، وتر�فق تنفيذها يف �ملناطق �مل�شتهدفة باأن�شطة 
�لفنين  �إىل  �لعملية  �خل��ربة  ونقل  و�إر�شادية،  تدريبية 
�حليوي،  �لغاز  �إنتاج  وح��د�ت  و��شتثمار  بتنفيذ  �ملعنين 
�لالزمة  �لقت�شادية-�لجتماعية  �ل��در����ش��ات  و�إج����ر�ء 

لتوطن هذه �لتقانة �جلديدة و�لتو�شع بها م�شتقباًل.
�ملتحققة،  �ل�شنوية  و�لعائد�ت  �لتكاليف  على  و�عتماد�ً 
فاإن ��شرد�د ر�أ�س �ملال �مل�شتثمر يف �إن�شاء وت�شغيل وحدة 
�إن��ت��اج �ل��غ��از �حل��ي��وي ي��ك��ون خ���الل خم�س ���ش��ن��و�ت، من 

عمرها �لفني �لبالغ 30 عاماً.
�ل��ت��ق��ان��ة تخلق فر�شاً  ه���ذه  �أن  �ل����ش���ارة �ىل  م��ن  ولب���د 
فر�س  وتخلق  �لعربية،  �لأري���اف  يف  ناجحة  ��شتثمارية 

عمل للقوى �لعاملة فيها.

مقطع عر�شي لركيب وحدة �لغاز �حليوي 
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اأعمال الدعم الطارئ وحت�سني �سبل العي�س 

التي ينفذها “اأك�ساد” لدعم الـ�سكان 

الريفيني املت�سررين من االزمة يف اجلمهوريـة 

العربية ال�سورية
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اأعمال الدعم الطارئ وحت�سني �سبل العي�س 

التي ينفذها “اأك�ساد” لدعم الـ�سكان 

الريفيني املت�سررين من االزمة يف اجلمهوريـة 

العربية ال�سورية

“�أك�شاد” يف �لتخفيف من حدة �لأزم��ة �لتي  ��شهاماً من 
�لريفين،  �ل�شكان  على  و�نعكا�شاتها  “�شورية”  بها  متر 
�جلوع  �شد  �لعمل  منظمة  م��ع  وبالتعاون  “�ك�شاد”  ق��ام 
 9 بتنفيذ  �ل�شورية  �ل��زر�ع��ة  ووز�رة   )AAH( �ل�شبانية 
و�حل�شكة  درع��ا  حمافظات  يف  و�إغ��اث��ي��ة  تنموية  م�شاريع 
و�ل��الذق��ي��ة وري���ف دم�����ش��ق وح��ل��ب خ���الل �ل��ف��رة 2014-
�شبل  وحت�شن  �لطارئة  �مل�شاعد�ت  تقدمي  بهدف   ،2017
�لعي�س للمز�رعن �لفقر�ء، وحت�شن حالة �لأمن �لغذ�ئي 
لل�شكان �لريفين �ملت�شررين من �لأزمة من خالل تقدمي 
مدخالت �لإنتاج �ملختلفة )بذور، مبيد�ت زر�عية، �أعالف 
�ل��رثوة �حليو�نية  ،�أدوي��ة بيطرية، معد�ت زر�عية( ملربي 

و�ملز�رعن يف �ملناطق �ملت�شررة. 
�ثنن  نحو  �مل�شاريع  ه��ذه  من  �مل�شتفيدة  �لأ���ش��ر  ع��دد  بلغ 
وع�شرين �ألف �أ�شرة ريفية فقرية، منها نحو خم�شة �آلف 
 100 من  �أك��رث  �لأ�شر  هذه  وتتكون  �لن�شاء  تديرها  �أ�شرة 
�ألف فرد. ��شتطاع “�أك�شاد” من خالل هذه �مل�شاريع مد يد 
�لعون �إىل هذه �لأ�شر بتقدمي 1515 طناً من بذ�ر �لقمح 
ل� 6050 مز�رعاً، وتوزيع 1800 �شلة من �ملبيد�ت �حل�شرية 
و�لفطرية ملز�رعي �خل�شار يف �ملناطق �مل�شتهدفة، بالإ�شافة 
�إىل توزيع 4700 �شلة من �ملعد�ت �لزر�عية على �ملز�رعن، 
3800 �شلة من بذ�ر �خل�شار و 400 �ألف �شتلة مل�شاريع  و 
�حلد�ئق �ملنزلية و�لبيوت �لبال�شتيكية للن�شاء �لريفيات. 
5100 طناً  ت��وزي��ع  �أم���ا يف جم��ال �لإن��ت��اج �حل��ي��و�ين فتم 
�لعلفية  و�لنخالة  �لعلفي  و�ل�شعري  �ملركزة  �لأع��الف  من 
�أدوية  على  �شلة حتتوي   4100 وتوزيع  م��رب،   8350 على 
حتوي  �شلة   900 توزيع  �إىل  بالإ�شافة  متنوعة،  بيطرية 
�أدو�ت ت�شنيع �حلليب على �لن�شاء �لريفيات للم�شاعدة يف 
حتقيق قيمة م�شافة لإنتاجهم. كما مت تنفيذ 115 وحدة 
�لعائالت  لدى  �ملنازل  �شطوح  من  �لأمطار  مياه  حل�شاد 
�شدة  وتنفيذ  ل��ل��وح��دة،  مكعب  م��ر   10 ب�شعة  �مل�شتفيدة 
يف  �لالذقية  حمافظة  يف  ب�شمالخ  قرية  يف  جبلية  مائية 
�شورية، وتدريب نحو 100 فني من �لعاملن بامل�شاريع يف 
وكياًل   125 وتدريب  و�حليو�ين،  �لنباتي  �لإنتاج  جمايل 
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بيطرياً وتزويدهم بحقائب بيطرية �إ�شعافية، وتدريب 
400 م����ز�رع ع��ل��ى م��ه��ار�ت مدرة  �م����ر�أة ري��ف��ي��ة و   750
للدخل )�شناعات منزلية وريفية( وتزويدهم باملعد�ت 

�لالزمة للت�شنيع. 
�إر�شادية لرفع  جل�شة تدريبية   200 كما مت تنفيذ نحو 
�لنباتي  �لإنتاج  جمايل  يف  �مل�شتفيدين  ومهار�ت  �شوية 
و�حليو�ين ح�شرها �أكرث من ع�شرة �آلف مرب ومز�رع 

يف �ملحافظات �مل�شتهدفة.
وكانت �أهم �لنتائج �ملحققة م�شاعدة �أكرث من ع�شرين 
�ألف عائلة فقرية على حتمل ظروف �لأزمة يف �شورية 
وتثبيتهم يف قر�هم وعدم نزوحهم منها، و�إعادة ت�شغيل 
و�مل�شاعدة  �مل�شتهدفة  �لقرى  يف  �لزر�عي  �لإنتاج  دورة 
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على زر�عة �آلف �لهكتار�ت من �لقمح، وم�شاعدة مربي 
�ل����رثوة �حل��ي��و�ن��ي��ة ع��ل��ى �حل��ف��اظ ع��ل��ى م��ا ت��ب��ق��ى من 
للدخل  �أ�شا�شي  كمورد  عليها  يعتمدون  �لتي  قطعانهم 
وعدم بيعها لعدم قدرتهم على حتمل تكاليف تغذيتها 

ورعايتها.
�لغنم  �لروؤو�س من  �زد�د عدد  �مل�شاعد�ت  ونتيجة لهذه 
غ��ذ�ئ��ي متنوع  م�����ش��در  وت���اأم���ن   ،%20 ب��ن��ح��و  ل��دي��ه��م 
�لفقرية،  لالأ�شر  و�ل�شتوية  �ل�شيفية  �خل�شرو�ت  من 
جمال  يف  �لريفيات  �لن�شاء  لآلف  عمل  فر�س  وتاأمن 
زر�ع����ة وت�����ش��ن��ي��ع �خل�������ش���رو�ت، وحت�����ش��ن دخ���ل �لأ�شر 
و%28  ل��ل��م��ز�رع��ن   %22 بن�شبة  �مل�شتهدفة  �لريفية 

ملربي �لرثوة �حليو�نية.
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االأن�سطة املولدة للدخل للن�ساء 

الريفيات يف حمافظة الرقة

 يف �سورية بالتعاون مع

الريفية  للتنمية  االإ�سبانية  الوكالة 

”RESCATE“
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�جتاحت موجات قا�شية من �جلفاف �ملناطق �ل�شمالية 
مما   ،2010-2000 �لفرة  خ��الل  �شورية  من  �ل�شرقية 
حد� باأك�شاد �أن تنفذ م�شروعاً يف حمافظة �لرقة )وهي 
من �ملناطق �لأ�شد تاأثر�ً باجلفاف( بهدف تخفيف �آثار 

�جلفاف على �ل�شكان �لريفين.
 ��شتهدف �مل�شروع 110 من “�لن�شاء” �لأ�شد فقر�ً �للو�تي 
مت  حيث  لالأ�شرة،  معياًل  �أو  ل��ل��رزق،  م�شدر�ً  ميلكن  ل 
تخ�شي�س كل م�شتفيدة بخم�شة روؤو�س من غنم �لعو��س 
كامل  عام  ملدة  لها  �لالزمة  �لأع��الف  وتاأمن  �حلو�مل 
فنية  ك��و�در  وتدريب  �لبيطرية،  �لرعاية  توفري  ��شافة 
وبيطرية من �أبناء �ملحافظة مل�شاعدتهن يف �أعمال تربية 
�ل��زر�ع��ي��ة، مم��ا حقق لهن م�شدر�ً  ورع��اي��ة �حل��ي��و�ن��ات 
منا�شباً للدخل من بيع منتجات �لأغنام )حليب، حلم، 
�شوف( وح�ّشن م�شتوى �لتغذية لدى �أُ�شرهن، كما �دى 
�ىل زيادة عدد �حليو�نات �لزر�عية يف مناطقهن، وخفف 
من �أعباء و�آثار �جلفاف �لذي حلق باملنطقة، ما �شاعد 

على تثبيت �ل�شكان يف مناطقهم وعدم هجرتهم.
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تنفيذ خارطة 

اال�ستخدامات 

املثلى 

للأرا�سي 

يف ال�سودان

�لتعاون  على  “�أك�شاد”  حر�س  م��ن  �نطالقاً 
ت��ط��وي��ر �لزر�عة  �ل�����ش��ود�ن يف  م��ع ج��م��ه��وري��ة 
�لإمكانيات  وحت���دي���د  �حل��ي��و�ن��ي��ة،  و�ل������رثوة 
�ل����زر�ع����ي����ة �مل���ت���اح���ة ب���ه���دف �مل�������ش���اع���دة على 
�ل�شود�نية.  �ل��زر�ع��ة  يف  بال�شتثمار  �لنهو�س 
�ل�شتخد�مات  خر�ئط  “�أك�شاد” �إع��د�د  توىل 
�مل��ث��ل��ى ل��الأر����ش��ي يف �ل�����ش��ود�ن مب�����ش��اح��ة 53 
)ك�شال  �ل�شرقية  �ل��ولي��ات  يف  هكتار  مليون 
�لتنمية  بغاية  �لأح��م��ر(،  و�لبحر  و�لغ�شارف 
�لأر�شية  و�إع��د�د  �لزر�عية  للمو�رد  �مل�شتد�مة 
�لزر�عة  يف  لال�شتثمار  �ل��الزم��ة  �ملعلوماتية 
و�لجتماعي  �لقت�شادي  �مل�شتوى  وحت�شن 

لل�شكان.
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على  وب����الع����ت����م����اد  “�أك�شاد”  خ�������رب�ء  ع���م���ل 
�ملعلومات  �أن��ظ��م��ة  وت��ق��ان��ة  �ل��ف�����ش��ائ��ي��ة  �ل�����ش��ور 
�حلقلية  و�مل�شوحات  �لأعمال  �جلغر�فيةونتائج 
وع��ام��ة لرب  رقمية  خ��ارط��ة   525 �إجن���از  على 
كما  عنها،  معلومات  قاعدة  �إع��د�د  مع  �ل�شود�ن 
قامو� بتجهيز قو�عد معلومات للمياه �جلوفية 
وخر�ئط رقمية للمناطق �ملروية تت�شمن �لآبار 
وتوزعها، �إ�شافة �إىل قو�عد معلومات عن �ملياه 
للم�شيالت  رقمية  وخر�ئط  و�مل��ن��اخ،  �ل�شطحية 
�ملائية ومو�قع ح�شاد �ملياه و�لفي�شانات، كذلك 
و�لغابات  �مل��ر�ع��ي  ع��ن  بيانات  ق��و�ع��د  �إع���د�د  مت 
�لرقمية  م���ن �خل����ر�ئ����ط  ك��ب��ري  ع����دد  وجت��ه��ي��ز 
للمر�عي و�لغطاء �لأر�شي و�لغابات و�ملحا�شيل، 
تدهور  ح�����ول  م���ع���ل���وم���ات  ق����و�ع����د  �إع��������د�د  ومت 
�لت�شحر  خلط  �لرقمية  و�خل��ر�ئ��ط  �لأر����ش��ي، 
ولتدهور �لغطاء �لنباتي ومو�قع هذ� �لتدهور، 
17 در��شة مرجعية  �إع��د�د  كما نتج عن �مل�شروع 
و�أخرى  �قت�شادية  در��شات  تنفيذ  ومت  خمتلفة، 
�إر���ش��ادي��ة، وق��ام خرب�ء  �جتماعية م��ع م��ذك��ر�ت 
“�أك�شاد” مبر�جعة �لنتائج �أثناء مر�حل �لتنفيذ 
وتنظيم  �ل�شود�نين،  نظر�ئهم  مع  ومناق�شتها 
لقاء�ت تدريبية حول قو�عد �لبيانات يف جمالت 
و�لغابات  و�مل���ر�ع���ي  و�مل���ي���اه  و�لأر�����ش���ي  �ل��رب��ة 
و�لنباتية،  �حل��ي��و�ن��ي��ة  و�ل������رثوة  �لق��ت�����ش��اد  و 
�لأمر   ،GPS �ملو�قع  حتديد  �أجهزة  و��شتخد�م 
�لذي �أدى �ىل تكوين قاعدة مهمة لتعاون فعال 
بن خرب�ء »�أك�شاد« ونظر�ئهم �ل�شود�نين ومّهد 
زر�عية  تنموية  م�شاريع  تنفيذ  يف  �أك��رب  لتعاون 
كربى يف �مل�شتقبل تتيح �لفر�شة لنه�شة كبرية 

يف �لزر�عة �ل�شود�نية.
نتج عن هذه �لأعمال ت�شجيع �ل�شتثمار�ت �ملحلية 
و�لأجنبية يف �لزر�عة �ل�شود�نية ومبا يعادل 7.5 

مليار دولر �مريكي تقريباً حتى �لآن.



3232

مكافحة زحف الرمال وتثبيت 

الكثبان الرملية يف البادية ال�سورية

)كباجب–الهريب�سة(

�لز�حفة  �لرمال  �أو  �لرملية  �لكثبان  ظاهرة  تفاقمت 
�جلمهورية  من  �ل�شرقية  �ل�شمالية  �ملناطق  بع�س  يف 
و�لحتطاب  �جلائر  �لرعي  ب�شبب  �ل�شورية  �لعربية 
وفالحة �لأر��شي �له�شة، فر�جعت �ملقدرة �لإنتاجية 
وت�شارعت  �لنباتية،  �لكثافة  و�نخف�شت  ل��ل��م��ر�ع��ي، 
عمليات �لجنر�ف �لريحي للربة. لذلك، قام »�أك�شاد« 
بالتعاون مع وز�رة �لزر�عة يف �شورية بتنفيذ م�شاريع 
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مكافحة �لت�شحر و�إعادة تاأهيل �لأر��شي �ملتدهورة يف 
موقعن يف �لبادية �ل�شورية )�لهريب�شة وكباجب( يف 
بهدف  هكتار،   2000 مب�شاحة  �ل���زور،  دي��ر  حمافظة 
�مل��وق��ع��ن، وخ��ل��ق بيئة ت�شجع  �ل��رم��ال يف  منع ح��رك��ة 
منو �لنباتات �لطبيعية و�ملزروعة. فتم �إقامة حو�جز 
�لبال�شتيكي،  و�ل�شبك  �حل�شر  كحو�جز  ميكانيكية، 
و�إقامة  للرمال  م�شائد  لت�شكل  خنادق  حفر  مت  كما 
�شو�تر تر�بية، و تنفيذ زر�عة �شر�ئطية وزر�عة �أحزمة 
رعوية، بالإ�شافة �إىل ح�شاد مياه �لأمطار عن طريق 
�إحد�ث �شقوق يف �لربة تعمل كخطوط ري عميق مع 

�إن�شاء �أكتاف تر�بية حلجز مياه �جلريان �ل�شطحي.
خنادق  ح��ف��ر  عمليات  ن��ف��ذت  �لهريب�شة  م��وق��ع  ف��ف��ي 
ب��ط��ول 16ك����م، و����ش���دود ت��ر�ب��ي��ة م��ت��ع��ام��دة م��ع �جتاه 
�لرياح، و�إقامة حو�جز ميكانيكية بطول 8 كم ب�شعف 
�أعمال  ونفذت  �لق�شب،  بعيد�ن  ك��م    4.4 و  �لنخيل، 

�لتثبيت �حليوي بزر�عة 320 �ألف �شتلة رعوية.
 �أما يف موقع كباجب فتم حفر خنادق �أمامية متعامدة 
م���ع �جت����اه �ل���ري���اح ب��ط��ول 10ك�����م، وت��ن��ف��ي��ذ مربعات 
�لكثبان  على  �لنخيل  �شعف  با�شتعمال  �شطرجنية 
�لرملية، و�إقامة حو�جز ميكانيكة من �شعف �لنخيل 
بطول 8.3 كم، وعيد�ن �لق�شب بطول 4.9 كم، و�إقامة 
 5 �لبال�شتيكي بطول  �ل�شبك  حو�جز ميكانيكية من 
كم، ومت تطبيق �أعمال �لتثبيت �لرعوي بزر�عة 200 

�ألف �شتلة رعوية.
�مل�����ش��روع ر���ش��دت نتائج   وع��ن��د �لن��ت��ه��اء م��ن تنفيذ 
�لريحي،  �لجن������ر�ف  ع��م��ل��ي��ات  ت���ر�ج���ع  يف  و����ش��ح��ة 
حركة  من  و�حل��د  �ملفقودة،  �لربة  كمية  و�نخفا�س 
�لغطاء  �إيجابي وملحوظ يف  �لكثبان، وحدوث تطور 
�أنو�ع نباتية كانت مهددة  �أدى �إىل ظهور  �لنباتي، ما 
ب��الن��ق��ر����س، و�حل���د م��ن �ل��ع��و����ش��ف �ل��غ��ب��اري��ة ومن 
تاأثريها �ل�شلبي على �شحة �لنا�س، و�ملن�شاآت �لعامة، 
و�لأر��شي �لزر�عية و�لرعوية، ومت ت�شجيل بدء عودة 

�حلياة �لربية و�لتنوع �حليوي يف مناطق �مل�شروع.



3434

التنمية الزراعية 

يف دولة فل�سطني

ي�شكل �لقطاع �لزر�عي يف دولة فل�شطن جزء�ً �أ�شا�شياً 
من مكونات �لن�شيج �لوطني و�لقت�شادي و�لجتماعي 
�لزر�عة  ف��اإن  ذل��ك  �إىل  �إ�شافة  �لفل�شطيني،  و�لثقايف 
�ملهددة  ب��الأر���س  وت�شبث  وت�شٍد  �شمود  ع��ن��و�ن  متثل 

بامل�شادرة و�ل�شتيطان.
وقد حر�س »�أك�شاد« على �لتو��شل �لد�ئم مع �جلانب 
�لفل�شطيني وتقدمي �لدعم للنهو�س بالقطاع �لزر�عي 
تزويد  زر�عية، وعمل على  تنمية  و�لإ�شهام يف حتقيق 

وز�رة �لزر�عة �لفل�شطينية بالر�كيب �لور�ثية �ملح�شنة 
من  �ملتفوقة  »�أك�شاد«  وباأ�شناف  �ملثمرة  �لأ�شجار  من 
�ل��ق��م��ح و�ل�����ش��ع��ري وخ�����ش�����س �ل��ت��م��وي��ل �ل����الزم لتنفيذ 

م�شاريع تنموية زر�عية.
و�لجتماعي،  �لقت�شادي  �ملجل�س  ق��ر�ر�ت  على  وبناًء 
�لتنفيذي »لأك�شاد« عام  �لعمومية و�ملجل�س  و�جلمعية 
�أمريكي  دولر  �أل���ف   100 نحو  تخ�شي�س  مت   2008
�لفني  �لدعم  لتقدمي  خ��ربة  كبيت  عمله  ع��ائ��د�ت  من 
�ل������دور�ت �لتدريبية  م��ن  ن��ظ��م ع����دد�ً  و�ل��ت��ق��اين، ك��م��ا 
�لقطاع  يف  �لعاملن  م��ن  للمخت�شن  عمل  وح��ل��ق��ات 
�لزر�عي يف فل�شطن، ويعمل »�أك�شاد« على متابعة �إجناز 
م�شاريع  تنفيذ  �ملت�شمن  �لتنفيذي  �لفني  �ل��ربن��ام��ج 
خم�شن  مببلغ   2013 ع���ام  م��ن  ب����دء�ً  زر�ع���ي���ة  تنمية 
�لقمح  ب��ذ�ر  �إكثار  تت�شمن  �شنوياً  �أمريكي  دولر  �أل��ف 
و�ل�شعري من �أ�شناف »�أك�شاد« �ملعتمدة، و�إر�شال كميات 
م��ن ب���ذ�ر ���ش��اللت و�أ���ش��ن��اف »�أك�����ش��اد« �مل��ب�����ش��رة عالية 
بتنفيذ  »�أك�شاد«  خرب�ء  قام  �ملجال  هذ�  ويف  �لإنتاجية، 
فل�شطن  دول��ة  م��ن  متدربن  ل�شالح  تدريبية  دور�ت 
و�ملحافظة  �حلبوب  ملحا�شيل  �لور�ثي  �لتح�شن  حول 
�لوطني  �ملركز  تزويد  مت  كما  �ل�شنفية،  �لنقاوة  على 
�ل�شائل  م��ن  بق�شات  �ل��زر�ع��ي��ة  للبحوث  �لفل�شطيني 
�ملنوي للغنم و�ملعز �ملح�شن لال�شتفادة منها يف عمليات 
�لتلقيح �ل�شطناعي وتطوير �لرثوة �حليو�نية، وقدم 
�لدعم و�خلربة �لالزمة يف جمال ح�شاد مياه �لمطار 
باإن�شاء �آبار جمع �ملياه يف فل�شطن، وحفر وجتهيز 26 

بئر�ً للزر�عة.
�إن�شاء  كما مت بالتعاون مع وز�رة �لزر�عة �لفل�شطينية 
�حليو�نية يف  �ل��رثوة  لتح�شن  »�أك�شاد«  بحوث  حمطة 

فل�شطن.
�إنتاجية  �مل�شاعدة يف حت�شن  »�أك�شاد« بتقدمي  وي�شتمر 
مل�شاركة  �لد�ئم  دعمه  �ىل  بالإ�شافة  و�ل�شعري،  �لقمح 
�ملوؤمتر�ت  يف  �لفل�شطينين  و�لخت�شا�شن  �خل��رب�ء 

و�للقاء�ت �لعلمية و�لدور�ت �لتدريبية �لتي يعقدها.
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تثبيت الكثبان الرملية 

وا�ستخدام مياه ال�سرف الزراعي

بواحة �سيوه 

يف جمهورية م�سر العربية
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يف  �شيوه  و�ح���ة  يف  و�ملناخية  �لبيئية  �ل��ظ��روف  �أدت 
جمهورية م�شر �لعربية، �ىل �إيقاف �لن�شاط �لزر�عي 
للرياح  فيها  و�لنباتات  �لو�حة  تعر�س  ب�شبب  فيها، 
�لن�شطة وحركة �لرمال، و�رتفاع من�شوب �ملاء �لأر�شي، 
وتاأثرت �شلباً �لبنى �لتحتية و�ملن�شاآت �ل�شكنية، وهذ� 

ما تطلب حماية �لو�حة من هذه �ملخاطر.
»�أك�شاد« مع مركز بحوث �ل�شحر�ء يف م�شر  تعاون 
على تنفيذ م�شروع �منوذجي تطبيقي ر�ئ��د يهدف 
�إىل �حلد من �أخطار زحف �لرمال، و�إقامة جمتمع 
و�إع�����ادة �حل��ي��اة �ىل  �مل�شتهدفة  �مل��ن��اط��ق  ت��ن��م��وي يف 

�لو�حة.
قام خرب�ء »�أك�شاد« باتخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة حلماية 
و�لبيولوجية  �مليكانيكية  �لنظم  باإن�شاء  �لنباتات  
�خلنادق  باإن�شاء  متثلت  �مل�شتهدفة،  �ملنطقة  لتنمية 
و�لأ�شو�ر بغر�س حماية �ملناطق �لزر�عية �خل�شر�ء 
من خطر زحف �لرمال، وقد مت �ختيار جمموعة من 
�لنباتات �لتي تالئم �لبيئة، وزر�عتها يف ت�شميمات 
خمتلفة ميكن من خاللها �حلد من �شرعة �لرياح 
ومقاومة زحف �لرمال، ومت كذلك تنفيذ �شبكة ري 
بالتنقيط يف منطقة �مل�شروع با�شتعمال مياه �ل�شرف 
�لزر�عي، كما عمل خرب�ء »�أك�شاد« على تنفيذ دور�ت 
تدريبية للمجتمع �ملدين و�ملهند�شن �لزر�عين حول 
كيفية �لتعامل مع �لكثبان �لرملية وو�شائل مقاومتها 

و�إد�رة نظم �لري.
�أب���دى  �ل��ن��ت��ائ��ج  �لتقييم وم��ت��اب��ع��ة  و�ث���ن���اء م��رح��ل��ة 
�لو��شحة  ونتائجه  �مل�شروع  عن  ر�شاهم  �ملز�رعون 
�لتي �أدت �إىل �إدخال زر�عات جديدة مل تكن ممكنة 
و�لفول  و�لفاكهة  و�لنخيل  كالزيتون  تنفيذه  قبل 
و�لرب�شيم �حلجازي �إ�شافة �إىل تربية �ملو��شي، وبد�أ 
�ل�شتثمار يف �لو�حة كنتيجة لذلك، ومت بناء �ملنازل 
�ل�شكنية وعودة �حلياة تدريجياً �إىل �لو�حة، ما �أدى 
�إىل حدوث تغري �قت�شادي و�جتماعي �إيجابي لدى 

�ملز�رعن وحت�شن دخلهم وم�شتوى معي�شتهم.
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ا�ستعمال مياه 

ال�سرف الزراعي 

يف حو�س وادي ريغ

بالتعاون مع وزارة 

الفلحة والتنمية 

الريفية 

 املعهد التقني لتنمية 

الزراعة ال�سحراوية 

يف اجلمهورية 

اجلزائرية 

الدميقراطية ال�سعبية

و�ل�شعوبات  �مل�شاكل  م��ن  �ملائية  �مل���و�رد  حم��دودي��ة  تعد 
�لتي تو�جه �لزر�عة �ملروية يف �جلز�ئر لذلك، كان لبد 
من �لبحث عن م�شادر مائية غري تقليدية رديفة تدعم 
�ل��زر�ع��ي وتلبية  �ملائية �حلالية لزيادة �لإن��ت��اج  �مل��و�زن��ة 
�حتياجات �ل�شكان، هذ� ما جعل �هتمام »�أك�شاد« بالتعاون 
مع وز�رة �لفالحة و�لتنمية �لريفية يف �جلز�ئر، يتجه 
�لزر�عي  �ل�شرف  مياه  ��شتعمال  م�شروع   تنفيذ  نحو 
�ملاحلة ومتو�شطة �مللوحة يف �لري، لنت�شارها بكميات ل 
ي�شتهان بها يف حو�س »و�دي ريغ«، بهدف حتقيق �لتنمية 
�ل��زر�ع��ي��ة وزي�����ادة دخ���ل �ل��ف��الح��ن وحت�����ش��ن م�شتوى 
معي�شتهم، من خالل �لإد�رة �ملثلى لإعادة ��شتعمال مياه 
�ل�شرف �لزر�عي �ملاحلة، باأ�شاليب وتقانات علمية وفنية 
للمو�رد  �لر�شيدة  �لإد�رة  �أن  »�أك�شاد«  ي��رى  �إذ  منا�شبة، 
�ملائية يف �ملناطق �جلافة، �شرورة وطنية لتقلي�س �لعجز 
�لتو�زن  �إىل حتقيق  �ملائية، و�شوًل  �مل��و�رد  �ملت�شاعد يف 
�مل��ائ��ي، وبلوغ مرحلة �لأم��ن �مل��ائ��ي، �ل��ذي يعد �لأ�شا�س  

للتنمية �لزر�عية �مل�شتد�مة. 
وخالل مرحلة تنفيذ �مل�شروع مت �إج��ر�ء عدد كبري من 
�ملاحلة  �ملياه  ��شتعمال  �إمكانية  م��دى  لقيا�س  �لتجارب 
»�ملعاجلة« يف ري �لنباتات �لإنتاجية، ودور �ملادة �لع�شوية 
�إن���ت���اج حم�����ش��ول �لقمح  يف تقليل ت��اأث��ري �مل��ل��وح��ة ع��ل��ى 
�أ�شناف  زر�ع��ة بع�س  �إمكانية  �لنتائج  �لقا�شي. �ظهرت 
 ،dS/m  14 ملوحتها  مب��ي��اه  م��روي��اً  و�ل�شعري  �لقمح 
�إنتاجية  2,7-3,8 طن/هكتار وهي  �إنتاجيتها  تر�وحت 
عالية ن�شياً يف ظروف �لزر�عة و�ل��ري مياه ماحلة مما 
يوؤثر �إىل �لقدرة �لعالية لهذه �لأ�شناف لتحمل �مللوحة 

وهنا يف حد ذ�ته جناح ذو �أبعاد �قت�شادية كبرية.
كما بينت �أن ��شافة �ل�شماد �لع�شوي يوؤدي �إىل خف�س 
ملوحة �لربة بن�شبة 2-7% ودرجة pH �لربة بن�شبة 
�مللوحة  م��ق��اوم��ة  على  �ل��ن��ب��ات��ات  و���ش��اع��د   ،%1.5-0.5
�ل�شي�شبان  حم�شول  �نتاج  �أمكن  كما  �مل���ردود،  وحت�شن 
لتاأمن م�شدر  �ملاحلة  �ل��زر�ع��ي  �ل�شرف  م��روي��اً مبياه 
تربية  وت�شجيع  �ملنطقة  يف  �حل��ي��و�ن��ات  لربية  علفي 
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�ملو��شي وزيادة �لدخل وحت�شن م�شتوى �ملعي�شة.
و�أث���ن���اء ف���رة تنفيذ �مل�����ش��روع ع��م��ل ف��ري��ق م��ن خرب�ء 
“�أك�شاد” على �إر�شاد وتوعية �لفالحن يف �ملنطقة حول 
��شتعمال مياه �ل�شرف �لزر�عي يف ري �ملحا�شيل، كما 
مت تدريب وتاأهيل �لكو�در �لفنية حول �لتقييم و�لإد�رة 
�مل�شتد�مة للم�شروع، و�إد�رة ��شتعمالت �ملياه �ملاحلة يف 

�لري، وطر�ئق �لتحاليل �ملخربية �ملعتمدة دولياً.



4040

�ملناطق �جلافة و�لأر��شي �لقاحلة �ك�شاد �جناز�ت كبرية يف �شتى  حقق �ملركز �لعربي لدر��شات 
�حلقول و�مليادين خالل م�شريته �لطويلة من �لعمل �لدوؤوب على تعزيز �لعمل �لعربي �مل�شرك 
�ملو�رد  على  و�حل��ف��اظ  �ل��زر�ع��ي��ة،  �لتنمية  جم��الت  يف  ن�شاطه  تكر�س  و�ل��ت��ي  جم��الت��ه،  ب�شتى 
�لعربي،  �لوطن  يف  للفالحن  و�لقت�شادي  �لجتماعي  �مل�شتوى  وحت�شن  وتنميتها،  �لطبيعية 

مما �هله عن جد�رة ليكون بيت �خلربة �لعربي يف حقول �لبحث �لعلمي و�لتنمية �مل�شتد�مة.
�لتي  �لزر�عة،  حقول  �شتى  يف  �لتقانات  من  �ملزيد  تطوير  �ىل  با�شتمر�ر  ي�شعى  �ك�شاد  ولي��ز�ل 
تنعك�س �إيجابا على �لرتقاء بالإنتاج �لزر�عي، كما ونوعاً، يف �لوطن �لعربي، وفق روؤية تنموية 

�شاملة ومنهجية علمية مدرو�شة.


