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تقديــــــــــــــم
امتلك املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة "�أك�ساد" القدرة على  حتقيق النمو والتقدم يف
تنفيذ خطط عمله ال�سنوية ،والتي تعك�س توجهات و�أولويات الدول العربية يف عملية التنمية الزراعية ،وعملنا
على توحيد اجلهود واالمكانيات وفق ر�ؤية �سليمة وم�شرتكة بدعم من �أ�صحاب املعايل �أع�ضاء اجلمعية العمومية
واملجل�س التنفيذي لتنفيذ خطة عمل �أك�ساد لعام  2014ب�شكل كامل.
لقد حافظ �أك�ساد على الإمكانيات التي �أهلته لتحقيق الإجنازات من خالل اتخاذ التدابري التنفيذية والإجراءات
وفعالة لتحقيق الأهداف املر�صودة
العملية والتي يتم �إخ�ضاعها للتقييم واملراجعة ب�شكل دوري ،جلعلها قوية ّ
للم�شاريع املنفذة ،ففي جمال برامج الرتبية والتهجني للحبوب ،مت اعتماد بع�ض �أ�صناف �أك�ساد يف اجلزائر
و�سورية ولبنان ،وحققنا �إجنازات يف جمال ا�ستخدام نظم وقواعد املعلومات وتقنيات النمذجة الريا�ضية
يف جمال �إدارة املوارد املائية ،ومكافحة الت�صحر واحلد من زحف الرمال و�إعادة ت�أهيل �أرا�ضي املراعي
املتدهورة و�أ�صدرنا �أطل�س  لنباتات املراعي يف الوطن العربي ،ودر�سنا التخفيف من وط�أة اجلفاف والت�أثري
ال�سلبي للتغريات املناخية ،وتو�صيف التغريات الإيجابية وال�سلبية التي طر�أت على املوارد الأر�ضية يف الدول
العربية ،وبد�أنا بتنفيذ امل�رشوع العربي للأحزمة اخل�رضاء يف الأقاليم العربية ،كذلك حققنا نتائج متقدمة يف
جمال التح�سني الوراثي ورعاية املجرتات ال�صغرية لتح�سني الإنتاجية لعروق الأغنام واملاعز ،ون�رش الرتاكيب
الوراثية املح�سنة بوا�سطة التقنيات احلديثة بالتعاون مع العديد من املحطات البحثية الوطنية العربية ،وعملنا
على تطوير الربامج البحثية للإبل ،وتو�سعنا يف جمال م�سح املوارد العلفية ودرا�سة امل�صادر غري التقليدية
�سواء النباتية منها �أواحليوانية ملا ت�ضمه املنطقة
للأعالف ،ويف جمال ح�رص وتو�صيف املوارد الوراثية
ً
العربية من تنوع حيوي كبري وهام ،كذلك يف جمال تطوير وتنمية الأ�شجار املثمرة املتحملة للجفاف ،والنخيل
وحت�سني �إنتاجيتها ،مرتافقة مع تقييم النتائج البحثية التي تو�صل اليها �أك�ساد بهدف ت�أكيد جدواها االقت�صادية،
للتكيف مع التحديات التقنية املعا�رصة.
و�إعداد الكوادر العربية امل�ؤهلة ّ
ا�ستطاع �أك�ساد �إحراز التقدم وتنفيذ امل�شاريع و�إجنازها على �أر�ض الواقع ،من خالل اال�ستخدام الر�شيد وتعظيم
اال�ستفادة من الإمكانيات املوجودة وتكري�س اجلهود لتنفيذ  20برناجم ًا احتوت على  47م�رشوع ًا بحثي ًا ،هدفت
�إىل امل�ساهمة يف حتقيق النمو الزراعي وحت�سني الأمن الغذائي وزيادة ا�ستدامة املوارد الطبيعية ،وحت�سني
اجلهود الرامية �إىل حتقيق التنمية العادلة وامل�ستدامة.
                                                                                                      والله ويل التوفيق.
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�أو ًال :برنامج احلبوب

يعد برنامج احلبوب من �أهم الربامج التي ينفذها املركز العربي
(�أك�ساد) ،لعالقته املبا�رشة بالأمن الغذائي وتقلي�ص الفجوة الغذائية
يف الوطن العربي .يهدف الربنامج �إىل تطوير وحت�سني �أ�صناف من
املحا�صيل الإ�سرتاتيجية (القمح القا�سي ،والقمح الطري ،وال�شعري،
والذرة الرفيعة) ،تت�صف بالقدرة التكيفية الوا�سعة مع االحتفاظ
بالإنتاجية العالية حتت ظروف الإجهادات الإحيائية والال�إحيائية،
و�إىل م�ساعدة املراكز البحثية فى ا�ستنباط �سالالت جديدة ذات قدرة
على التكيف ال�ضيق من خالل ا�ستخدام الأجيال الإنعزالية والتقييم
واالنتخاب حتت الظروف البيئية املحلية.
يت�ضمن برنامج احلبوب عدد ًا من امل�شاريع البحثية والتنموية التي
تنفذ بالتعاون مع اجلهات والهيئات املعنية يف الدول العربية.

 1.1م�رشوع ا�ســـــتنباط �أ�صناف من القمح
وال�شعري عالية التحمل للإجهادات الال�إحيائية
والإحيائيــــة وذات كفاءة �إنتاجية عالية.

يهدف امل�رشوع �إىل تطوير وحت�ســــني �إنتاجية حما�صيل احلبوب
ال�صغرية (القمح القا�سي،والقمح الطري،وال�شــــــعري)،وثبات
�إنتاجيتها مبا ي�ضمن حتقيق الأم��ن الغذائي ،والتنمية الزراعية
امل�ستدامة ملكونات النظام الزراعي العربي.
ت�ضمنت الأن�شطة املنفذة ملكونات برامج تربية وحت�سني القمح
القا�سي ،والقمح الطري ،وال�شعري خالل املو�سم الزراعي -2013
 2014ما يلي:

 1.1.1تقييم امل�صادر الوراثيـــــة لتحمل الإجهادات
الال�إحيائية والإحيائيــــــة:
ت�شكل هذه اخلطوة جزء ًا �أ�سا�سي ًا من منهجية العمل التي يتبعها
برنامج احلبوب ،حيث يتم تقييم �أداء امل�صادر الوراثية املدخلة
�أو امل�ستنبطة من املركز العربي لتحمل الإجهادات الال�إحيائية
والأحيائية .يف حمطات �أك�ساد البحثية يف �إزرع وطرطو�س
(�سورية) ،وحمطة كفردان (لبنان).
خالل مو�سم  ،2014-2013مت تقييم العديد من امل�صادر الوراثية
�ضمت  600مدخ ً
ال
من القمح القا�سي والقمح الطري وال�شعريّ ،
ال��واردة من بع�ض  الدول العربية ،ومنظمات �إقليمية ودولية
متخ�ص�صة� ،إ�ضاف ًة �إىل �سالالت �أك�ساد الداخلة يف جتارب
الكفاءة الإنتاجية الأولية والعربية و�أ�سطر املراقبة ،ونتيجة
متت يف البيئات املجهدة املختلفة مت انتخاب
لتلك التقييمات التي ّ
 376م�صدر ًا وراثي ًا من الأنواع الثالثة ملوا�صلة العمل عليها يف
مراحل الرتبية املختلفة ،بهدف الو�صول لل�سالالت الواعدة.
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 2.1.1التهجينات العامة:
مت �إجراء  210تهجين ًا ناجح ًا بني الآباء املنتخبة لكل من حما�صيل
القمح القا�سي والقمح الطري وال�شعري مبعدل  70هجين ًا من كل
حم�صول ،بهدف ا�ستنباط �سالالت جديدة مب�رشة خالل الأجيال
االنعزالية واملتقدمة املتالحقة ،علم ًا ب�أن الآباء امل�ستخدمة يف
التهجني جرى تقييمها لأكرث من مو�سم زراعي ،ويف عدة مواقع
لدرا�سة مدى حتملها للإجهادات الال�إحيائية والإحيائية ،ومت
�إ�ستخدام طريقتي العدوى الطبيعية والعدوى اال�صطناعية
لدرا�سة حتملها للأمرا�ض  الرئي�ســـــــية ال�شــــائعة (الأ�صداء،
والتفحمات ،وتبقعات الأوراق�.....إلخ).

 3.1.1تقييم الهجن والأجيال االنعزالية واملتقدمة:
تغطي هذه الأجيال خمتلف مراحل برامج تربية القمح القا�سي،
و القمح الطري ،وال�شعري  ،بدء ًا من اجليل الأول " "F1وحتى
اجليل اخلام�س " ،"F5حيث مت تقييم  608هجين ًا �ضمت 3932
عائلة و�ساللة ،وانتخب منها  433هجين ًا ت�ضمنت  4294عائلة
و�ساللة ،و�ستتابع عليها عمليات التقييم واالنتخاب خالل
الأجيال الإنعزالية املختلفة بهدف �إدخال املب�رش منها باجليل
اخلام�س ك�ساللة واعدة يف جتربة الكفاءة الإنتاجية الأولية،
التي ُتعد املرحلة الأوىل من تقييم ال�سالالت.

� 4.1.1أ�سطر املراقبة:
�ضمت  220مدخ ً
ال من القمح القا�سي ،و القمح الطري ،وال�شعري،
جرى تقييمها ملو�سمني زراعيني متتاليني ،للت�أكد من ثباتية
�صفاتها ،ومالئمتها لبيئة االختبار ،وانتخب منها  51مدخ ً
ال
متميزا ،يتم ا�ستخدامها ك�آباء هجن للتح�سني الوراثي يف مو�سم  
.2015 - 2014

 5.1.1جتارب الكفاءة الإنتاجية الأولية:
بلغ عدد ال�سالالت املختربة من القمح القا�سي ،و القمح الطري،
وال�شعري يف جتارب الكفاءة الإنتاجية الأولية لل�سنة �أوىل 108
�ساللة خالل مو�سم  ،2014-2013قورنت مع �أف�ضل ال�شواهد
املحلية املزروعة يف حمطتي �إزرع (�سورية) وحمطة كفردان
(لبنان) ،ومت الرتكيز يف التقييم على اخلوا�ص الإنتاجية وال�صفات
املورفولوجية والف�سيولوجية وحتمل الأمرا�ض .حيث انتخب
منها  � 56ساللة مب�رشة �ستخترب ل�سنة ثانية فى مو�سم ،2015-2014
متهيدا لدخولها فى جتارب الكفاءة الإنتاجية العربية.
التقرير الفني ال�سنوي 2014
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 6.1.1جتارب الكفاءة الإنتاجية العربية:

ت��ه��دف ه��ذه ال��ت��ج��ارب �إىل تقييم �أداء
���س�لاالت �أك�ساد املتفوقة ف��ى جتارب
الكفاءة الإنتاجية الأولية حتت ظروف
ال��زراع��ة املطرية وامل��روي��ة يف �أكرب
ع���دد م��ن امل���واق���ع البيئية املتباينة
املوزعة يف  16دول��ة عربية (الأردن،
تون�س ،اجلزائر ،ال�سعودية ،ال�سودان،
�سورية� ،سلطنة عمان ،العراق ،فل�سطني،
الكويت،لبنان ،ليبيا ،م�رص ،املغرب،
موريتانيا ،اليمن) .وحتديد ال�سالالت
املتفوقة على ال�شواهد املحلية واملح�سنة
حتت الظروف البيئية امل�ستهدفة ،ومتابعة
تقييمها واعتماد املتميز منها ك�أ�صناف
حم�سنة.
جديدة ّ

�ضمت كل جتربة � 19ساللة متقدمة من كلٍ من القمح الطري،
والقمح القا�سي ،وال�شعري� ،إ�ضاف ًة لل�شاهد املحلي واملح�سن.
و�أ�شارت نتائج مو�سم  2014-2013الواردة من عدة مواقع يف
الدول العربية �إىل تفوق �سالالت �أك�ساد على ال�شواهد املحلية
يف �أكرث من دولة عربية ،وهي:
القمح القا�سي� :أك�ساد (1451-1441 - 1431 - 1407 - 1403 - 1389
 .)1455-1453القمح الطري� :أك�ساد (-1260 - 1254 - 1252 - 1238 - 1236-1208
.)1268
ال�شعري� :أك�ساد (- 1738 - 1737 - 1733 - 1725   - 1724 - 1714
.)1741

� 7.1.1أ�صناف �أك�ساد من القمح الطري ،والقا�سي،وال�شعري املعتمدة يف الدول العربية:
بناء على النتائج االيجابية واالختبارات العلمية يف الدول العربية ،مت اعتماد � 22صنف ًا من �أ�صناف املركز
ً
العربي "�أك�ساد" يف  8دول عربية ،منها ثالثة �أ�صناف �إعتمدت خالل عامي  2013و ،2014مما ي�ؤكد القدرة
العلمية املتميزة واخلربة املكت�سبة لدى املركز العربي "�أك�ساد".
الدولة
�سورية
الأردن
لبنان
املغرب
اجلزائر
اليمن
ليبيا
العراق
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عدد الأ�صناف املعتمدة فى الدول العربية
قمح قا�سي
3
1
2
1
1
2
1
1

قمح طري
3
1
1
6
2

�شعري
2
2
3
5
1
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م�سل�سل
1

2
3
4
5
6
7

�أ�صناف �أك�ساد من القمح القا�سي   Durum Wheatاملعتمدة فى الدول العربية

�سنة االعتماد

اال�سم املعطى
الدولة
�إ�سم ال�صنف �أو ال�ساللة
�سورية
�أك�ساد 65
�أك�ساد 65
الأردن
�أك�ساد 65
املغرب
�أك�ساد 65
تل عمارة 1
لبنان
�أك�ساد 65
العراق
بحوث 107
ليبيا
�أك�ساد 357
دوما 1
�سورية
�أك�ساد 1105
تل عمارة 3
لبنان
�ساوره
اجلزائر
�أك�ساد 1107
نعيم 1
اليمن
�أك�ساد 1119
بحوث 5
اليمن
�أك�ساد 1169
دوما 3
�سورية
�أك�ساد 1229
�أ�صناف �أك�ساد من القمح الطري  Bread wheatاملعتمدة فى الدول العربية

م�سل�سل

�إ�سم ال�صنف �أو ال�ساللة

1

�أك�ساد 59

2

�أك�ساد 885

3

�أك�ساد 899

4

�أك�ساد 901

5

�أك�ساد 903

7

�أك�ساد 1097

6
8
9
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�أك�ساد 969

�أك�ساد 1119

�أك�ساد 1133

الدولة
اجلزائر
املغرب
�سورية
اجلزائر
اجلزائر
�سورية
لبنان
اجلزائر
اجلزائر
اجلزائر
اليمن
اليمن
�سورية

اال�سم املعطى
ح�ضنة
�أك�ساد59
دوما 2
رمادا
جنات
دوما 4
تل عمارة 2
مونة
تيطري
جميلة
�شيبام 1
�شيبام 2
دوما 6

1985
1985
1985
2010

2002
2013
2012
2008
2008
2010

�سنة االعتماد
1985

1985
2004
2011
2012
2007
2010
2013
2014
2012
2008
2008
2014
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�أ�صناف �أك�ساد من ال�شعري   Barleyاملعتمدة فى الدول العربية
م�سل�سل

�إ�سم ال�صنف �أو ال�ساللة

1

�أك�ساد 60

2

اك�ساد 68

3

اك�ساد 176

4
5
6

�أك�ساد 1230
�أك�ساد 1688
�أك�ساد 1704

الدولة
�سورية
الأردن
املغرب
اجلزائر
املغرب
اجلزائر
�سورية
الأردن
املغرب
اجلزائر
ليبيا
اجلزائر
اجلزائر

اال�سم املعطى
�أك�ساد 60
�أك�ساد 60
�أك�ساد 60
بحرية
�أك�ساد 68
رمادة
�أك�ساد 176
�أك�ساد 176
�أك�ساد 176
نايلية
ميمون
�سوقر
تهرت

�سنة االعتماد
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
2014
2014

 2.1م�رشوع الأنظمة الزراعية املح�صولية يف املناطق املطرية:

يهدف هذا امل�رشوع �إىل درا�سة بع�ض التقانات الزراعية امل�ؤثرة يف �إنتاجية حما�صيل احلبوب يف املناطق
اجلافة و�شبه اجلافة وحتديد �أف�ضلها ،و�إدخال بع�ض النظم الزراعية اجلديدة التي حتقق التكامل والتوازن بني
الإنتاجني النباتي واحليواين .ويويل هذا امل�رشوع �أهمية خا�صة لأ�صناف و�سالالت �أك�ساد امل�ستنبطة حديث ًا من
خالل حتديد حزم التقانات الزراعية املالئمة لكلٍ منها ونقلها �إىل حيز التطبيق يف حقول املزارعني .ا�شتملت
�أن�شطة امل�رشوع خالل عام  2014-2013على ما يلي:

 1.2.1درا�سة ت�أثري م�ستويات خمتلفة من امللوحة على �إنتاجية القمح الطري ،والقمح
القا�سي وال�شعري:

هدفت الدرا�سة �إىل تقييم � 18صنف ًا من �أ�صناف �أك�ساد من القمح
القا�سي والقمح الطري وال�شعري حتت  4م�ستويات ملوحة   (50 – 0
–  )150 – 100ميللي مول/لرت ،حيث ا�س ُتخدمت  � 6أ�صناف قمح طري
وهي (�أك�ساد � ،885أك�ساد � ،899أك�ساد � ،901أك�ساد � ،981أك�ساد
 ،)1133و� 6أ�صناف من القمح القا�سي وهي (�أك�ساد � ،65أك�ساد
� ،357أك�ساد � ،1105أك�ساد �،1107أك�ساد � ،1187أك�ساد  ،)1229و6
�أ�صناف من ال�شعري وهي (�أك�ساد �،60أك�ساد � ،68أك�ساد� ،176أك�ساد
� ،1182أك�ساد � ،1420أك�ساد  )1630و ُنفذت التجربة يف حمطة بحوث
�أك�ساد (�إزرع)� ،إعتبار ًا من املو�سم .2014-2013
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حتمل بع�ض 
�أظهرت النتائج الأولية ّ
الأ�صناف للملوحة حتت �أعلى م�ستوى
( )150ميللي مول/لرت ،وهي من القمح
الطري �أك�ساد  ،899ومن القمح القا�سي
�أك�ساد  357ومن ال�شعري (�أك�ساد ،60
�أك�ساد � ،68أك�ساد� ،176أك�ساد ،1182
�أك�ساد  ،)1420و�ســــــ ُتتابع الدرا�سة
لت�أكيد النتائج.
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 2.2.1درا�سة �أمناط وراثية خمتلفة من القمح حتت
ظروف �إجهاد احلرارة املرتفعة:

هدفت الدرا�سة �إىل مقارنة �أداء �أ�صناف �أك�ساد من القمح الطري
والقمح القا�سي حتت ظروف �إجهاد احل��رارة املرتفعة فى ثالث
مواعيد  ،12/15 ،11/30 ،11/15حيث ا�س ُتخدم � 5أ�صناف من القمح
القا�سي وهي (�أك�ساد � ،65أك�ساد � ،357أك�ساد � ،1105أك�ساد ،1187
�أك�ساد  ،)1229و � 5أ�صناف من القمح الطري وهي (�أك�ساد ،885
�أك�ساد � ،899أك�ساد � ،901أك�ساد � ،981أك�ساد .)969
نفذت التجربة مبحطة بحوث �أك�ساد (�إزرع)� ،إعتبار ًا من املو�سم
 ،2014-2013و�أظهرت النتائج الأولية وج��ود فرق معنوي
لإرتفاع درجة احلرارة وزيادة معدل احلرارة الرتاكمية خالل
مراحل النمو املختلفة (املوعد الأول /687.75م - °املوعد الثاين
/859.5م -°املوعد الثالث /1115.5م ،)°وقد تفوق �صنف القمح
القا�سي �أك�ساد  1105بن�سبة  % 21و �صنف القمح الطري �أك�ساد
  901بن�سبة  % 16يف املواعيد الثالث و�ســـــ ُتتابع الدرا�سة فى
املو�سم القادم لت�أكيد النتائج الأولية.

 3.2.1تقييم طرز وراثية من الذرة الرفيعة (العلفية
اخل�رضاء) للح�ش:

هدفت الدرا�سة �إىل تقييم �أداء � 10أ�صناف من الذرة الرفيعة التي
ميكن ا�ستخدامها كمح�صول علفي باحل�ش  وهي( :م�رص   ،6جيزة
 ،113جازان �أحمر ،جازان �أبي�ض ،مايو ،فيرتيهFello، Biufue ،
.)Jioui، Bodelly

نفذت التجربة مبحطة بحوث �أك�ساد يف �إزرع ،اعتبار ًا من املو�سم  ،2014-2013و�أظهرت النتائج الأولية تفوق
الأ�صناف (فيرتيه ،جازان �أحمر ،جازان �أبي�ض) ب�إنتاج املادة اجلافة و�ستتابع الدرا�سة فى املوا�سم القادمة
لت�أكيد النتائج الأولية.

� 4.2.1إدخ��ال وتقييم حم�صول الكينوا  Quinoaيف
البيئات �شبه اجلافة:

تعترب الكينوا من املحا�صيل احلبية الغذائية العلفية التي لها القدرة
على التحمل و النمو فى البيئات املتباينة والقا�سية (جفاف وملوحة)،
وحتتوي على ن�سبة بروتني ترتاوح بني  % 17.00 – 10.4والتي تعترب
�أكرب ن�سبة يف معظم املحا�صيل احلبية ،كما حتتوي على ن�سبة عالية
من حم�ض  الليزين الأميني الأ�سا�سي .وتعترب املح�صول الوحيد
الذي يحتوي على جميع الأحما�ض  الأمينية والعنا�رص  النادرة
والفيتامينات الأ�سا�سية وخلوه من اجللوتني ،وهي ميزات رئي�سية
جتعل منه حم�صو ًال متنوع ًا يمُ كن زراعته فى خمتلف دول العامل.
ويعترب غذائي ًا جيد ًا ،حيث ُت�ستخدم حبوبه يف ا�ستخراج دقيق ي�صنع
التقرير الفني ال�سنوي 2014
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منه اخلبز �أو ال�رشاب ،وهومياثل من حيث الطاقة الغذائية حما�صيل
الفا�صولياء والذرة والأرز والقمح.
مت زراعة حم�صول الكينوا خالل مو�سم  2014/2013فى حمطة بحوث
�أك�ساد يف �إزرع يف موعدين ،وثالث م�سافات زراعة ،بهدف تقييم
مدى ت�أقلم هذا املح�صول مع البيئات �شبه اجلافة ،و�س ُتتابع الدرا�سة
فى املو�سم القادم لت�أكيد النتائج الأولية.

 3.1م�رشوع �إكثار ب��ذار الأ�صناف وال�سالالت
الواعدة (املب�رشة) من القمح وال�شعري:

ُتعتربعملية �إكثار ب��ذار املربي لأ�صناف و�سالالت
�أك�ساد من القمح القا�سي والقمح الطري وال�شعري يف
غاية الأهمية ،وهي تتم ب�شكلٍ  �أ�سا�سي يف حمطات
ب��ح��وث "�أك�����س��اد" امل��ت��ع��ددة حت��ت ظ���روف الزراعة
املطرية.
ويقوم املركز العربي من خالل هذا امل�رشوع بتوفري
البذار املطلوبة مع املحافظة على نقاوته من خالل
عمليات التنقية امليكانيكية والوراثية خالل مو�سم
النمو ،و�إج��راء عمليات الغربلة والتعقيم والتخزين
اجليد الحق ًا.
بلغ عدد �أ�صناف و�سالالت �أك�ساد املب�رشة التي
مت �إكثارها خالل مو�سم  2014-2013ومبراحل
الإكثار املختلفة (النوية  ،G0والنواة   123 )G1
�صنف ًا و�سالل ًة من القمح القا�سي والقمح الطري
وال�شعري .و�أر�سل من �إنتاجها كمية بلغت نحو
 581كغ ب��ذار �إىل  16دول��ة عربية على �شكل
جت��ارب وهجن و�سالالت مب�رشة ،لزراعتها
خالل املو�سم الزراعي   2015 - 2014كما هو
مبني يف اجلدول.
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كميات بذار القمح وال�شعري املر�سلة �إىل الدول
العربية لزراعتها فى مو�سم 2015 - 2014
الدولة
الأردن
تون�س
اجلزائر
ال�سعودية
�سورية
ال�سودان
العراق
�سلطنة عمان
فل�سطني
الكويت
لبنان
ليبيا
م�رص
املغرب
موريتانيا
اليمن
املجموع

كمية البذار (كغ)
30
15
30
12
15
20
12
12
12
12
350
12
12
15
10
12
581
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 4.1م�رشوع تنمية وتطوير وحت�سني الذرة الرفيعة "البي�ضاء
:bicolor

"

Sorghum

يهدف امل�رشوع �إىل زيادة دخل املزارع العربي من خالل تنمية وتطوير وحت�سني �إنتاجية الذرة الرفيعة
(البي�ضاء) يف الدول العربية ،ودعم الربامج الوطنية باملادة الوراثية املح�سنة ،ورفع كفاءة الكوادر الفنية
العربية.
ت�ضمنت اخلطة التنفيذية للم�رشوع خالل عام  2014عدة ن�شاطات ،وهي:
• زراعة  38عائلة من الأجيال الإنعزالية املختلفة ،وان ُتخب
بناء على ال�صفات املورفولوجية ،والإنتاجية،
منها  35عائلة ً
والإختبارات املخربية .
•تقييم  50طراز ًا وراثي ًا ،و�إنتخاب املتميز منها و�إدخاله يف
برامج الرتبية املختلفة .مت تزويد الدول العربية بـ  19طراز ًا
وراثي ًُا متفوق ًا بال�صفات الإنتاجية وهي:
�إزرع � ،3إزرع � ،5إزرع � ،7إزرع � ،63إزرع � ،66إزرع
� ،119شلخ � ،3شلخ � ،5شلخ �، 6شلخ �( 7سورية) ،دورادو ،9
جيزة  ،15م�رص  ،5م�رص  ،9م�رص  ،11م�رص (17م�رص) ،مايو
(ال�سودان) ،عماين حملي (عمان)( Biufuel ،موريتانيا).
•تزويد املعهد التقني للزراعات الوا�سعة فى اجلزائر بـ 20
طراز ًا وراثي ًا �ضمن جتربة الكفاءة الإنتاجية العربية.
•تزويد مركز البحوث الزراعية فى م�رص بـ  20طراز ًا وراثي ًا .
•تزويد الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية فى �سورية بـ  30طراز ًا وراثي ًا.
•تزويد كلية الزراعة فى جامعة دم�شق بـ  9طرز وراثية.

 5.1م�رشوع �أبحاث ودرا�سات للتقانات احليوية:

يهدف امل�رشوع �إىل حتديد الب�صمة الوراثية ودرجة القرابة الوراثية لأ�صناف �أك�ساد و�سالالت �أك�ساد من
القمح القا�سي والطري ،وال�شعري ،وحماية حقوق ملكية املركز العربي فيما ينتج من �أ�صناف و�سالالت ومواد
وراثية.
وخالل عام  2014عمل خرباء �أك�ساد يف خمرب التقانات احليوية املتطور على تنفيذ الدرا�سات الوراثية واجلزئية
لتحديد مواقع العوامل الوراثية املتحكمة بال�صفات الكمية املعقدة املرتبطة بتحمل الإجهادات الال�إحيائية
امل�ستهدفة وفق اخلطة التنفيذية للم�رشوع.
وبغية حتديد الب�صمة الوراثية ودرجة القرابة لأ�صناف و�سالالت �أك�ساد من القمح القا�سي والقمح الطري،
وال�شعري ،مت �إجراء جتربة ا�ستخال�ص احلم�ض النووي  DNAمن عينات القمح وال�شعري ور�سم �شجرة القرابة
بينها ،وذلك لأ�صناف �أك�ساد التالية:
•بذور القمح الطري (� )8أ�صناف (�أك�ساد )1133-1115 901--981-969-899-885-56
• القمح القا�سي (� )8أ�صناف (�أك�ساد )1289-1273-357-1229-1187-1107-1105-65
• ال�شعري (� )7أ�صناف (�أك�ساد )1632-1630-1420-1230-176-68-60
حيث مت �إجراء عمليات االنبات وا�ستخال�ص  ( )DNAبطريقة ( )SDSواختبار نوعية احلم�ض النووي ونقاوته
و�إجراء الت�ضخيم له ،وحتليل النتائج والبيانات ،ومت ر�سم �شجرة القرابة الوراثية بني الأ�صناف.
وتنفيذ ًا لأن�شطة امل�رشوع وفق اخلطة ال�سنوية ،مت اختبار الإجهاد امللحي لبذور القمح وال�شعري ،والتي مت
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جمعها من حمطات �أك�ساد البحثية يف كفردان  -لبنان ،و�إزرع � -سورية ،وذلك خالل املو�سم
للأ�صناف التالية:
• بذور القمح الطري (� )6أ�صناف (�أك�ساد )1133-981-969-901-899-885
•القمح القا�سي (� )6أ�صناف (�أك�ساد )1187-1229-1107-1105-357-65
•ال�شعري (� )6أ�صناف (�أك�ساد )1630-1420-1182-176-68-60
و�ضمن �إطار التو�صيف الدقيق و�إجراء الدرا�سات الفنية ،مت العمل يف وحدة التحاليل الع�ضوية على حتليل
الآزوت الكلي واملادة اجلافة واملادة الع�ضوية واله�ضم الرطب لأكرث من ( )200عينة تربة لتجارب ا�ستجابة
حم�صول القمح للت�سميد بالعنا�رص الكربى وال�سماد البلدي ،وكذلك لتجربة امللوحة املقاومة ،لتنفيذ م�رشوع
الزراعة احلافظة يف حمطة �أك�ساد يف �إزرع ،كما مت حتليل املادة اجلافة والربوتني اخلام والآلياف اخلام
وامل�ستخل�ص الأثريي والطاقة الكلية لـ ( )6عينات علفية ل�صالح جتربة �إ�ضافة اليوريا �إىل التنب ،والتي تدخل
�ضمن التجارب البحثية التي جتريها �إدارات �أك�ساد تنفيذ ًا مل�شاريعها الفنية.
كما مت حتليل حوايل ( )195عينة حليب ودرا�ستها وحتديد ن�سبة الأحما�ض الد�سمة بكافة �أنواعها ،وذلك �ضمن
�أبحاث املركز العربي على ا�ستخدام نواجت تقليم الزيتون يف عالئق �أغنام العوا�س ،واملدرجة �ضمن م�شاريع
�إدارة الرثوة احليوانية.
كما مت يف وحدة حتاليل الرتبة واملياه والنبات حتليل �أكرث من ( )250عينة تربة لتقييم �صالحيتها لال�ستعمال
الزراعي ،وكذلك �إج��راء التحاليل الالزمة لقوامها من الفو�سفور والبوتا�سيوم املتاح وامل��ادة الع�ضوية
والكربون الع�ضوي ودرجة احلمو�ضة والناقلية الكهربائية ،ل�صالح م�شاريع �إدارة املوارد النباتية ،و�إدارة
الأر�ضي وا�ستعماالت املياه ،وفق خطط عملها البحثية.
2014-2013

 6.1امل�شاريع التنموية اخلا�صة يف الدول العربية:

 1.6.1م�رشوع حت�سني �إنتاج القمح يف الدول العربية:

يهدف امل�رشوع �إىل حت�سني �إنتاجية حم�صول القمح يف الدول العربية ،حتت ظروف الزراعة املروية والبعلية،
ودعم م�شاريع الأمن الغذائي يف املنطقة .وت�أمني البذار املح�سن ذو
النوعية العالية من �أ�صناف و�سالالت �أك�ساد ذات الطاقة الإنتاجية
العالية للدول امل�ستفيدة من امل�رشوع وهي ( :ال�سعودية ،اجلزائر،
املغرب ،ليبيا ،الأردن ،ال��ع��راق ،اليمن ،ال�سودان ،تون�س،
�سورية ،لبنان) .بد�أ العمل بامل�رشوع فعلي ًا يف املو�سم 2009/2008
وينفذ  بالتعاون مع البنك الإ�سالمي للتنمية.
تتم املتابعة مع البنك اال�سالمي للتنمية لتحويل املبالغ املخ�ص�صة
ل�رشاء الأجهزة املخربية واملعدات احلقلية للدول العربية امل�ستفيدة
من امل�رشوع وفق ًا للخطة التنفيذية وميزانية امل�رشوع.

 2.6.1م�رشوع حت�سني �إنتاجية املحا�صيل اال�سرتاتيجية
يف اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية:

يهدف امل�رشوع �إىل ح�رص وجمع الأ�صول الوراثية من الأنواع املح�صولية (القمح ،وال�شعري ،والذرة ال�صفراء،
والذرة البي�ضاء ،والدخن ،والفا�صولياء) ،و�إدخال �أ�صناف و�سالالت �أك�ساد من القمح القا�سي و القمح الطري
وال�شعري ،وتقييم �أداءها يف البيئات املحلية امل�ستهدفة ،وانتخاب الطرز الوراثية الأكرث تكيف ًا و�إنتاجيةً،
والعمل على �إكثارها .وت�أ�سي�س برنامج الرتبية والتح�سني الوراثي لتلك الأنواع املح�صولية ،وتدريب الكوادر
الفنية الوطنية على �أ�س�س جمع البذار ،وحفظها ،و�إكثارها بالطرق التقليدية.
ينفذ امل�رشوع بالتعاون مع املركز الوطني للبحث الزراعي والتنمية الزراعية ( ،)CNARADAوالبنك الإ�سالمي
للتنمية لتح�سني �إنتاجية املحا�صيل املذكورة يف اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية ،وحقق الأهداف املرجوة ،ويتم
متابعة الإجراءات الالزمة لتمديد امل�رشوع ،وذلك ال�ستكمال �رشاء املعدات والأجهزة احلقلية واملخربية.
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 3.6.1م�رشوع ن�رش وا�ستنباط الأ�صناف املتفوقة من
حم�صويل القمح وال�شعري يف اجلزائر:

يهدف امل�رشوع �إىل تقييم �أداء �أ�صناف و�سالالت �أك�ساد ذات
الإنتاجية العالية واملوا�صفات النوعية املرغوبة يف البيئات
املحلية اجلزائرية ،بهدف اعتماد املتفوق منها ،وحتديد الآليات
املورفولوجية والفيزيولوجية والبيوكيميائية املرتبطة وراثي ًا
بالكفاءة الإنتاجية والتكيف مع البيئات امل�ستهدفة ،ومدة امل�رشوع
خم�س �سنوات اعتبار ًا من املو�سم  ،2010/2009و�ضمن �إطار تنفيذ
اخلطة املقررة مت خالل عام  2014مايلي:
• ا�ستمرار اجلانب اجلزائري يف �إجراء عمليات التقييم والإنتخاب
للهجن التي مت تزويد املعهد التقني للزراعات الوا�سعة ببذار هجن
اجليل الثاين ،للت�صالبات التي نفذها املركز العربي يف حمطة
�أبحاثه (�إزرع � -سورية) بني �أ�صناف جزائرية و�أ�صناف �أك�ساد
خالل مو�سم  ،2011/2010وبلغ عددها  17هجني قمح طري ،و12
هجني قمح قا�سي ،و 14هجني �شعري.
•��ش�راء  3حم��اري��ث و 3ع���دادات للبذار وف��ق�� ًا للخطة التنفيذية
للم�رشوع.
• التح�ضري لعقد دورتني تدريبيتني يف جمال:
تقانات �إكثار البذار ملحا�صيل احلبوب (القمح وال�شعري).-التحليل الإح�صائي لنتائج االنتخاب.

 4.6.1م�رشوع �إكثار ب��ذار القمح يف الوالية
ال�شمالية يف جمهورية ال�سودان:

يف �إطار التعاون الفني مع وزارة الزراعة يف جمهورية
ال�سودان� ،أعد املركز العربي "�أك�ساد" م�رشوع �إكثار 30000
طن من بذار القمح فى الوالية ال�شمالية لزراعة 200000
هكتار يف جمهورية ال�سودان ،ويتم التن�سيق مع اجلانب
ال�سوداين لت�أمني التمويل الالزم مع البنك الإ�سالمي للتنمية.
�إ�ضافة �إىل ماتقدم ،يتابع �أك�ساد تعاونه مع عدد من
الهيئات واجلامعات ومراكز البحوث العلمية ،حيث
يتم تزويد كلية الزراعة يف جامعة املثنى يف جمهورية
العراق بعينات بذار � 6أ�صناف من حم�صول القمح الطري
وهي�((:شام� 6-شام 4-يحوث 6-بحوث� 4-سلموين -فلوران�س
�أورور) ،بغية درا�ستها.
كما يتم التعاون مع الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
يف اجلمهورية العربية ال�سورية ،حيث يتم �سنوي ًا تقييم �أداء
العديد من �سالالت �أك�ساد املب�رشة من القمح القا�سي ،والقمح
الطري ،وال�شعري املتفوقة يف جتارب الكفاءة الإنتاجية
العربية ،يف حقول اختبارية ومو�سعة ،ت��زرع يف عدة
مواقع متباينة بيئي ًا يف �سورية وتقارن بال�شواهد املحلية
املزروعة.
التقرير الفني ال�سنوي 2014
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•�أظهرت نتائج التقييم خالل مو�سم  2014-2013تفوق عدد من �سالالت �أك�ساد ،والتي �ستتابع عليها مليات
التقييم خالل املو�سم .2015-2014
�سالالت �أك�ساد من القمح القا�سي والقمح الطري املتفوقة
يف احلقول الإختبارية
ال�سالالت املب�رشة
املح�صول
قمح قا�سي
�أك�ساد ()1305 - 1289 - 1273
قمح طري
�أك�ساد ()1153-1149 - 1147
• مت ت�أكيد تفوق �ساللة �أك�ساد من القمح الطري (�أك�ساد  )1133املقاومة ملر�ض  ال�صد�أ الأ�صفر وذات
الإنتاجية اجليدة ،لدى الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية  ،حيث مت �إعتمادها ك�صنف حم�سن يف �سورية
ب�إ�سم دوما  6خالل عام .2014
• كذلك �ضمن �إطار التعاون مع كلية الزراعة يف جامعة دم�شق ،مت تقييم �سالالت ال�شعري الطافرة والناجتة
عن معاملة �صنفني هما فرات �( 1سدا�سي ال�صف) وعربي �أ�سود (ثنائى ال�صف) بثالث جرعات من �أ�شعة جاما
( 15 ،10 ،5كيلو راد) .ونفذت التجربة خالل املو�سم  2014/2013مبوقعني هما :حمطة بحوث املركز العربي
– �إزرع ،وحمطة بحوث كفردان – لبنان ،و�أظهرت النتائج الأولية تفوق العديد من ال�سالالت الناجتة يف
الإنتاجية ومكونات الغلة على ال�شواهد ولوحظ ت�أثر املنتخبات بالعامل البيئي ،و�سيتم حتديد املورثات
امل�س�ؤولة عن ال�صفات الكمية والنوعية لل�سالالت يف خمابر �أك�ساد للتقانات احليوية ،وتتابع الدرا�سة يف
املو�سم الالحق.
ويف �إطار تعزيز القدرات الفنية مت :
• امل�شاركة يف ور�شة العمل حول التو�سع يف زراع��ة القمح
على املياه اجلوفية يف ال�سهول العليا يف واليتي ال�شمالية
ونهر النيل يف وزارة الزراعة يف ال�سودان خالل الفرتة (-27
.)2013/12/30
• خالل الفرتة (ُ )2014/2/13-12عقد اجتماع تن�سيقي بني �أك�ساد
ووزارة الزراعة ووفد  البنك الإ�سالمي للتنمية لدرا�سة و�ضع
امل�شاريع املمولة والتي ي�رشف عليها �أك�ساد.
• امل�شاركة يف ور�شة عمل مع الهيئة العربية للإ�ستثمار
والإمناء الزراعي ،التي عقدت يف القاهرة خالل الفرتة (-11
 ،)2014/8/12حول �سبل التعاون العلمي امل�شرتك يف جمال
البحوث التطبيقية.
• امل�شاركة يف امل�ؤمتر العلمي العا�رش للهيئة العامة للبحوث
العلمية الزراعية يف �سورية الذي عقد يف جامعة دم�شق خالل
الفرتة( ) 2014/4/28-27بورقة عمل عن دور �أك�ساد يف تطوير
زراعة القمح يف الدول العربية.
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ثاني ًا :برنامج الزراعة احلافظة

يعمل �أك�ساد على ن�رش نظام الزراعة احلافظة يف الدول العربية ،والتو�سع يف امل�ساحات املزروعة ،ويعتمد
نظام الزراعة احلافظة على:
 .1عدم فالحة الرتبة� ،أو فالحتها باحلد الأدنى.
 .2التغطية امل�ستمرة ل�سطح الرتبة مبحا�صيل التغطية اخل�رضاء� ،أو بقايا املح�صول ال�سابق.
 .3تطبيق الدورة الزراعية املنا�سبة ،التي تت�ضمن حم�صو ًال بقولي ًا ذي كفاءة عالية على تثبيت الآزوت اجلوي،
وتنتج كتلة حية كبرية.
الفعالة للأع�شاب ال�ضارة  ،Weedsوخا�ص ًة يف احلقول املوبوءة ببذور الأع�شاب ال�ضارة.
 .4املكافحة ّ
•�أدى تطبيق نظام الزراعة احلافظة �إىل تقليل معدل البذار ب�سبب دور �آلة الزراعة احلافظة ،التي تعمل
على و�ضع البذار على �أعماق منا�سبة ومتجان�سة ،ما ي�ضمن �إنبات جميع البذار املزروعة احلية Viable
 seedsباملقارنة مع الطريقة التقليدية.
•ازداد متو�سط �إنتاجية حما�صيل ال�شعري ،والقمح ،والعد�س بنحو  % 8 ،%32.44 ،% 19.82على التوايل
باملقارنة مع الزراعة التقليدية.
•� ّأدى تطبيق هذا النظام �إىل تقليل معدل ا�ستهالك الوقود وعدد �ساعات العمل بنحو  %20.67و % 29.12على
التوايل بالن�سبة �إىل حم�صول ال�شعري ،و % 23.33و  % 25على التوايل بالن�سبة �إىل حم�صول القمح ،وبنحو
 %19.26و  %28.93بالن�سبة ملح�صول العد�س ،باملقارنة مع الزراعة التقليدية.
•تطبيق هذا النظام �ساهم بتخفي�ض تكاليف الإنتاج الزراعي بنحو  % 12.10بالن�سبة اىل حم�صول ال�شعري،
وبنحو  % 5.27ملح�صول القمح ،وبنحو  % 18.11ملح�صول العد�س باملقارنة مع الزراعة التقليدية.
وازداد العائد من الإنتاج الزراعي بنحو  ،% 18.39و ،% 32.36و % 5.00بالن�سبة �إىل ال�شعري ،والقمح،
والعد�س على التوايل ،نتيجة زيادة متو�سط الإنتاجية يف وحدة امل�ساحة من الأر���ض� ،إ�ضافة �إىل
تخفي�ض تكاليف الإنتاج .وتبع ًا لذلك كانت ن�سبة خمرجات الإنتاج الزراعي �إىل مدخالته �أعلى حتت
ظروف الزراعة احلافظة باملقارنة مع الزراعة التقليدية ( )% 6.38 ،3.80 ،3.35يف ال�شعري ،والقمح،
والعد�س على التوايل ) ،ما ي�شري �إىل �أهمية تطبيق نظام الزراعة احلافظة يف حت�سني دخل املزارع،
ثم م�ستوى معي�شته.
ومن ّ

 1.2م�رشوع اال�ستجابة التنموية لتخفيف الفقر الريفي وت�أثري حاالت اجلفاف
يف املنطقة ال�شمالية ال�رشقية من اجلمهورية العربية ال�سورية:
ينفد امل�رشوع مع الوكالة اال�سبانية ملكافحة اجلوع  ،ACFبتطبيق نظام الزراعة احلافظة ,وحقق امل�رشوع
العديد من االجنازات عام :2014
•تقييم النظم البيئية ال��زراع��ي��ة حلقول جميع املزارعني
امل�ستفيدين من م�رشوع اال�ستجابة التنموية وعددهم ()150
مزارع ًا.
•تزويد جميع   املزارعني القدامى واجل��دد امل�شاركني يف
ٍ
املح�سن ذي النوعية العالية
بكميات من البذار
امل�رشوع،
ّ
(القمح الطري ،وال�شعري ،والعد�س ،والذرة البي�ضاء) ،تقدر
بنحو  35.750طن ًا من القمح الطري ،و 83.639طن ًا من ال�شعري،
و  15.395طن ًا من العد�س .تكفي هذه الكميات لزراعة م�ساحة
التقرير الفني ال�سنوي 2014
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ٍ
بكميات من
مت �أي�ض ًا تزويد بع�ض مربي الأغنام
من الأر�ض ترتاوح بني  9 – 7هكتار ًا لكل مزارع  .و ّ
مدخالت الإنتاج الزراعي ،تكفي لزراعة م�ساحة هكتار واحد فقط لكل مربي ،حتت ظروف الزراعة
املروية ،بهدف �إنتاج الأعالف اخل�رضاء ،واملركزة ،واجلافة.
مت خ�لال املو�سم ال��زراع��ي  2014 – 2013زراعة
• ّ
ً
م�ساحة  1300هكتارا وفق نظام الزراعة احلافظة يف
حقول جميع املزارعني امل�ستفيدين من امل�رشوع.
مت خالل عام  2014ت�صنيع � 5آالت للزراعة احلافظة
• ّ
مت توزيعها
حملي ًا بقيمة  42500دوالر ًا �أمريكي ًا ،و ّ
على جمموعات املزارعني ،حيث تت�ضمن كل جمموعة
 13 – 10مزارع ًا ،ومت حتديد امل�س�ؤوليات لكل فرد
يف املجموعة ،وتطوير هيئة �إدارة الآلة (ال�صيانة،
والإ�صالح ،واال�ستثمار ،والتخزين�.....إلخ)،
ونظام عمل الآلة  ل�ضمان ا�ستثمارها بال�شكل الأمثل.
•مت تنفيذ  5دورات تدريبية على �أ�س�س تطبيق نظام
ال��زراع��ة احلافظة ،و�أهميته يف حت�سني �إنتاجية
املح�صول ،والأر����ض ،وامل��ي��اه ،لبناء القدرات
املحلية.
• ن�شــــــر مطويتني عن الزراعة احلافظة،وزعتا على
املزارعني واملهتمني يف املحافظات.الأوىل حول
�أ�س�س تطبيق نظام الزراعة احلافظة ،والثانية حول
�إدارة بقايا املح�صول ال�سابق.
•�إجناز تقييم �أداء نظام الزراعة احلافظة باملقارنة
مع نظام ال��زراع��ة التقليدية يف حقول املزارعني
امل�ســــتفيدين من امل�رشوع ،ودرا�سة امل�ؤ�رشات
الزراعية واالقت�صادية الأول��ي��ة لنظامي الزراعة
مت تبويب البيـــــانـــات،
احلافظة والتقليدية ،وقد ّ
وحتليلها ،و�إعداد التقرير الفني ال�سنوي ،للوقوف
على جدوى تطبيق نظام الزراعة احلافظة باملقارنة
مع الزراعة التقليدية.
•حتليل عينات تربة من حقول املزارعني ،حيث تبني
�أن تطبيق نظام الزراعة احلافظة على مدار � 3سنوات
ح�سن من خ�صائ�ص  الرتبة الفيزيائية
متتاليــــة قد ّ
والكيميائية ،من خالل زيادة حمتواها من املادة الع�ضوية بنحو � % 0.15سنوي ًا ،وحت�سنت مقدرة الرتبة
على االحتفاظ باملاء ،وزاد حمتواها من العنا�رص املعدنية املغذية الكربى (.)NPK
•تنفيذ عدد من الدورات التدريبية ب�إ�رشاف املر�شدين الزراعيني ،وتنفيذ ور�شة عمل حول دور النهج
الت�شاركي اخللاّ ق يف زيادة املقدرة التكيفية ودرء خماطر الكوارث الناجمة عن التغريات املناخية
مت خاللها ا�ستعرا�ض �أهمية الأن�شطة املنفذة �ضمن خمتلف مكونات امل�رشوع
�ضمن الأ�رس الريفيةّ ،
لزيادة مقدرة النظم البيئية الزراعية التكيفية مع التغريات املناخية ،وتقليل ح�سا�سية املجتمعات الريفية
لها خالل عام .2014
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 2.2م�رشوع حت�سني �إنتاجية حم�صول القمح بتطبيق نظام الزراعة احلافظة يف
اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية:

ينفذ امل�رشوع بالتعاون بني �أك�ساد وبرنامج دعم الأمن الغذائي واملركز الوطني للبحث الزراعي والتنمية
الزراعية يف اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية ( ،)CNARADAوالبنك الإ�سالمي للتنمية ،لتح�سني �إنتاجية حم�صول
القمح بتطبيق نظام الزراعة احلافظة يف منطقة ال�سدود يف اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية .ويتابع �أك�ساد مع
اجلانب املوريتاين والبنك الإ�سالمي للتنمية �إجراءات ت�أمني الأجهزة واملعدات وامل�ستلزمات الالزمة لتنفيذ عمل
امل�رشوع.

 3.2م�رشوع ن�رش وتطبيق الزراعة احلافظة يف ال�سودان.

يهدف امل�رشوع �إىل تطبيق ون�رش نظام الزراعة احلافظة على حم�صول القمح املروي فى الوالية ال�شمالية ووالية
نهر النيل ،وعلى حم�صول الذرة البي�ضاء (الرفيعة  ) Sorghumحتت ظروف الزراعة املطرية يف واليتي غ�ضارف
و�سنار اجلنوبيتني.
•تابع �أك�ساد تنفيذ امل�رشوع ،حيث متت �إقامة حقول �إر�شادية لدى املزارعني ،وتدريب الكوادر الفنية،
وت�أمني الآالت واملعدات احلقلية الالزمة لتنفيذ ن�شاطات امل�رشوع وهي:
نوع الآلة
جرار قوة /105ح�صان
بذارة الزراعة احلافظة
حمراث �شق الرتبة Subsoiler
مر�ش مقطور باجلرار�سعة  2000ليرت

العدد
2
3
1
3

•متت امل�شاركة يف ور�شة عمل حول �إجنازات م�رشوع ن�رش وتطبيق الزراعة احلافظة يف ال�سودان،
وكيفية التو�سع وا�ستدامة التجربة ،والتي عقدت يوم  2013/12/26يف وزارة الزراعة يف ال�سودان.
•�إنتهى العمل بامل�رشوع فى �شهر ني�سان (�إبريل)  ،2014وي�ستمر العمل فيه بتمويل من وزارة الزراعة
ال�سودانية و�إ�رشاف فني من املركز العربي "�أك�ساد"  .
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ثالث ًا :برنامج تنمية و تطوير النخيل

يهتم املركز العربي "�أك�ساد" بتنمية وتطوير نخلة التمر بالوطن العربي ويعمل على تطوير عمليات اخلدمة
والرعاية الفنية وحت�سني عمليات اجلني والتداول واملكافحة املتكاملة للآفات واملحافظة على الأ�صناف
الهامة وا�ستنباط �أ�صناف جديدة فاخرة من �سالالت النخيل البذرية املنت�رشة يف الأقطار العربية وتعزيز الن�شاط
الإر�شادي.

 1.3حمطات بحوث �أك�ساد يف وادي العزيب ودير الزور:

عمل �أك�ساد على زراعة عدد من ف�سائل النخيل من ال�سالالت البذرية
املحلية و�صنفي زهدي وخ�ستاوي بهدف درا�سة مدى مالئمة النخيل
لظروف املنطقة ،ومت �إ�ضافة عدد من الف�سائل من �أ�صناف بارحي
 نبوت �سيف  -جمهول -خال�ص   -لولو  -خنيزي  -كبكاب �أ�صفر،وتتم املتابعة الفنية لهذه الف�سائل للوقوف على مدى ا�ستجابة هذه
الأ�صناف للظروف البيئية للمنطقة.كما مت خالل مو�سم 2014-2013
املتابعة الفنية لف�سائل نخيل من جمموعة الأ�صناف ال��واردة من
مركز نخيل البوكمال ب�سورية والتي متت زراعتها مبحطات �أك�ساد
البحثية.

 2.3م�رشوع انتخاب �أ�صناف جديدة من �سالالت
النخيل البذرية يف بع�ض الدول العربية (م�رص  -ال�سعودية � -سورية):

يهدف �إىل احل�صول على �أ�ص���ناف نخيل جديدة مبوا�صفات مميزة،
و�إكثار هذه الأ�ص���ناف ون�رش زراعتها،و�إقام���ة جممعات وراثية
بالدول امل�ستهدفة ت�صلح لتنفيذ الدرا�سات والتجارب،ون�رش وتعميم
نتائج هذا امل�رشوع ,وتطبيقه يف دول عربية �أخرى.
تبلغ مدة امل�رشوع �أربع �س���نوات بدء ًا من عام  ،2011حيث مت حتديد
عدد حمدد من ال�س�ل�االت البذري���ة ثمارها فائقة اجلودة للدرا�س���ة
من كل دولة م�ش���اركة بامل�رشوع ,خ�ضعت للتقييم العلمي ،معرفة
عدد الف�س���ائل املتوف���رة منها و �رشاء ما تي�رس منه���ا و مت زراعتها
باملجمعات الوراثية التي �أن�ش����أتها كل دولة م�ش���اركة بامل�رشوع
بهدف �إكثار هذه ال�سالالت الفاخرة املنتخبة.

ثمار �سالالت بذرية منتخبة خالل مو�سم
2015-2014

توجد م�ؤ�رشات جيدة للنتائج املتح�صل عليها يف البلدان الثالثة امل�شاركة بامل�رشوع،مت احل�صول على       
� 30ساللة واعدة جديدة من نخيل التمر تناف�س الأ�صناف العربية الفاخرة بالأ�سواق العربية والعاملية ولها
قدرة ت�سويقية عالية.
و�سيتم عقد ور�شة عمل لتقييم النتائج املتح�صل عليها من امل�رشوع وذلك مبجرد االنتهاء من التقرير
النهائي.
ونظر ًا لنجاح امل�رشوع ،وبروز نتائج �إيجابية� ،أ�صدرت اجلمعية العمومية لأك�ساد القرار رقم( :ق  10ج ع/د
 )32الذي ين�ص على:
 - 1دعم جهود املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة يف اال�ستمرار يف تنفيذ م�رشوع
بحوث وتطوير النخيل يف (�سورية -م�رص -ال�سعودية) ،والعمل على تو�سيعه لي�شمل دول عربية �أخرى
راغبة ،والتعاون والتن�سيق مع املراكز البحثية والتنموية يف الدول العربية املتقدمة يف هذا املجال.
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 - 2الطلب من �أ�صحاب املعايل وزراء الزراعة العرب دعم متويل امل�رشوع لدى امل�ؤ�س�سات وال�صناديق
العربية والإقليمية.
وتنفيذ ًا لذلك مت �إعداد مقرتح امل�رشوع بعنوان " تطوير عمليات خدمة ب�ساتني النخيل الر�أ�سية والأر�ضية
لزيادة الإنتاج وحت�سني النوعية يف املنطقة العربية " و جاري �إر�ساله �إىل الدول العربية لبيان الر�أي وت�سمية
من�سقني وطنيني للبدء بالتنفيذ الفعلي.

 3.3خطة برنامج تنمية وتطوير النخيل البحثية:

وت�ضمنت امل�شاريع البحثية التالية:

 1.3.3اجناز درا�سة حول تق�صي الأعداء احليوية الطبيعية يف ب�ساتني النخيل وحتديد
دورها يف �ضبط الآفات املنت�رشة.
 2.3.3تنفيذ درا�سة بعنوان انتخاب وتقييم بع�ض فحول نخيل البلح يف ظروف املناطق
اجلافة و�شبه اجلافة ،يتم �إجراء البحث يف م�رص.والذي يت�ضمن درا�سة لل�صفات املورفولوجية
للأ�شجار وال�صفات الطبيعية والكيماوية لثمار التمور.

 3.3.3تنفيذ م�رشوع بحثي بعنوان تقييم درجات الإ�صابة وت�أثري عمر وارتفاع �ساق
النخلة وتواجد �سو�سة النخيل احلمراء على بع�ض �أ�صناف نخيل البلح حتت الظروف
اجلافة و�شبه اجلافة.
 4.3.3اجناز درا�سة حول ح�رص وت�شخي�ص الآفات الزراعية التي تهاجم �أ�شجار النخيل
والأعداء احليوية املرافقة لها.
 5.3.3درا�سة حقلية لبع�ض اخل�صائ�ص احلياتية حل�رشة دوبا�س النخيل( .بحث قيد الن�رش).
 6.3.3درا�سة لتحديد �أهم الأعداء احليوية الطبيعية املرافقة حل�رشة دوبا�س النخيل يف
واحة اجلالء يف مدينة البوكمال يف �سورية.
ويبني اجلدول التايل �أهم الأعداء احليوية الطبيعية املرافقة حل�رشة دوبا�س النخيل يف منطقة الدرا�سة:

 7.3.3درا�سة دورة احلياة والن�شاط املو�سمي حل�رشة دودة النخيل ال�صغرى:

 )Cosmopterygidae: Lepidoptera( Batrachedra amydraula Meyrickيف واحة
نخيل اجلالء يف مدينة البوكمال ،يف �سورية( .بحث قيد الن�رش).

هدف البحث �إىل درا�سة الن�شاط املو�سمي ودورة احلياة حل�رشة دودة النخيل ال�صغرى وحتديد عدد �أجيال
احل�رشة يف واحة نخيل اجلالء .بينت الدرا�سة وجود ثالثة �أجيال للح�رشة يف ال�سنة ممثلة بثالث قمم لطريان
الأفراد الكاملة وهذه الأجيال متداخلة .وللح�رشة فرتة بيات خريفي �شتوي بطور يرقة مكتملة داخل �رشنقة يف
�أعقاب ال�سعف ويف اجلريد ،وامتدت فرتة البيات ال�شتوي نحو خم�سة �أ�شهر.
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رابع ًا :برنامج تنمية وتطوير الأ�شجار املثمرة
املالئمة للمناطق اجلافة

يهدف الربنامج �إىل تطوير وتنمية الأ�شجار املثمرة املتحملة
للجفاف يف الوطن العربي ،واملحافظة على امل�صادر الوراثية
وتطوير البحث العلمي يف جمال التح�سني الوراثي للأ�صناف
وال�سالالت املحلية والعربية والأجنبية ،ودرا�سة ال�صفات
الفينولوجية والإنتاجية والإحتياجات البيئية للأ�شجار املثمرة،
وم�ساعدة ال��دول العربية يف �إن�شاء م�شاتل الأمهات و�إنتاج
الغرا�س من الأ�صناف املوثوقة ,وتزويدها بامل�صادر الوراثية
ذات اخل�صائ�ص النوعية اجليدة.

 1.4م�رشوع تنمية وتطوير الأ�شجار املثمرة
املالئمة للمناطق اجلافة يف الدول العربية
� 1.1.4إجنازات امل�رشوع:

جمهورية العراق:
ينفذ املركز العربي "�أك�ساد" م�رشوع درا�سات وبحوث الأ�شجار
املثمرة املالئمة للمناطق البيئية اجلافة  بالتعاون مع وزارة
الزراعة يف جمهورية العراق ،ويهدف امل�رشوع �إىل تطوير
زراع��ة الأ�شجار املثمرة املتحملة للجفاف يف اجلمهورية
العراقية ،وحتديد الأن��واع والأ�صناف وال�سالالت املنا�سبة
للتو�سع بزراعتها.
مت التح�ضري لإنتاج  50000عقلة زيتون جمذرة من �أ�صناف
خمتلفة ،متهيد ًا لإر�سالها بداية عام .2015
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية:
يف �إطار التعاون مع اجلزائر ينفذ �أك�ساد وملدة �أربع �سنوات
بدء ًا من عام  ،2010م�رشوع تنمية وتطوير الأ�شجار املثمرة
املالئمة للمناطق اجلافة بالتعاون مع وزارة الفالحة والتنمية
الريفية ،ويهدف �إىل:
�.1إن�شاء  م�شتل  للف�ستق احللبي واللوز والزيتون مب�ساحة 15
هكتار.
� .2إن�شاء حقل �أمهات للأنواع املذكورة.
� .3إقامة دورات تدريبية لت�أهيل وتدريب الكوادر الفنية يف
الوزارة  .

حمطة بحوث بن �شكوا يف والية املدية -اجلزائر

مت �إجراء اخلدمة الزراعية للحقول التي �أ�س�ست بعد زراعة املواد النباتية املر�سلة من قبل املركز خالل
الفرتة  2010و 2011وهي  500غر�سة  زيتون ،و400غر�سة تني ،و 250غر�سة كرمة و 750غر�سة لوز ،و500
غر�سة ف�ستق حلبي ،و 100كغ بذور ف�ستق حلبي ،و 65كغ بذور اللوز،وذلك يف حمطة بحوث بن �شكوا يف
والية املدية املهتمة بزراعة اللوزيات والتفاحيات والكروم وكذلك يف حمطة تغنيف الواقعة يف والية
مع�سكر واملهتمة بزراعة الف�ستق احللبي.
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اململكة العربية ال�سعودية
يف �إطار تنفيذ الربنامج التنفيذي ال�سنوي مع وزارة الزراعة
يف اململكة العربية ال�سعودية ،يتم تنفيذ م�رشوع تطوير زراعة
الأ�شجار املثمرة املتحملة للجفاف ،حيث مت العمل خالل
عام  2014على التح�ضري لإر�سال  40000عقلة زيتون جمذرة ,
و 15000غر�سة زيتون من �صنف ال�صوراين يتم �إر�سالها يف  
بداية العام .2015
اجلمهورية اللبنانية:
بالتعاون مع وزارة الزراعة ،يتم تنفيذ م�رشوع �إن�شاء م�شتل لأ�شجار الفاكهة والغرا�س احلراجية يف منطقة
كامد اللوز -البقاع الغربي – لبنان ،بهدف تزويد فالحي املنطقة والقرى املجاورة مبا يحتاجونه من غرا�س
وب�أ�سعار رمزية ،وت�ضمن الربنامج التنفيذي لهذا امل�رشوع العمل على:
 .1ت�أمني م�ستلزمات �إن�شاء امل�شتل.
 .2توفري املادة النباتية املوثوقة من  غرا�س وبذور.
 .3زراعة الغرا�س وتنفيذ عمليات التطعيم.
 .4تقدمي اخلربات واال�ست�شارات الالزمة للعمل �ضمن امل�شتل  .
� .5إقامة الدورات التدريبية وتدريب الكوادر الفنية العاملة �ضمن امل�شتل.
ويتم العمل على ت�سوية وت�سوير الأر�ض متهيد ًا لإن�شاء امل�شتل املطلوب.

 2.4م�رشوع حفظ الأ�صول الربية للأ�شجار املثمرة املتحملة للجفاف

يهدف امل�رشوع �إىل اال�ستفادة من املخزون الوراثي للم�صادر الربية
للأ�شجار املثمرة يف برامج الرتبية والتح�سني الوراثي وا�ستنباط
الأ�صناف املقاومة للآفات واملتحملة للإجهادات البيئية املختلفة،
وتطوير اخل�برات الفنية الوطنية والإقليمية يف جمال امل�صادر
الوراثية للأ�شجار املثمرة وكذلك تهيئة الكوادر املحلية املتخ�ص�صة
يف جمال الت�شجري املثمر واحلراجي مبختلف �أمناطه.
ي�ضم املجمع الوراثي يف حمطة بحوث �أك�ساد يف جلني (حمافظة
درعا) )469( :مدخ ً
ال من �أ�صناف و�سالالت خم�سة �أنواع من الأ�شجار
املثمرة املتحملة للجفاف وهي )100( :مدخ ً
ال للزيتون  )158(،للوز،
( )25ف�ستق حلبي )134( ،تني )93( ،عنب ،مزروعة على م�ساحة ()27
هكتار.
وعمل "�أك�ساد" خ�لال ع��ام  2014على درا�سة الأ�شجار الربية:
الزيتون الربي    ،Oleae europeaeاللوز ال�رشقي A m y g d a l u s
،orientalisال��ب��ط��م الأطل�سي  ، Pistacio atlanticaان��واع الزعرور
الربي  ،Crateagus sppالإجا�ص الربي ال�سوري Syriaca Pyrus
الع ّناب  .Zizyphus sppوجميعها من البيئة الطبيعية ال�سورية.

 3.4م�رشوع التو�سع يف �إنتاج غرا�س الأ�شجار
املثمرة لتلبية طلبات الدول العربية:

يهدف امل�رشوع �إىل �إنتاج امل��ادة النباتية من �أن��واع و�أ�صناف
الأ���ش��ج��ار املثمرة امل��وث��وق��ة �صحي ًا "غ��را���س ب��ذري��ة ومطعمة                
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عقل جم���ذرة -ط��ع��وم�-أ���ص��ول -ب���ذور" وذات
خمزون وراثي قادر على حتمل الظروف البيئية
القا�سية ،وتزويد امل�ؤ�س�سات املعنية يف الدول
العربية ب��امل��ادة الوراثية املوثوقة لإقامة
حقول الأمهات ،والأحزمة اخل�رضاء ،وت�أهيل
الكادر الفني العربي وحت�سني طرق الإكثار
و�إنتاج الغرا�س ،وقد خ�ص�ص املركز العربي
"�أك�ساد" حمطة بحثية �إنتاجية لإنتاج �أ�شجار
الزيتون (حمطة بوقا -الالذقية) بطاقة �إنتاجية
�سنوية تبلغ � 100ألف غر�سة بني �أ�صناف زيتية
ومائدة من الأ�صناف العربية العاملية لتوزيعها
على الدول العربية.
خالل عام  2014مت العمل على �إنتاج �آالف الغرا�س والعقل املجذرة لت�أمني حاجة وطلبات الدول العربية،
ويف هذا املجال مت �إر�سال �أكرث من  160000من العقل والغرا�س املجذرة ،و�أكرث من  500كغ من بذور
هذه الأ�شجار بالإ�ضافة �إىل �إر�سال البذور الرعوية (البقولية والنجيلية) بهدف دعم امل�شاتل الرعوية يف
املواقع امل�ستهدفة مل�شاريع اك�ساد يف كل من اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية واململكة العربية
ال�سعودية وجمهورية العراق واجلمهورية اللبنانية وجمهورية م�رص العربية.

 4.4م�رشوع �أبحاث ودرا�سة �إدخال �أنواع جديدة من الأ�شجار املثمرة املتحملة
للجفاف:
ويف هذا املجال مت �إجراء عدد من الدرا�سات والأبحاث وهي:

 1.4.4تو�صيف �أ�صناف الزيتون املزروعة يف املجمع الوراثي يف جلني:
مت خالل عام  2014ن�رش نتائج بحث تو�صيف بع�ض �أ�صناف
زيتون بالد املغرب العربي حتت ظروف الزراعة البعلية
والري التكميلي يف حمطة بحوث جلني مبحافظة درعا-
�سورية ،وذلك يف املجلة العربية للبيئات اجلافة التي
ي�صدرها املركز ،حيث نفذ البحث لتو�صيف بع�ض �أ�صناف
زيتون بالد املغرب العربي وهي �أ�سود (ليبيا)� ،سيغواز
و �شم�شايل (اجلزائر)� ،شماليل و�شتوي (تون�س) .بهدف
تقومي تلك الأ�صناف حتت ظروف الزراعة البعلية واملطبق
عليها ري تكميلي يف حمطة بحوث جلني بدرعا� -سورية.
�أظهرت النتائج تفوق معاملة الزراعة املروية ري ًا تكميلي ًا
معنوي ًا على معاملة الزراعة البعلية لأغلب الأ�صناف
املدرو�سة.
لذلك ُين�صح بن�رش وزراعة تلك الأ�صناف يف البلدان العربية
ذات الظروف اجلافة.
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معدل النمو اخل�رضي ال�سنوي وم�سطح الورقة عند �أ�صناف الزيتون املدرو�سة
ال�صنف
ليبيا

�أ�سود
�سيغواز
اجلزائر
�شم�شايل
�شماليل
تون�س
�شتوي
م.ع B

معدل النمو ال�سنوي�/سم
زراعة بعلية ري تكميلي
م.ع ِ()A

م�سطح الورقة /مم2

زراعة بعلية

ري تكميلي
44.03

38.21a
39.90a

9.38

12.25

10.81a

9.88

13.38

11.62a

32.39

12.50

19.00

15.75a

38.10

41.70

8.38

11.75

10.06a

23.00

28.97

25.98c

8.25

16.50

12.38a

27.97

30.19

29.08c

9.68b

14.57a

29.92b

36.83a

A

28.13

39.27

5.316

3.349

B

3.362

2.118

A×B

7.518

4.737

LSD0.05

م.ع ِ()A
33.70b

(اختباردنكان) �أي معاملتني ت�شرتكان بحرف اليوجد بينها فروق معنوية.
وزن وحجم الثمرة لأ�صناف الزيتون املدرو�سة
وزن الثمرة  /غ
حجم الثمرة � /سم3
ال�صنف
م.ع ِ()A
زراعة بعلية ري تكميلي م.ع(ِ )Aالتقومي زراعة بعلية ري تكميلي
2.550a
2.867
2.233
3.070
1.690
ليبيا
�أ�سود
 2.380aمتو�سط
2.000b
2.733
1.267
1.705b
1.940
1.470
خفيف
�سيغواز
اجلزائر
0.883c
0.767
1.000
1.090
0.800
 0.945dخفيف
�شم�شايل
0.717c
0.967
0.467
1.440
1.060
 1.250cخفيف
�شماليل
تون�س
0.917c
1.267
0.567
2.140
1.220
 1.680bخفيف
�شتوي
1.720a
1.107b
1.936a
1.248b
م.ع B
A

0.1700

0.4166

B

0.1075

0.2635

A×B

0.2405

0.5892

LSD0.05

ن�سبة الزيت على �أ�سا�س الوزن الرطب واجلاف لأ�صناف الزيتون املدرو�سة
ال�صنف
ليبيا

�أ�سود
�سيغواز
اجلزائر
�شم�شايل
�شماليل
تون�س
�شتوي
م.ع B
A

LSD0.05

ن�سبة الزيت على �أ�سا�س الوزن الرطب ( )%ن�سبة الزيت على �أ�سا�س الوزن اجلاف ()%
زراعة بعلية
م.ع ِ()A
ري تكميلي م.ع(ِ )Aزراعة بعلية ري تكميلي
15.96

13.98

14.97d

21.28

46.63

33.96c

17.44

15.65

16.54c

23.72

44.18

33.95c

19.90

18.91

19.41b

29.41

42.10

35.76c

24.16

15.29

19.73b

23.31

56.49

39.90b

24.92

21.43

23.18a

38.68

49.99

44.34a

20.476a

17.072b

27.28b

47.88a

1.019

2.075

B

0.644

1.312

A×B

1.441

2.935
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بع�ض معايري اجلفاف لأ�صناف الزيتون املدرو�سة
ال�صنف
ليبيا

�أ�سود
�سيغواز
اجلزائر
�شم�شايل
�شماليل
تون�س
�شتوي
LSD0.05

حمتوى عجز ن�سبة املادة
برولني
حمتوى
الأوراق الإ�شباع اجلافة الغلوكوز
كلورفيل  Aكلورفيل B
الن�سبي
املاء
(ميكروغرام100/
املائي املائي للأوراق (مغ/غ)-1
(مغ/غ( )-1مغ/غ)-1
()%
مغ �أوراق خ�رضاء)
()%
()%
()%
1.2491a

0.9496 a

55.72 a

70.0a

44.28a

30.0a

29.2bc

16.8a

0.8443 b

0.6695 b

58.99 a

68.1a

41.01a

31.9a

27.0c

23.5a

0.7965 b

0.5493 b

58.09 a

65.5a

41.91a

34.5a

37.6ab

15.9a

0.9220 b

0.7481ab

50.88 a

70.2a

49.12a

29.8a

44.3a

28.1a

1.0839 ab

0.6298 b

60.73 a

68.0a

39.27a

32.0a

21.6c

29.4a

0.3120

0.2686

9.44

7.88

9.44

7.88

9.66

16.45

وت�ستمرالدرا�سات للأعوام القادمة لتغطي جميع الأ�صناف املزروعة يف هذا املجمع وقد مت �إدخال البيانات
�إىل قاعدة البيانات الإلكرتونية ملوا�صفات هذه الأ�صناف املدرو�سة حتت ظروف حمطة بحوث �أك�ساد يف جلني
يف �سورية.
كما �سي�ستمر العمل يف �إدخال البيانات للأ�صناف العربية والعاملية غري املزروعة يف املجمع من خالل الدرا�سات
املرجعية املتوفرة لتكون هذه القاعدة يف متناول املهتمني ب�ش�ؤون �شجرة الزيتون.

 2.4.4جتربة مقارنة الأ�صول وت�أثريها على ال�صنف من حيث الإنتاجية والنوعية للف�ستق
احللبي:

ا�ستمرت جتربة مقارنة �أ�صناف الف�ستق احللبي املطعمة على
�أ�صول خمتلفة ،وك��ان للأ�صل ت�أثري كبري على مدى حتمل
النبات للإجهادات البيئة املختلفة ،وت�أثري يف الإنتاج ونوعية
الثمار ،ومتيز الأ�صل (البطم الأطل�سي  )P. atlanticaبتحمله
للجفاف والرتبة الكل�سية ولكن ظهرت بع�ض  عالمات عدم
التوافق التام بني الأ�صل والطعم وذلك ب�سبب اختالف �رسعة
النمو بني الطعم (�رسيع النمو) والأ�صل (بطيء النمو) وهذا ما
ظهر يف منطقة التطعيم بني الطعم والأ�صل جتلى بظهور انتفاخ
يف منطقة التطعيم على الغرا�س  .

ظهور انتفاخ يف منطقة التطعيم (توافق جزئي)

 3.4.4تقييم �إنتاجية �أ�صناف اللوز يف املجمع الوراثي:

بد�أ البحث عام  ،2008حيث يتم �إجراء الدرا�سات وقيا�س وزن ثمار كل �شجرة من �أ�شجار جممع اللوز يف حمطة جلني
الذي ي�ضم � 108أ�صناف مطعمة على الأ�صل اللوز ال�شائع  عدد
املكررات من كل �صنف �ستة �أ�شجار ،وقورنت الأرقام والنتائج
املتح�صل عليهاخالل الأعوام املا�ضية� .أظهرت النتائج تباين
�أ�صناف اللوز من حيث �إنتاجها من عام لآخر ،كما �أن هناك بع�ض 
الأ�صناف مثل (عوجا� ،ضفادعي ،رف ،حم�ص  ،106تل �شهاب
  )101املبكرة يف الإنتاجية وال�صاحلة للت�سويق الأخ�رض(عقابية).
لذا ين�صح بزراعة هذه الأ�صناف عند الرغبة يف ت�سويق الثمار
وهي يف حالة الن�ضج الفيزيولوجي الأخ�رض ،ملا تتمتع به الثمار
من موا�صفات جتعلها مرغوبة لال�ستهالك الأخ�رض مثل (كرب حجم
ثمار اللوز وهي يف مرحلة الن�ضج
الفيزيولوجي الأخ�رض(عقابية)
الثمرة وحمو�ضتها الوا�ضحة وطراوة �أن�سجتها).
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املطبوعات والندوات
•الإنتهاء من �إع��داد كتاب �شجرة الزيتون وتقنيات
زراعتها و�سي�صدر مطلع .2015
•البدء ب�إعداد كتاب �شجرة الف�ستق احللبي وتقنيات
زراعتها و�سي�صدر منت�صف .2015
•البدء ب�إعداد كتيب عن �أهم �أ�صناف و�أ�صول الأ�شجار
املثمرة املتحملة للجفاف و�سي�صدر مطلع .2015
•عقد ندوة تلفزيونية حول نتائج درا�سات و�أبحاث
املركز العربي "�أك�ساد" يف جمال تقنيات �إنتاج
�شجرة الزيتون ،مت بثها على بع�ض القنوات الف�ضائية
العربية.
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خام�س ًا :برنامج ت�أهيل وتطوير املراعي واملوارد احلراجية

يهدف الربنامج �إىل �صيانة وحفظ املراعي الطبيعية والنظم
احلراجية و�إعادة ت�أهيلها حتقيق ًا ملبد�أ التوازن البيئي ومكافحة
الت�صحر ،من �أج��ل تنمية م�ستدامة للموارد الطبيعية وحت�سني
الإنتاجية العلفية .ينفذ برنامج املراعي وامل��وارد احلراجية
ع��دد ًا من الأن�شطة تت�ضمن م�شاريع يف بع�ض  ال��دول العربية
و�أبحاث ًا علمية ودورات تدريبية بهدف رفع كفاءة الكوادر الفنية
يف الدول العربية ،وجمع و�إر�سال البذور والغرا�س لنباتات
رعوية وغابوية مالئمة لربامج التنمية املختلفة ( بذور النباتات
الرعوية – النباتات املثبتة للكثبان – النباتات ال�صاحلة للأحزمة
اخل�رضاء وم�صدات الرياح – النباتات املتحملة للملوحة).

 1.5م�رشوع جمع وحفظ و�إنتاج بذور امل�صادر الوراثية للنباتات الرعوية
بهدف �إعادة ت�أهيل مناطق املراعي العربية:

مت خالل عامي  2014 – 2013جمع بذور املرخ والغ�ضى والروثا والرغل .كما مت اختبار ت�أثري موعد الزراعة يف
�إنبات بذور املرخ والعمل على �إنتاج  100غر�سة منها .وتقييم  حتمل غرا�س املرخ للربد ال�شتوي وامللوحة.
ينفذ امل�رشوع يف عدد من الدول العربية ،وخالل عام  2014مت العمل على مايلي:

 1.1.5م�رشوع �إعادة ت�أهيل الأرا�ضي الرعوية املتدهورة يف منطقة اجلوف– وادي العمارية
يف اململكة العربية ال�سعودية:

يهدف هذا امل�رشوع �إىل احلد من تدهور الأرا�ضي و�إع��ادة
ت�أهيلها بالأنواع الرعوية املنا�سبة وحت�سني الإنتاجية ،ومت
حتديد موقع امل�رشوع مب�ساحة  5000هكتار ،منها  1000هكتار
لإعادة ت�أهيل املراعي ،وبالتعاون بني وزارة الزراعة واملركز
العربي "�أك�ساد" ،وقد �أعرب اجلانبان خالل االجتماع الفني
التن�سيقي الرابع نهاية عام  2014عن الر�ضا الكامل لتنفيذ مراحل
امل�رشوع   ،ومت االتفاق على اال�ستمرار يف تنفيذه وطلب اجلانب
ال�سعودي �إيفاد خبري خمت�ص لتقييم امل�رشوع  ،وامل�ساعدة يف
ت�أ�سي�س وحدة الر�صد للغطاء النباتي.

 2.1.5م�رشوع تنمية احلماد العراقي:

يهدف �إىل حت�سني وت�أهيل املراعي يف احلماد العراقي بتحديد
مناطق اال�ستقرار الرعوي و�إقامة م�رشوع رائد،باال�ستفادة من
ال�صور اجلوية وحتديد املناطق الواعدة طبق ًا للمعطيات املتوفرة
وحتديد ا�ستعماالت الأرا�ضي وتقييم املوارد املتاحة من مياه
ونبات على �ضوء الظروف املناخية ال�سائدة وطبيعة الرتبة
املوجودة .و�ضمن هذا الإطار مت تنفيذ مايلي:
م�سوحات الغطاء النباتي الرعوي خلريف  ،2014وكذلك �إكثار
نبات الغ�ضى يف م�شاتل احلماد ،وا�ستزراع 10000ع�رشة
�آالف غر�سة من نبات الغ�ضى والذي �أدخله املركز العربي
للم�رشوع ،وتنفيذ القيا�سات الرعوية للأنواع الرعوية التي
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مت ا�ستزراعها بهدف تقييم جناح عملية اال�ستزراع ،وقد �أبدى نبات الرغل تفوقا وا�ضح ًا يف �إعادة ت�أهيل
الأرا�ضي الرعوية املتدهورة ،ويقوم خرباء �أك�ساد بتحليل ا�ستمارات امل�سح اخلريفي  2014و�إعداد
التقرير الفني ،والذي �سينجز خالل الربع الأول من عام .2015
كما مت عقد االجتماع الثاين خلرباء م�رشوع تنمية احلماد العراقي يف لبنان يف �شهر �سبتمرب�/أيلول ،2014
وبناء على النتائج واملالحظات من خالل تنفيذ امل�رشوع وحل�سن ا�ستمرار العمل بامل�رشوع� ،أو�صى
املجتمعون مبجموعة من املقرتحات لأن�شطة تنموية جديدة ومنها �إقامة حممية رعوية يف منطقة الكعرة–
الويزية مب�ساحة تقديرية  2000هكتار ،والهدف منها ا�ستعادة الغطاء النباتي الطبيعي وامل�ساهمة يف دعم
املوارد الرعوية واملحافظة على امل�صادر الوراثية.

� 3.1.5إعادة ت�أهيل منطقة رعوية وت�أ�سي�س م�شتل
رعوي حراجي وحقل �أمهات رعوي يف اجلمهورية
اللبنانية:

يهدف هذا امل�رشوع �إىل �إعادة ت�أهيل منطقة رعوية وت�أ�سي�س
م�شتل وحقل �أمهات رعوي وتطوير كفاءة الكوادر الفنية ،حيث
مت حتديد املنطقة الرعوية امل�ستهدفة لإعادة ت�أهيلها كم�رشوع
رائد تطبق فيها التقانات املنا�سبة يف هذا املجال مب�ساحة 50
دومن يف منطقة كفردان.
مت توقيع االتفاقية و�إع��داد الربنامج الزمني للتنفيذ ،ويتم
التن�سيق مع اجلانب اللبناين للبدء بتنفيذ امل�رشوع.

 4.1.5م�رشوع �إعادة ت�أهيل الأرا�ضي الرعوية يف
ال�سهوب اجلزائرية:

يهدف امل�رشوع �إىل تنمية املناطق الرعوية وزي��ادة دخل
املربني وامل�ساهمة يف التنمية االقت�صادية والوطني ،واحلد
من عمليات تدهور الأرا�ضي والتخفيف من �شدة اجنراف الرتبة
مع حتقيق اال�ستفادة املثلى من مياه الأمطار ورفع �إنتاجية
الغطاء النباتي الرعوي والت�أهيل لتنمية احلياة الربية ،عالوة
على تدريب الكوادر الفنية الوطنية وتفعيل دور املجتمعات
املحلية يف مكافحة تدهور الأرا�ضي و�إدارة املراعي ،ويف
�إطار التنفيذ مت مايلي:
•�إقامة حممية يف موقع بن حامد مب�ساحة  4500هكتار من مراعي احللفا وال�شيح.
• تنفيذ م�سح نباتي ربيعي خالل �شهر  2014 /3وجمع عينات نباتية حولية ومعمرة لتحليلها يف املخترب
وح�ساب املردود الرعوي.
•بينت نتائج احلماية يف موقع الدوم ظهور نباتات جديدة عالية اال�ست�ساغة وجتدد الأنواع املعمرة وظهور
بادرات لأنواع هامة مثل:
  .Helianthemum sp.،Plantago albicans L.،Stipa parviflora، Reaumeria arvensis
التقرير الفني ال�سنوي 2014
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 5.1.5م�رشوع �أطل�س نباتات املراعي يف الوطن العربي:

تنفيذ ًا خلطة عمل �أك�ساد ،مت توثيق نباتات املراعي الهامة وت�صنيفها
وطرق �إكثارها وت�سليط ال�ضوء على �أهميتها الرعوية وا�ستعماالتها
الطبية والعطرية والرحيقية �ضمن مادة علمية ،ومت �إجناز �أطل�س
نباتات املراعي يف الوطن العربي والذي ت�ضمن تو�صيف  152نوع ًا
نباتي ًا تنتمي �إىل   35عائلة نباتية ،و ُيعد الأطل�س �إ�ضافة علمية هامة
�إىل املكتبة العلمية الزراعية العربية.

 6.1.5اتفاقية التعاون بني الهيئة العامة ل�ش�ؤون
الزراعة والرثوة ال�سمكية يف دولة الكويت و�أك�ساد:

تهدف هذه االتفاقية �إىل تنفيذ جمموعة من الأن�شطة يف جمال املراعي
واملوارد احلراجية لإعادة ت�أهيل املراعي الطبيعية وم�سح وح�رص 
الأنواع النباتية ال�سائدة وزيادة التنوع النباتي و�إنتاجية املراعي،
وكذلك تدريب الكوادر الفنية للعاملني يف جمال املراعي الطبيعية
يف دولة الكويت ،ويتم التن�سيق بني اجلانبني للبدء بالتنفيذ.

 2.5م�رشوع تطوير الأنظمة الزراعية الغابوية
الرعوية:

يهدف امل�رشوع �إىل تطوير عدد ًا من مناذج النظم الزراعية الغابوية يف الدول العربية لتحقيق الإدارة امل�ستدامة
للموارد الطبيعية وامل�ساهمة يف حت�سني الدخل وتوفري فر�ص العمل،
واملحافظة على التنوع احليوي وتخفيف الفاقد منه وذلك بزراعة
الأ�شجار وال�شجريات خا�ص ًة املهددة باالنقرا�ض والنادرة �ضمن
النظم الزراعية الغابوية.
•مت تنفيذ درا�سة حول ا�ستعمال املياه املعاجلة يف ري نوعني
حراجيني هما الطرفاء ول�سان الطري يف ظروف املناطق
اجلافة و�شبه اجلافة ،وذلك لإمكانية ا�ستعمال النوعني يف
النظم الزراعية الغابوية.
•بينت نتائج الدرا�سة ا�ستجابة غرا�س النوعني الطرفاء ول�سان
الطري ملياه ال�رصف ال�صحي املعاجلة وذلك مب�ؤ�رشي ن�سبة
البقاء وطول الغرا�س وال�سيما عند نبات الطرفاء.
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�ساد�س ًا :برنامج التنوع احليوي

يهدف الربنامج �إىل املحافظة على التنوع احليوي العربي ،عرب توثيقه و�صيانته وحفظه ب�شكل م�ستدام ،معترب ًا
التنوع احليوي �أ�سا�س ًا للنه�ضة الزراعية ،و�أن م�ستقبلنا مرتبط بقدرتنا على اال�ستثمار الر�شيد لهذا املنبع،
وا�ستخدامه بطريقة توفر له مقومات اال�ستمرار .كما يهتم الربنامج مبتابعة تنفيذ االتفاقية الدولية للتنوع
احليوي " "CBDوبروتوكول قرطاجنة لل�سالمة الإحيائية والتن�سيق بني الدول العربية ا ُ
مل�صادقة على كل من
االتفاقيتني ،قد مت خالل عام  2014تنفيذ الأن�شطة الآتية ح�سب امل�شاريع :

 1.6م�رشوع املحافظة على التنوع احليوي ومتابعة تنفيذ االتفاقية الدولية
للتنوع احليوي:

يهدف امل�رشوع �إىل ا�ستثمار املوارد اجلينية للتنوع احليوي الزراعي يف برامج �إنتاج الغذاء والدواء ،وتوثيق
وتبادل املعلومات املتوفرة حول مكونات التنوع احليوي يف املناطق اجلافة و�شبه اجلافة العربية ،والإ�سهام
يف �إعادة ت�أهيل النظم البيئية مبا يحافظ على التنوع احليوي يف البيئات امل�ضطربة ،والتعاون والتن�سيق بني
الدول العربية يف جمال تنفيذ االتفاقية الدولية للتنوع احليوي وبروتوكول قرطاجنة لل�سالمة الإحيائية ،وبناء
القدرات الوطنية يف جمال املحافظة على التنوع احليوي و�إدارة مكوناته.
مت تنفيذ امل�رشوع خالل عام  2014وفق الأن�شطة التالية:

 1.6.6التن�سـيق بني الـدول العربيـة لتنفيذ كـل من اتفاقيتي التنـوع احليوي
وبروتوكول قرطاجنة لل�سالمة الإحيائية:

""CBD

�شارك �أك�ساد يف اجتماعات الفريق العربي املعني باالتفاقيات البيئية الدولية ملكافحة الت�صحر والتنوع احليوي
التي تهتم بتن�سيق جهود الدول العربية يف جمال تطبيق اتفاقيتي التنوع احليوي  CBDوبروتوكول قرطاجنة
لل�سالمة الإحيائية ،من خالل مايلي:
•اجتماع الفريق العربي اخلام�س ع�رش املعني مبتابعة االتفاقيات البيئية الدولية اخلا�صة مبكافحة الت�صحر
والتنوع البيولوجي (مقر الأمانة العامة للجامعة.)2014/9/16 - 14 :
•امل�شاركة يف ور�شة عمل بناء القدرات غرب �آ�سيا و�شمال �أفريقيا ب�ش�أن حفظ و�إعادة ت�أهيل النظم البيئية بهدف
حتقيق �أهداف �آيت�شي (الأردن -عمان  .)2014 /2/5-1
•امل�شاركة يف االجتماع امل�شرتك للفريق العربي املعني مبتابعة االتفاقيات البيئية والتنمية امل�ستدامة والفريق
العربي املعني ب�شبكة املعلومات البيئية خالل الفرتة .2014/10/16-12
•امل�شاركة يف فعاليات امل�ؤمتر الوزاري حول بلورة الأهداف والغايات لأهداف التنمية العربية ما بعد 2015
خالل الفرتة من � 30-27أكتوبر /ت�رشين الأول . 2014
•امل�شاركة يف الدورة  26ملجل�س الوزراء العرب امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون البيئة والدورة  16للجنة امل�شرتكة للبيئة
والتنمية يف الوطن العربي املنعقدة يف جدة خالل الفرتة . 2014/11/10-2
•امل�شاركة يف املنتدى الإقليمي لتهيئة �سيا�سات وتعزيز جودة واقت�صاديات وقود املركبات بالدول العربية
من �أجل هواء �أنظف خالل الفرتة .2014/11/25-24
•بالتن�سيق مع الأمانة العامة جلامعة الدول العربية (القطاع االقت�صادي) ،مت �إعداد درا�سة عن م�ؤمتر الأطراف
الثاين ع�رش الذي عقد يف كوريا اجلنوبية  2014/10/17-6اخلا�ص باالتفاقية الدولية للتنوع احليوي من حيث  
املوا�ضيع التي �ستناق�ش  خالله وانعكا�سها على الدول العربية امل�شاركة.
•ونظر ًا لأهمية متابعة م�شكلة الأنواع الغازية يف اخلطة الإ�سرتاتيجية للتنوع احليوي  2020-2011املقرر 2/10
تعرف الأنواع الغريبة الغازية وم�ساراتها ،ويحدد
– الهدف ( )9الذي ين�ص على �أنه " بحلول عام ّ ،2020
ترتيبها ح�سب الأولوية،وتخ�ضع للمراقبة الأنواع ذات الأولوية �أو يتم الق�ضاء عليها وتو�ضع تدابري لإدارة
امل�سارات ملنع �إدخالها وانت�شارها".
وتنفيذ ًا خلطة عمل امل�رشوع ،مت ت�أ�سي�س قاعدة بيانات للأنواع الغازية يف الوطن العربي بالتعاون مع من�سقني
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من  الدول العربية امل�شاركة .و ُيتابع العمل لإغناء القاعدة
مبختلف بيانات النباتات الغازية يف الوطن العربي.

� 2.6.6إجراء بحث علمي لأحد النباتات الغازية
التي تهدد الوطن العربي بعنوان:

درا�ســــــة ديناميكية انت�شـــــار النبات الغازي  ل�ســــان الطري
 Ailanthus altissima (Miller) Swingleيف مواقع خمتارة
ويهدف البحث �إىل درا�سة ديناميكية انت�شار ل�سان الطري عن
طريق حتديد عدة مواقع خمتارة يتم من خاللها:
• درا�ســــة م�ؤ�شـــــرات النمو املختلفة (العالقة بني القطر
واالرتفاع .التغطية التاجية ،طول التاج ،التفرعات).
• درا�سة ظاهرة التجدد عن طريق اخللفات ال�ساقية (منوها،
عددها).
• درا�سة �رسعة انت�شار هذا النوع عن طريق حتديد  الزيادة
ال�سنوية يف قطر امل�ستعمرة التي ي�شكلها.
• التو�صل �إىل �أف�ضل و�أجنع الطرائق للحد من خطورته.
• تزويد قاعدة بيانات للأنواع الغازية التي مت �إن�شاءها يف
املركز العربي.
مت �أخذ ثالث قراءات للنبات الغازي (ل�سان الطري) ،ويتم
متابعة العمل على حتليل البيانات و�إ�صدار النتائج.

 2.6م�رشوع درا�سة النباتات الطبية يف
الوطن العربي:

ا�ستناد ًا �إىل قرار املجلـ�س التنفيذي للمركز العربـي بدورته
" "36مت الت�أكيد على االهتمام بدرا�سة النباتات الطبية
املنت�رشة يف الوطن العربي وحماولة ا�ستثمارها ب�شكل علمي
يف حماولة جادة للحفاظ على تلك الأنواع النباتية الثمينة
وبناء
نظر ًا خل�صائ�صها العالجية وقيمتها االقت�صادية.
ً
عليه مت اختيار نبات طبي عطري مهدد باالنقرا�ض  ( نبات
�سو�سن كريت  )Iris unguiculariscretensisمتواجد  يف املنطقة
املتو�سطية ال�ساحلية ،وهو من الأن��واع التي تتعر�ض  يف
�سورية  ل�ضغط ب�رشي كبري يف ال�سنوات الأخ�يرة حيث يتم
جمع �أزه��اره   ب�شكل جائر لت�ؤكل نيئة �أو لت�ستخدم ب�شكل
باقات زهرية� ،أو ل�صناعة العطور.كذلك مت ا�ستخدامه يف
الطب ال�شعبي يف العديد من املناطق يف العامل لعالج نزالت الربد واملالريا و�أمل الأ�سنان والر�ضو�ض� ،إ�ضافة
�إىل غنى بذور وريزومات و�أوراق و�أزهار العديد من �أنواع ال�سو�سن مب�ستقبالت ثانوية مفيدة طبي ًا ولها
خوا�ص م�ضادات الأك�سدة والأورام
يهدف امل�رشوع �إىل ح�رص �أماكن انت�شار �سو�سن كريت يف �سورية ومعرفة الظروف املثلى البيئية لنموه وتقييم
الواقع احلايل ملوائله.
ويف �إطار التنفيذ مت حتديد مواقع انت�شار ال�سو�سن يف ال�ساحل ال�سوري ،حيث مت ا�ستك�شاف وجود ال�سو�سن من
خالل حوايل   12جولة ميدانية  وحددت املواقع الأ�سا�سية لوجود ال�سو�سن للعودة �إليها عند ال�رضورة.
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�سابع ًا:برنامج الإدارة املتكاملة للآفات

يهدف الربنامج �إىل تقليل الفاقد يف املحا�صيل الزراعية
وتطبيق الإدارة الآمنة واملتكاملة للمحا�صيل الزراعية  
والأ�شجار املثمرة للو�صول �إىل منتج غذائي نظيف مع
املحافظة على التوازن البيئي والتنوع احليوي.

 1.7الأبحاث والدرا�سات العلمية يف
وحدة املكافحة املتكاملة:
 1.1.7جتربة القمح وال�شعري:

تكم���ن �أهمي���ة البحث العلمي���ة والتطبيقي���ة يف �أنه حلقة
�أ�سا�سية من مراحل برامج تربية القمح وال�شعري ،ويتم
اختبار ال�س�ل�االت امل�س���تنبطة يف �أك�س���اد واملدخالت
الت���ي ترد م���ن الدول العربي���ة واملنظم���ات الدولية،
بهدف التو�صل �إىل �سالالت جديدة ذات �إنتاجية عالية
ومقاوم���ة للجفاف ،ومقاوم���ة ومتحملة للأمرا�ض ,
وبلغ عدد املدخالت املختربة � 560صنف و�ساللة.

 2.1.7الزيتون :

بالتعاون مع كلية الزراعة  -جامعة ت�رشين ،مت اختبار
مقاومة �أ�صناف خمتلفة من الزيتون املكاثرة خ�رضي ًا
�ضد مر�ض  الذبول ا ُ
ملت�سبب عن الفطر Verticillium
 dahliaeخالل الفرتة  . 2014/2012
تناول البحث ع�رشة �أ�صناف من الزيتون تنتج يف
حمطة �أك�ساد يف بوقا وهي (�صوراين ،خ�ضريي ،جلط  ،قي�سي ،خمرم �أبو �سطل� ،شماليل ،تريليا،
منزنيال ،زورزالينا� ،أبي�ض  من �أم��ه) ،وهي من الغرا�س الأكرث بيع ًا وت��داو ًال يف �سورية والوطن
العربي ،حيث مت اختبار درجة ح�سا�سيتها للإ�صابة مبر�ض  ذبول الزيتون وذلك ب�إجراء العدوى
اال�صطناعية خمربي ًا ثم نقلها ومتابعتها حقلي ًا ،وبالتايل توفري الدرا�سة املوثقة لقيام امل�شاتل ب�إنتاج
حتمال" ،وعدم تكبد خ�سائر يف �إنتاج الأ�صناف احل�سا�سة .وثبت تفوق ال�صنف
الأ�صناف املتحملة و الأكرث ّ
ال�صوراين يف مقاومته للجفاف وملر�ض الذبول وللإ�صابة بق�رشية الزيتون ال�سوداء.

 3.1.7النخيل:

جتربة ح�رص  الآف��ات الزراعية التي تهاجم �أ�شجار النخيل،والأعداء
احليوية املرافقة لها يف البيئة ال�سورية ودرا�سة ح�سا�سية الأ�صناف لأهم
الآفات االقت�صادية على النخيل ،والذي مت تنفيذ ًا لربنامج تنمية وتطوير
النخيل من خالل  درا�سة الن�شاط املو�سمي ودورة احلياة حل�رشة دودة
النخيل ال�صغرى Batrachedra amydraula Meyrick Cosmopterygidae :
 Lepidopteraيف واحة نخيل اجلالء يف البوكمال يف �سورية.

� 4.1.7شجرة التني:

درا�سة على ح�رشة التني ال�شمعية ،حيث مت ح�رص  املتطفالت احل�رشية
لق�رشية التني ال�شمعية  .Ceroplastes rusci L
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واجلدول التايل يت�ضمن �أهم املتطفالت احل�رشية املرافقة حل�رشة ق�رشية التني ال�شمعية
طور احل�رشة التي انبثق منها املتطفل

الف�صيلة والنوع

نوع التطفل

 احل�رشة الكاملة -احل�رشة الكاملة

Pteromalidae
-Scutellista caerulea
-Scutellista nigra

 �أويل� -أويل

 -احل�رشة الكاملة

Eulophidae
-Aprostocetus ceroplastae

� -أويل

 احل�رشة الكاملة احل�رشة الكاملة -احل�رشة الكاملة

Encyrtidae
-Anagyrus kamali
-Metaphagus helvolus
-Cheiloneurus sp.

 �أويل �أويل -ثانوي

 5.1.7الذرة البي�ضاء

هدفت الدرا�سة اىل معرفة الأ�صناف ذات الإنتاجية العالية واملقاومة للجفاف واملتحملة حل�رشة حفار �ساق
الذرة التي تعد من �أهم �آفات الذرة يف مناطق زراعة هذا املح�صول.مت اختبار �سبعة من الأ�صناف اجلديدة
امل�ستنبطة يف �أك�ساد واملدخالت من الدول العربية للإ�صابة بح�رشة حفار �ساق الذرة  ,ومت حتديد الأ�صناف
الأقل ح�سا�سية للإ�صابة بهذه احل�رشة.
 1.5.1.7تقومي ح�سا�سية بع�ض طرز الذرة للإ�صابة بحفار �ساق الذرة Sesamia cretica Led.
Lepidoptera: Pyralinidae
ا�ستخدم يف هذه الدار�سة �سبعة طرز وراثية ،مت احل�صول عليها من املركز العربي (�أك�ساد).
بينت الدرا�سة �أن متو�سط الن�سبة املئوية لإ�صابة البادرات ترواح بني  % 18.69للطراز     Jeeza 15و% 10.84
للطراز    .Ezraa 5وتراوحت الن�سبة املئوية للإ�صابة عند احل�صاد بني  % 23.19للطراز  Jeeza 15و  % 10.03
للطراز .Ezraa 7
 2.5.1.7موت القمة النامية الناجت عن الإ�صابة بذبابة الأفرع:
مت لأول مرة ت�سجيل ذبابة �أفرع الذرة الغ�ضة  )Diptera: Muscidae( Alherigona soccataامل�ؤدية ملوت القمة
النامية يف �سورية.
تراوحت ن�سبة الإ�صابة بني  % 39.46للطراز  % Mayo،21.59للطراز  ،Jeeza 15وكانت ن�سبة الإ�صابة % 18.71
للطراز  ،Ezraa 5ثم  % 12.7للطراز  Kharabo 113ثم  % 10.44للطراز  ،Ezraa 67ثم  % 6.68للطراز Dorado 9
و % 3.16للطراز .Ezraa 7
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الأرا�ضي وا�ســتعماالت امليـــاه
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�أو ًال :برنامج مراقبة الت�صحر ومكافحته

يهدف الربنامج �إىل احلد من الت�صحر باعتماد منهجية �سليمة وعلمية يف املراقبة واملكافحة با�ستخدام تقنيات
متقدمة للك�شف املبكر عن تدهور الأرا�ضي وتنفيذ امل�شاريع الرائدة لإعادة ت�أهيل املناطق املت�صحرة يف الدول
العربية من خالل تعميم اخلربة املكت�سبة لدى �أك�ساد.

 1.1م����شروع درا���س��ة العوا�صف
الغبارية وحركة الكثبان الرملية
ومكافحة زحف الرمال:

يهدف �إىل املحافظة على البيئة واحلد من ت�أثري
العوا�صف الغبارية والرمال الزاحفة على البيئة
والإن�سان يف املنطقة العربية.

 1.1.1م�رشوع تنمية حو�ض احلماد
العراقي (مكون الأرا�ضي وا�ستعماالت
املياه):

يهدف �إىل تنمية املناطق الرعوية وزيادة دخل املربني من خالل تنفيذ جمموعة من الأن�شطة التنموية املتكاملة،
مكون مكافحة زحف الرمال وتثبيت الرمال املتحركة.
ومنها ّ
�أ .الأن�شطة املنفذة :
•عمل �أك�ساد خالل عام  2014على درا�سة اال�ستمارات احلقلية ملقاطع الرتبة وا�ستمارات التحليل الكيميائي لعينات
الرتبة ،ومت ت�صنيف مقاطع الرتبة وفق ًا لنظام
ت�صنيف الرتب الأمريكي (USDA Soil Taxonomy
 )2010على م�ستويات الرتبة وحت��ت الرتبة
واملجموعة الكربى وحتت املجموعة الكربى،
و�إعداد التو�صيف املورفولوجي لهذه املقاطع
وتوقيعها على اخلارطة الفيزيوغرافية ملنطقة
الدرا�سة.
•حتليل اال�ستمارات احلقلية لتدهور الأرا�ضي،
حيث مت �إع���داد ج���داول ون�صو�ص  و�صفية
لأ�شكال التدهور ال�سائدة و�أ�سبابه وتوزعه على
منطقة الدرا�سة ،ولوحظ �أن �أهم �أ�شكال تدهور
الأرا�ضي املوجود يف املنطقة هي (االجنراف
الريحي – االجن���راف املائي – االجن��راف
ال��ري��ح��ي م��ع ت��راك��م ال��رم��ال – االجن���راف
الريحي واملائي امل�شرتك) وتنوعت ال�شدة بني
الدرجات اخلفيفة واملتو�سطة وال�شديدة.
•العمل على �إع��داد التقرير النهائي واخلرائط
املرافقة والتي ت�شمل �أعمال اال�ست�شعار عن بعد
وت�صنيف الرتبة وتدهور الأرا�ضي واخلرائط
الغر�ضية املت�ضمنة خرائط ت�صنيف الرتبة
وتدهور الأرا�ضي واملقدرة االنتاجية.
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بنيان
�سحاىل

مدي�سي�س

عكي�شة

�صواب

منخف�ض 
الكعرة

عكا�ش 
ال�رشقي

478

413

478

520

495.5

557

املنطقة االرتفاع

42.740 33 45.610 40

52.860 33 39.834 40

52.138 33 29.60 40

53.793 33 6.597 40

38.79 33 18.661 40

45.144 33 18.18 40

E

N

الأحداثيات

اجنراف مائي � -ضياع الرتبة ال�سطحية

اجنراف ريحي�-ضياع الرتبة ال�سطحية
زحف وتراكم الرمال

تكرار العوا�صف الرتابية وتكرار �سنوات
اجلفاف
قلة النباتات الطبيعية  -الزخات املطرية
القوية

قلة الأمطار  -التدخل الب�رشي

تدهور الغطاء النباتي  -فقدان النباتات
الرعوية امل�ست�ساغة
اجنراف ريحي�-ضياع الرتبة ال�سطحية اجلفاف امل�ستمر  -احلراثة الع�شوائية -
منطقة الوديان
التحطيب
زحف وتراكم الرمال
الو�سطى
الرعي اجلائر  -اجلفاف
تدهور الغطاء النباتي  -تراجع الغطاء النباتي
تدهور الغطاء النباتي  -تراجع الغطاء النباتي
اجلفاف  -الرعي اجلائر  -حتطيب
منطقة الوديان
 فقدان النباتات الرعوية امل�ست�ساغةال�سفلى
اجلفاف  -قلة النباتات الطبيعية -
اجنراف ريحي�-ضياع الرتبة ال�سطحية
احلراثة الع�شوائية
منطقة الوديان
اجلفاف   -احلراثة الع�شوائية  -حتطيب
اجنراف ريحي � -ضياع الرتبة ال�سطحية
 الرعي اجلائرال�سفلى
اجلفاف  -قلة النباتات الطبيعية -
اجنراف ريحي � -ضياع الرتبة ال�سطحية
احلراثة الع�شوائية
منطقة الوديان
قلة النباتات الطبيعية  -الزخات املطرية
اجنراف مائي � -ضياع الرتبة ال�سطحية
القوية
ال�سفلى
تدهور الغطاء النباتي  -تراجع الغطاء النباتي
قلة الأمطار  -الرعي اجلائر  -التحطيب
 فقدان النباتات الرعوية امل�ست�ساغةاجنراف ريحي � -ضياع الرتبة ال�سطحية قلة الأمطار  -الرعي اجلائر  -التحطيب
 احلراثة الع�شوائيةزحف وتراكم الرمال
منطقة الوديان
قلة النباتات الطبيعية  -الزخات املطرية
اجنراف مائي � -ضياع الرتبة ال�سطحية
القوية
ال�سفلى
النباتي
الغطاء
تراجع
النباتي
الغطاء
تدهور
اجلفاف   -احلراثة الع�شوائية  -حتطيب
 الرعي اجلائر -فقدان النباتات الرعوية امل�ست�ساغة

منطقة الأنهار
ال�سفلى

الفيزيوغرافيا

نوع التدهور

�أ�سباب التدهور

مناذج من التحليل الأويل لعمليات تدهور الأرا�ضي يف منطقة احلماد العراقي

متو�سطة

متو�سطة

عالية

عالية

متو�سطة

عالية

عالية

عالية

عالية

متو�سطة

عاليةجد ًا

متو�سطة

متو�سطة

�شدة
التدهور

وجود تدهور فيزيائي
(جتفيف)

وجود تدهور فيزيائي
(جتفيف)

وجود تدهور فيزيائي
(جتفيف)

وجود تدهور فيزيائي
(جتفيف)

وجود تدهور فيزيائي
(جتفيف)

وجود تدهور فيزيائي
(جتفيف)

مالحظات
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ب .نتائج تنفيذ امل�رشوع:
• �إنتاج جمموعة من اخلرائط الأ�سا�سية الرقمية
هي (خارطة الوحدات الفيزيوغرافية – خارطة
التغري يف الغطاء النباتي – خارطة الكونتورات
واالرت��ف��اع��ات – خ��ارط��ة ال��ط��رق والتجمعات
ال�سكنية).
• �إع���داد خرائط غر�ضية رقمية لت�صنيف الرتبة
وت���ده���ور الأرا����ض���ي وامل���ق���درة الإن��ت��اج��ي��ة
للأرا�ضي.
• �إع���داد تقرير نهائي ع��ن درا���س��ات الأرا�ضي
يت�ضمن تو�صيف الرتب وعمليات تدهور الأرا�ضي
ومقرتحات لإعادة ت�أهيل الأرا�ضي املتدهورة.

 2.1.1م�رشوع تثبيت الكثبان الرملية با�ستخدام
مياه ال�رصف الزراعي بواحة �سيوة يف جمهورية
م�رص العربية:

ينفذ امل�رشوع بالتعاون بني �أك�ساد ومركز بحوث ال�صحراء  
ويهدف امل�رشوع �إىل حت�سني الظروف البيئية وحماية مناطق
التنمية من �أخطار زحف الرمال يف مناطق اال�ست�صالح احلديثة
بواحة �سيوة .بد�أ العمل بتنفيذ امل�رشوع يف �شهر �أيار/مايو
.2014
�أ .الأن�شطة املنفذة:
• جمع وحتليل البيانات والدرا�سات والتقارير ال�سابقة.
• حتديد منطقة الدرا�سة وموقع امل�رشوع.
• حتليل العنا�رص املناخية للمنطقة.
•درا�سة وتوزيع التكوينات الرملية وم�صادر من�ش�أها.
•العمل يف جتهيز امل�شتل.
•جتهيز مواد التثبيت امليكانيكي والبدء بتطبيق �إجراءات التثبيت
امليكانيكي للرمال الزاحفة.
•حت�ضري الأر�ض لال�ستزراع ،وغر�س الأ�شجار املثبتة للرمال
املتحركة.
ب .نتائج تنفيذ امل�رشوع:
•البدء بت�أ�سي�س قاعدة بيانات عن الكثبان الرملية و�أنواعها .
• حتديد املناطق املت�أثرة ب�أخطار زحف الرمال يف الواحة .
• حتديد م�سار جهة تثبيت الرمال.
•حتديد م�سار قنوات الري مبياه ال�رصف الزراعي.
•امل�ساهمة يف �إع��ادة ت�أهيل الأرا�ضي الرملية ورفع �إنتاجيتها وحت�سني العائد االقت�صادي البيئي يف
املنطقة.
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 2.1م�رشوع �إعادة ت�أهيل الأرا�ضي املتدهورة يف الدول العربية:

 1.2.1م�رشوع �إعادة ت�أهيل الأرا�ضي الرعوية يف منطقة ال�سهوب اجلزائرية:

ينفذ امل�رشوع بالتعاون بني �أك�ساد ووزارة الفالحة والتنمية الريفية يف اجلزائر  -املحافظة ال�سامية لتطوير
ال�سهوب ،ويهدف �إىل تنمية املناطق الرعوية وزيادة دخل املربني وامل�ساهمة يف التنمية االقت�صادية.
وخالل عام  2014مت العمل يف املواقع امليدانية للم�رشوع وفق مايلي:
يف موقع بن حامد ببلدية تعظميت:
�إجناز حممية طبيعية مب�ساحة  4500هكتار من مراعي احللفاء
وال�شيح ،وتنفيذ زراعات رعوية فيها على م�ساحة  100هكتار.
يف موقع �سهل الرمت ببلدية الزعفران:
التدخل بعمليات تثبيت الكثبان الرملية بالطرق امليكانيكية
والبيولوجية وزراعة النباتات املالئمة.
يف موقع �سبخة عني ال�صفرة ببلدية الزعفران:
جمع بذور النباتات املحلية ونرثهـا مبا�رشة بعد نزول االمطار
اخلريفية بعد خرب�شة خفيفة و�سطحية للمواقع العارية �أو
ذات الكثافة النباتية ال�ضعيفة ،وذلك لإعادة ت�أهيل الأرا�ضي
املتدهورة  .
يف موقع ال�شبكة ببلدية بويرة الأحداب:
تطبيق �إجراءات  احلماية ،وتنفيذ الأ�شغال امليكانيكية حل�صاد
مياه الأمطار� ،شملت فتح م�صاطب وخنادق م�صحوبة ب�سدات
ترابية ،وتتخللها �أخاديد يف عك�س اجتاه جريان املياه تبع ًا
للخطوط الكونتورية ،وكذلك البدء بغر�س �شجريات الرب�سيم
املعمر    Medicago araboreaواحللفاء . Stipa Tenacessima
بغية رفع التوعية البيئية والتنموية والإر�شاد� ،شارك عدد من
املواطنني ،يف االطالع على الأ�شغال امليكانيكية حل�صاد املياه
وفعالياتها وجدواها.
نتائج تنفيذ امل�رشوع:
•يف موقع جبل الدوم ببلدية دلدول الذي �سبق و�أن اقرتحه
�أك�ساد ،كمحمية طبيعية بيئية ،لوحظ بعد �سنة من الت�سييج ظهور
نباتات جديدة عالية اال�ست�ساغة ،كما بد�أت الأنواع النباتية املعمرة بتجددها الطبيعي وا�سرت�ساء الكثري من
البادرات للأنواع النباتية الهامة مثل الرقيقة  Helianthemus spوالأمن  Plantago albucansوالعذم Stipa
  parvifloraواحلميم�ش .Reaumeria arvensis
•زيادة الكثافة النباتية يف املواقع املعاد ت�أهيلها  ،وبناء عليه مت جمع عينات نباتية لتجفيفها يف املخرب
وح�ساب املردود الرعوي بالوحدة العلفية.
•التخفيف من حركة الرمال الزاحفة وت�شكل الكثبان الرملية نتيجة التداخالت اخلا�صة بالتثبيت امليكانيكي
واحليوي للرمال.
•التخفيف من االجنراف املائي ،خا�صة يف موقع ال�شبكة نتيجة تطبيق �إجراءات ح�صاد مياه الأمطار ،ويف
نف�س املوقع نتيجة لإجراءات احلماية ا�ستعاد نبات ال�شيح ونبات احللفاء منوهـما الطبيعي يف املنطقة.
•نتيجة �أن�شطة التوعية ،قام بع�ض املواطنني بنقل �أ�شغال ح�صاد مياه الأمطار �إىل �أرا�ضيهم اخلا�صة.
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 2.2.1م�رشوع �إعادة ت�أهيل املوارد الطبيعية املتدهورة
مبحافظة مطروح يف جمهورية م�رص العربية:

ينفذ بالتعاون بني �أك�ساد ومركز بحوث ال�صحراء بهدف تقدمي
منوذج �إر�شادي رائد لإعادة ت�أهيل الأرا�ضي املتدهورة ،وبد�أ
العمل بتنفيذ امل�رشوع يف �شهر �أيار/مايو .2014
�أ .الأن�شطة املنفذة:
•جمع وحتليل البيانات والدرا�سات والتقارير ال�سابقة عن منطقة
الدرا�سة.
• �إجراء التحاليل الكيميائية وامليكروبيولوجية للرتبة واملياه.
•درا�سة املوارد الأر�ضية واجليولوجية واملائية والغطاء النباتي
و�أهم مالمح الن�شاط الزراعي.
•�إعداد خرائط الأ�سا�س ،والبدء ب�إعداد اخلرائط الغر�ضية ملنطقة
امل�رشوع.
•التعرف على ح�سا�سية املنطقة للت�صحر.
•البدء بتنفيذ �أعمال ح�صاد املياه و�إج���راءات مكافحة الت�صحر
و�إعادة ت�أهيل الأرا�ضي املتدهورة.
•البدء ب�أعمال تهيئة م�شتل زراع��ي لإن��ت��اج ال�شتول احلراجية
والرعوية.

ب .نتائج تنفيذ امل�رشوع:
•البدء بت�أ�سي�س قاعدة بيانات عن امل��وارد الطبيعية مبنطقة
الدرا�سة.
•�إنتاج جمموعة من اخلرائط الأولية التي تعترب خرائط �أ�سا�س للعمل بامل�رشوع.
وبناء عليه مت حتديد �أولويات معاجلة امل�شاكل الناجتة عن تدهور
•حتليل البيانات واملعلومات املتوفرة،
ً
املوارد الطبيعية.
•احل�صول على نتائج التحاليل الكيميائية وامليكروبيولوجية لعينات الرتبة واملياه يف منطقة امل�رشوع.
•البدء بتطبيق �أعمال ح�صاد مياه الأمطار والإجراءات امليكانيكية للحد من االجنراف املائي للرتبة و�إعادة
ت�أهيل الأرا�ضي املتدهورة يف منطقة وادي �أ�شطان.
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 3.2.1م�رشوع الأحزمة اخل�رضاء يف �أقاليم الوطن
العربي:

يهدف امل�رشوع �إىل دعم الدول العربية يف تنفيذ امل�شاريع الوطنية
والإقليمية لإن�شاء الأحزمة اخل�رضاء ،و�إع��ادة ت�أهيل الأرا�ضي
املتدهورة وزيادة الرقعة اخل�رضاء يف الوطن العربي.
�أ .الأن�شطة املنفذة:
•متت خماطبة الدول العربية لإبداء رغبتها بتنفيذ امل�رشوع وفق ًا
لقرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي يف دورته ( 93ق 1987-د.ع
 ،)2014/2/13 - 93ومت تلقي �إجابات �ست دول عربية هي (الأردن -
اجلزائر  -ال�سودان � -سورية  -العراق  -م�رص) ،وجرى العمل خالل
عام  2014على مايلي:
•ت�أمني �أر�شيف من ال�صور الف�ضائية من نوع (  ) NDVI – MODISو( .)LST
•التعاون مع املن�سقني الوطنيني للم�رشوع يف الدول العربية امل�شاركة ،يف اختيار م�سارات احلزام.
• و�ضع ا�ستمارات غر�ضية موحدة  جلمع البيانات واملعلومات يف جمال ( املوارد الأر�ضية – املوارد املائية –
الغطاء النباتي – املناخ – الأحوال االقت�صادية االجتماعية ) ،وتوزيعها على املن�سقني الوطنيني للم�رشوع.
•بدء جمع املعلومات اخلا�صة باملوارد الطبيعية والب�رشية للمناطق التي يغطيها امل�رشوع.
ب .نتائج تنفيذ امل�رشوع:
•حتفيز الدول العربية الراغبة يف تنفيذ امل�رشوع على الإقالع بالأعمال الأولية واعتماد امل�رشوع �ضمن خططها
الوطنية ملكافحة الت�صحر و�إعادة ت�أهيل الأرا�ضي املتدهورة ،من خالل ور�شة عمل للمن�سقني الوطنيني يف
لبنان خالل �شهر �شباط /فرباير .2015
•توحيد منهجية العمل يف الدول املعنية يف جمال جمع البيانات واملعلومات متهيد ًا لو�ضع منهجية قابلة للن�رش 
والتطبيق على م�ستوى الوطن العربي.
•احل�صول على �أر�شيف متكامل من ال�صور الف�ضائية ملناطق وا�سعة من الوطن العربي ميكن ا�ستخدامه يف مراقبة
تغريات الغطاء النباتي خا�صة �أن هذه ال�صور متعددة قدرات التمييز الزمنية الطيفية  .

 4.2.1م�رشوع و�ضع م�ؤ�رشات الت�صحر وتدهور الأرا���ض��ي يف اجلمهورية العربية
ال�سورية:

ينفذ امل�رشوع بالتعاون بني �أك�ساد ووزارة الدولة ل�ش�ؤون البيئة يف اجلمهورية العربية ال�سورية ،بهدف تبني
م�ؤ�رشات متكاملة للت�صحر وتدهور الأرا�ضي يف �سورية وفق معايري عالية ت�ستخدم يف �أن�شطة مراقبة وتقييم
عمليات الت�صحر وتدهور الأرا�ضي.
�أ .الأن�شطة املنفذة:
•ت�شكيل فريق عمل م�شرتك لو�ضع امل�ؤ�رشات من �أك�ساد ووزارة الدولة ل�ش�ؤون البيئة.
•تنظيم ور�شة عمل لإقالع امل�رشوع ،مت خاللها حتديد اخلطوط العري�ضة لإجناز العمل ،وخا�صة التعريف
بامل�ؤ�رشات العامة للت�صحر وحتديد معايريها.
•تنظيم اجتماع مو�سع لعر�ض كافة امل�ؤ�رشات مع معايريها الأولية التي نتجت من �أعمال االجتماعات النوعية
واالتفاق عليها.
ب .نتائج تنفيذ امل�رشوع:
االتفاق امل�شرتك على و�ضع م�ؤ�رشات معيارية للت�صحر وتدهور الأرا�ضي يف �سورية �شملت املحاور التالية:
م�ؤ�رشات موارد الأرا�ضي وموارد املياه والغطاء النباتي واملناخ واحلالة االقت�صادية واالجتماعية وم�ؤ�رشات
اال�ست�شعار عن بعد (اعتماد دليل التغري يف الغطاء النباتي من خالل قيا�س القرينة النباتية ( )NDVIكم�ؤ�رش للت�صحر
وتدهور الأرا�ضي).
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خ�صائ�ص الرتبة املعتمدة كم�ؤ�رشات للت�صحر وتدهور الأرا�ضي

Ph

ال�صفة

وحدة
القيا�س

العمق
القوام

�سم
مثلث القوام

حام�ضية
قلوية

امللوحة
الزيادة يف ن�سبة امللوحة
ن�سبة ال�صوديوم املتبادل
الزيادة يف ن�سبة
ال�صوديوم املتبادل
ن�سبة كربونات الكال�سيوم
ن�سبة اجلب�س
ن�سبة املادة الع�ضوية
النق�ص يف ن�سبة املادة
الع�ضوية
الكثافة الظاهرية

درجـة التدهور
ال يوجد تدهور

تدهور خفيف

اكرث من � 75سم

75-30

Sc – Sil – Sicl L-SCL – CL – SL –LS

تدهور
متو�سط

تدهور �شديد

30-15

Si – C- SiC

S

7

7-6.5

6.5-5

--

7

7.5-7.1

8-7.5

�أقل من 5

ds/m

4-0

8-4

16-8

�أكرث من 8

ds/m

2ds/m/yr

ds/m/yr 3-2

5ds/m/yr-3

�أكرث من 16
5ds/m/yr

%

8-0

15-8

30-15

�أكرث من 30

%

1

2-1

3-2

�أكرث من 3

%

10-0

25-10

50-25

%

10-0

25-10

50-25

�أكرث من 50

%

6-3

3-2

2-1

�أكرث من 50
�أقل من 1

%

1

2.5-1

5-2.5

�أكرث من 5

g/cm3

12

14-12

16-14

اكرث من 16

--

جدول م�ؤ�رش احلالة العامة للمراعي
الأنواع الدالة
حالة املرعى

الأنواع املتناق�صة
الأنواع املتزايدة

الأنواع الغازية غري
ال�سامة
الأنواع ال�سامة

�أقل من 15

الن�سبة املئوية للأنواع الدالة حتت ظروف الرعي املختلفة
رعي
جائر مرعى خمرب
مرعى ذروي رعي خفيف رعي معتدل رعي �شديد رعي جائر جد ًا
%0
%0
%0
 % 80ف�أكرث % 19 – 1 % 54 – 20 % 79 – 55
%0
 % 20ف�أقل  35% % 60-36 % 60-36 % 35-21فأقل �آثار فقط
%0

% 10 - 1

% 20-10

% 39-21

%0

%0

%0

% 3-1

% 95 - 90 % 85 - 61

�أقل من % 90

% 10 - 5

�أكرث من % 10

%5-4

 3.1م�رشوع متابعة فعاليات وتو�صيات االتفاقية الدولية ملكافحة
الت�صحر( )UNCCDوالأليات العربية ذات العالقة:

يهدف �إىل دعم تنفيذ االتفاقية يف ال��دول العربية والتن�سيق فيما بينها،
وتوحيد مواقفها جتاه االتفاقية ،وكذلك التن�سيق مع الأليات العربية املعنية
يف هذا املجال.

 1.3.1االحتفاء باليوم العاملي ملكافحة الت�صحر:

بهدف م�شاركة املجتمع ال��دويل بهذا اليوم امل�صادف لل�سابع ع�رش  من
حزيران كل عام بغية تنظيم فعاليات توعوية جتاه ق�ضايا الت�صحر وتدهور
الأرا�ضي.
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�أ .الأن�شطة املنفذة:
�إعداد بو�سرت ومطوية يحمالن ال�شعار الذي طرحته �سكرتارية االتفاقية
لعام  2014وهو (الأر���ض  للم�ستقبل  ...دع املناخ يعرب عن ذلك)
و�سلطت املطوية ال�ضوء على ثالث حماور رئي�سية هي� :أهداف اليوم
العاملي ملكافحة الت�صحر و�أثر التغري املناخي على موارد الأرا�ضي،
و�إجراءات التكييف مع التغري املناخي يف �إدارة موارد الأرا�ضي.
ب .نتائج تنفيذ امل�رشوع:
�أر�سلت املطوية والبو�سرت �إىل الأمانة الفنية ملجل�س الوزراء العرب
امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون البيئة ورقي ًا ورقمي ًا ،ووزعت عن طريقها �إىل
احتفاء بهذه املنا�سبة.
الدول العربية
ً
 2.3.1مواءمة اخلطط الوطنية ملكافحة الت�صحر ()NAPs

مع اخلطة اال�سرتاتيجية الع�رشية ( )2018 – 2008التفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة الت�صحر:

دعم الدول العربية يف مواءمة خططها الوطنية ملكافحة الت�صحر مع
اخلطة اال�سرتاتيجية وت�سليمها �إىل �سكرتارية االتفاقية.
�أ .الأن�شطة املنفذة:
•تنظيم ور�شة عمل حول مواءمة وتنفيذ اخلطط الوطنية ملكافحة
الت�صحر بالتعاون مع الأمانة الفنية ملجل�س الوزراء العرب امل�س�ؤولني
عن �ش�ؤون البيئة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة واالحتاد
الدويل ل�صون الطبيعة  ،عقدت الور�شة يف دبي بدولة الإمارات العربية
املتحدة ما بني  ،2014 /6/ 20 – 18ح�رضها م�شاركون من �ستة ع�رش 
دولة عربية و�إحدى ع�رش منظمة عربية و�إقليمية ودولية و�شمل الربنامج
حما�رضات نظرية وتدريب عملي على الق�ضايا املتعلقة مبواءمة اخلطط
الوطنية ملكافحة الت�صحر و�إعداد التقارير الوطنية اخلا�صة مبراجعة
الأداء وتقييم التنفيذ (.)PRAIS
•التعاون مع اللجنة الوطنية ملكافحة الت�صحر ووقف الزحف ال�صحراوي يف ليبيا يف حتديث اخلطة الوطنية
ملكافحة الت�صحر ومواءمتها مع اخلطة اال�سرتاتيجية الع�رشية التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الت�صحر ،ومت
�إعداد اخلطة باللغتني العربية واالنكليزية.
ب .نتائج تنفيذ امل�رشوع:
•ت�شجيع الدول العربية ودعمها يف مواءمة خططها الوطنية ملكافحة الت�صحر مع اخلطة اال�سرتاتيجية الع�رشية
التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الت�صحر.
•دعم الدول العربية يف �إعداد تقارير مراجعة الأداء وتقييم التنفيذ على امل�ستوى الوطني ورفعه �إىل �سكرتارية
الأمم املتحدة ملكافحة الت�صحر.
•�صدر عن ور�شة العمل جمموعة من التو�صيات مت تبنيها من قبل الفريق العربي املعني مبتابعة االتفاقيات
البيئية الدولية ( مكافحة الت�صحر – التنوع البيولوجي ) يف اجتماعه اخلام�س ع�رش الذي عقد يف مقر الأمانة
العامة جلامعة الدول العربية بالقاهرة .2014 / 9 / 16 – 14

 3.3.1التن�سيق مع الفريق العربي املعني مبتابعة االتفاقيات البيئية الدولية (مكافحة
الت�صحر – التنوع البيولوجي):
ويهدف �إىل تعزيز التعاون والتن�سيق مع الآليات العربية املعنية يف تنفيذ فعاليات اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
الت�صحر ( .)UNCCD
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�أ .الأن�شطة املنفذة:
تتلخ�ص الأن�شطة بتنفيذ تو�صيات االجتماع الرابع ع�رش للفريق الذي عقد
ما بني  2013/10 /23–21وكذلك التعاون يف تنفيذ فعاليات اتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة الت�صحر وذلك كمايلي:
•تنظيم ور�شة العمل التدريبية حول مواءمة اخلطط الوطنية ملكافحة
الت�صحر مع اخلطة اال�سرتاتيجية الع�رشية التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
الت�صحر.
• �إ�صدار ن�رشة دوري��ة باللغة االنكليزية حول نتائج مراقبة الت�صحر
واجلفاف يف املنطقة العربية و�إر�سالها �إىل �سكرتارية اتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة الت�صحر والأم��ان��ة الفنية ملجل�س ال���وزراء العرب
امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون البيئة.
•العمل على تطوير منهجية ملراقبة العوا�صف الرملية والغبارية باال�ستفادة
من بيانات الأقمار ال�صناعية ،وتطوير منوذج ريا�ضي ينا�سب املنطقة
العربية لهذا الغر�ض.
• �إ�صدار �أربعة كتيبات �إر�شادية حول الت�صحر هي (مكافحة الت�صحر يف
البوادي العربية – و�سائل و�أ�ساليب مكافحة زحف الرمال – املراعي
والت�صحر – منهجية امل�شاركة يف مكافحة الت�صحر).
• رفع تقرير فني �إىل االجتماع اخلام�س ع�رش للفريق العربي املعني مبتابعة
االتفاقيات البيئية الدولية عن �أن�شطة وم�شاريع �أك�ساد لعام  2014اخلا�صة
مبراقبة الت�صحر ومكافحته و�إعادة ت�أهيل الأرا�ضي املتدهورة.
• امل�شاركة يف االجتماع امل�شرتك للفريق العربي املعني مب�ؤ�رشات البيئة
والتنمية امل�ستدامة والفريق العربي املعني ب�شبكة املعلومات البيئية،
والذي عقد يف القاهرة ما بني .2014 / 10 / 16 – 12
•امل�شاركة يف االجتماع ( )51للمكتب التنفيذي ملجل�س ال��وزراء العرب
امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون البيئة الذي عقد يف مدينة جدة يومي /11 / 10 – 9
.2014

•امل�شاركة يف اجتماعات الدورة (  ) 26ملجل�س الوزراء العرب امل�س�ؤولني
عن �ش�ؤون البيئة التي عقدت يف مدينة جدة يوم .2014/11/9
ب .نتائج تنفيذ امل�رشوع:
•ا�ستمرار �أك�ساد بالتن�سيق والتعاون مع الآليات العربية املعنية بق�ضايا
الت�صحر والبيئة ،وتنفيذ ما يخ�صه من تو�صياتها ،وبخا�صة قرارات
جمل�س ال��وزراء العرب امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون البيئة والفريق العربي
املعني مبتابعة االتفاقيات البيئية الدولية ( مكافحة الت�صحر – التنوع
البيولوجي).
•ت�سمية خبريين من �أك�ساد كنقطتي ات�صال للفريق العربي املعني مب�ؤ�رشات
البيئة والتنمية امل�ستدامة والفريق العربي املعني ب�شبكة املعلومات
البيئية.
•البدء بتنفيذ م�رشوع خرائط الت�صحر واجلفاف يف دول��ة فل�سطني مبا
يتنا�سب مع قرار جمل�س الوزراء العرب امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون البيئة يف
�إطار العمل باال�سرتاتيجية العربية للحد من خماطر الكوارث  .
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ثاني ًا -:برنامج درا�سات الرتبة والأرا�ضي و�إعداد اخلرائط

 1.2م�رشوع مراقبة تدهور الأرا�ضي وتقديره يف املنطقة العربية:

ميثل هذا امل�رشوع �أحد الأن�شطة التي �رشع "�أك�ساد" يف �إعدادها للمراقبة طويلة املدى لتدهور الأرا�ضي يف
املنطقة العربية.وي�أتي يف �إطار تو�صيات جلنة العلوم والتكنولوجيا اخلا�صة باالتفاقية الدولية ملكافحة
الت�صحر منذ منتدى مراقبة تدهور الأرا�ضي الذي عقد يف عام  2006ب�أملانيا وم�ؤمتر الأطراف التا�سع لالتفاقية
(  )Cop9الذي عقد يف  الأرجنتني وك ّلف "�أك�ساد" يف التن�سيق واملتابعة بني الدول العربية فيما يخ�ص تفعيل
االتفاقية ،و�أهم الإجنازات التي حتققت يف هذا املجال  ميكن تلخي�صها فيما يلي:

 1.1.2مراقبة تدهور الغطاء النباتي يف الوطن العربي:

يفقد الوطن العربي �سنوي ًا ما يعادل  % 1.67من م�ساحة املراعي العربية وحوايل � % 1سنوي ًا من م�ساحة الغابات
والأ�شجار ،كما �أ�صبح من امل�ؤكد �أن هناك تراجع يف نوعية الغطاء النباتي الرعوي حيث تتدنى نوعية املرعى
وقدرة احلمولة الرعوية النت�شار �أنواع من النباتات ،ما ي�ؤكد ا�ستمرار تدهور الأرا�ضي الرعوية وغطاءهـا
النباتي و�رضورة ا�ستمرار مراقبة وتقييم هذا التدهور.
متثل مراقبة تدهور الأرا�ضي جزء ًا من فعاليات و�أن�شطة احلد من ظاهرة الت�صحر ،وهي عملية تبد�أ بر�صد املناطق
املعر�ضة للتغريات يف غطائها النباتي ،وتقدير حالة تدهور الأرا�ضي يف هذه املناطق ،وحتديد املناطق ال�ساخنة
واملناطق امل�رشقة .وال�شك �أن مراقبة تدهور الأرا�ضي تتطلب منهجية �صحيحة ودرا�سات دقيقة ،حيث ت�ستخدم
تقانات اال�ست�شعار عن بعد يف مراقبة الغطاء النباتي وتقدير حالته العامة ودرجة تدهوره ،وذلك من خالل
حت�ضري وبناء �أر�شيف �صور الغطاء النباتي   NDVIمن نوع  Modisن�صف �شهرية وبقدرة جتهيز  1كم ولفرتة زمنية
من عام  ،2010-2000ومن ثم �إجراء عملية ح�ساب منحنى التغري يف الغطاء النباتي ،وذلك با�ستخدام النموذج
الريا�ضي املعاير �ضمن برجمية  TimeStatsالذي مت اعدادها بالتعاون بني �أك�ساد وجامعة تريور ب�أملانيا.

وتعد م�شكلة الت�صحر واجلفاف من �أخطر التحديات التي تواجه منطقتنا العربية يف الوقت احلا�رض ،حيث ت�شري
�أحدث درا�سات نظام الإنذار املبكر للت�صحر للمركز العربي "�أك�ساد" يف   )2013( Arab Desertification Bulletin
�إىل �أن  28.1مليون هكتار تتعر�ض للتدهور منها  12.7مليون هكتار بدرجة �شديدة ،و  9.6مليون هكتار بدرجة
متو�سطة و  5.7مليون هكتار بدرجة ب�سيطة ،و�أن التح�سن قد �شمل  4مليون هكتار تقريب َا  ،كما �أن انتقال خطوط
الأمطار منذ �سبعينات القرن املا�ضي مب�سافة جتاوزت  25كيلومرت ًا �شماالً� ،أدى �إىل تراجع معدالت الهطوالت
املطرية بن�سب جتاوزت   ،% 20-15كما �أنه حدث يف نف�س الوقت ارتفاع يف درجات احلرارة مبعدالت مت
تقديرها بحوايل  0.9درجة مئوية �سنوي ًا منذ �سبعينات القرن املا�ضي ،وبالتايل تزايدت معدالت البخر -نتح.
وتتفق هذه النتائج مع نتائج التحليل القيا�سي لدليل الهطوالت املطرية والتبخر -نتح  SPEIوالذي متت درا�سته
يف املركز العربي "�أك�ساد" و�إعداد منحنياته لكل الدول العربية خالل عام .2012وانخف�ض حمتوى الرطوبة
الأر�ضية مبعدالت و�صلت ل�ضعف انخفا�ض الهطوالت املطرية  ،فانح�رس الغطاء النباتي يف مناطق الزراعات
البعلية ومناطق املراعي الطبيعية مما �أدخل م�ساحات كبرية منها يف منطقة عدم اليقني يف الزراعة ،كما
و�أخرجت بع�ض املناطق من الزراعات ال�صيفية النخفا�ض م�ستوى املياة اجلوفية بالأحوا�ض ل�ضعف �شحنها
وتزايد معدالت ال�ضخ ،بل �إن االنزياح امل�ؤكد يف ف�صل ال�صيف ملدة قدرت بحوايل ثالثة �أ�سابيع يف تقريرIPCC
 2012كان لها �أثريف تراجع ن�سب العقد يف مناطق �إنتاج الزيتون ،واجتاه خطوط �أ�شجار ال�صنوبر �شماالً ،وكان
لها �أثر على ازدياد معدالت حرائق الغابات.
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ي��ه��دف امل����شروع �إىل م��راق��ب��ة تدهور
الأرا����ض���ي على امل�ستويات الإقليمية
والوطنية ،والربط امل�ستمر بني �سيا�سات
التعامل مع الأرا�ضي املتدهورة واحلد من
املخاطر على الإنتاجية الزراعية ،وتقدير
التدهور وطبيعته ونوعيته ودرجاته
وحتديد املناطق الأكرث عر�ضة ملخاطره.
�أظهرت نتائج امل�رشوع الت�أثري املتداخل
مع اجلفاف يف انخفا�ض م�ستوى الأمن
الغذائي العربي ب�شكل خطري �ساهم يف
ارتفاع الفجوة الغذائية من  18بليون
دوالر عام � 2008إىل ح��وايل  39بليون
دوالر عام .2011وتزايدت ندرة املوارد املائية لت�صل �إىلحوايل  % 17بالإ�ضافة �إىل ارتفاع خماطر ال�رصاعات
واحلروب والنزوح والهجرة.
وقد �أظهر حتليل �أر�شيف ال�صور الف�ضائية ( ) MODIS and SPOT Vegetation 1kmنتائج الإنذار املبكر لتدهور
الأرا�ضي  ،2011-2000وهي النتائج املعرو�ضة يف اجلدول حيث ت�شري �إىل �أن هناك تراجع وا�ضح يف الغطاء
النباتي ب�شكل عام كمح�صلة ن�سبه التدهور مع التح�سن يف املنطقة العربية حوايل . % 45
جدول يبني تغريات الغطاء النباتي خالل الفرتة ()2011-2000

الدول العربية
املغرب
اجلزائر
تون�س
موريتانيا
ليبيا
�سورية
لبنان
العراق
الأردن
فل�سطني
م�رص
ال�سودان
ال�صومال
جيبوتي
ال�سعودية
قطر
عمان
الكويت
الإمارات
اليمن
الإجمايل
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2011- 2000
%
4

املناطق املتدهورة

املناطق امل�رشقة

6338726

2603744

3

34716584

40

1257957

13

2612679

27

6831317

9

28084304

37

7098288

13

25117021

46

762212

9

5335482

63

92639

60

15440

10

4130786

10

26437028

64

28817

2

417853

29

10559

15

26748

38

2007514

2

47176588

47

5534573

5

52024989

47

2313710

15

7712366

50

78136

2

3203559

82

2338468

1

161354286

69

35382

2

813784

46

1195979

3

15149064

38

94367

3

2610822

83

1406417

17

2895564

35

1433960

2

32981079

46

40945151

5

455023968

50

1690327

%
15
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بلغت امل�ساحات املت�أثرة ب�شدة بتداخل ت�أثري تدهور الأرا�ضي وخماطر اجلفاف الزراعي حوايل               % 7.1
( 94.30مليون هكتار) من امل�ساحة الإجمالية.حيث تت�أثر م�ساحة زراعية  ن�سبتها   % 1.7م�ستويات عالية من كال
تدهور الأرا�ضي وخماطر اجلفاف الزراعي ،وتت�أثر م�ساحة ن�سبتها   % 3.3مب�ستويات عالية من تدهور الأرا�ضي
ومتو�سطة من خماطر اجلفاف الزراعي ،وتت�أثر  % 0.5مب�ستويات متو�سطة من تدهور الأرا�ضي وعالية من خماطر
اجلفاف الزراعي ،ويت�أثر  % 1.6مب�ستويات متو�سطة من كال تدهور الأرا�ضي وخماطر اجلفاف الزراعي.

 2.2م�رشوع �إعداد خرائط ا�ستعماالت الأرا�ضي والغطاء الأر�ضي:

 2.3.2درا�سات موارد الأرا�ضي يف حو�ض احلماد العراقي (مكون الأرا�ضي وا�ستعماالت
املياه):

ي�شكل حو�ض  احلماد العراقي ج��زء ًا من الباديتني ال�شمالية
واجلنوبية من اجلمهورية العراقية وهو جزء من حو�ض احلماد
الذي يغطي املناطق احلدودية امل�شرتكة بني الأردن وال�سعودية
والعراق و�سورية ،وقد �سبق للمركز العربي " �أك�ساد" �أن نفذ
م�رشوعا متكامال يف هذا احلو�ض خالل الفرتة .1982-1979
وي�شغل احلماد العراقي م�ساحة(  3.32مليون هكتار ) من م�ساحة
ال��ع��راق وتعترب ه��ذه املنطقة يف غالبيتها ج��زء من البوادي
العربية اجلافة ذات البيئة املناخية القا�سية واملوارد الطبيعية
املحددة،حيث ت�شكل املراعي الطبيعية �أهم هذه املوارد ،ويعتمد
عليها يف تغذية قطاع حيواين رعوي يعترب الأ�سا�س الطبيعي
للوجود الب�رشي واال�ستغالل الأمثل لتلك املوارد حتت الظروف
البيئية ال�سائدة يف هذه املنطقة ،بهدف تنمية م�ستدامة حلو�ض 
احلماد العراقي من خالل حتديد املوارد الطبيعية وكيفية �إدارتها
مع املعاجلة واحلد من الآثار ال�سلبية للمخاطر البيئية.

�أ� .أن�شطة امل�رشوع:
جرى حتليل واقع منطقة الدرا�سة ور�صد ظاهرة الت�صحر فيها وبيان �أ�سبابها وطرق املعاجلة للحد من هذه
الظاهرة ،با�ستخدام تقانات اال�ست�شعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية ،مع تف�صيل منا�سب لتو�صيف
وت�صنيف ح�سا�سية بيئة منطقة الدرا�سة لهذه الظاهرة ومن خالل ا�ستحداث خرائط احل�سا�سية البيئية للت�صحر فيها
ومتابعة تطورها و�إعطاء التو�صيات املنا�سبة يف احلد من ظاهرة الت�صحر �ضمن ظروف منطقة البحث.
ب .نتائج امل�رشوع:
منهجية العمل امل�ستخدمة يف �إعداد خرائط ت�صنيف الرتبة يف حو�ض احلماد العراقي اعتمدت ف�صل الوحدات
الفيزوغرافية و�إظهار مالمح الغطاء الأر�ضي وحتديد مواقع حفر مقاطع الرتبة الرئي�سية ونقاط املالحظة
املمثلة لكافة االختالفات والتنوع يف الرتب والت�ضاري�س جلميع الأحوا�ض وتو�صيف �آفاق وطبقات الرتب
وجمع العينات و�إجراء التحاليل الكيميائية والفيزيائية بحيث يتم ت�صنيف ترب منطقة الدرا�سة وتقييم خ�صوبتها
ا�ستناد ًا �إىل التو�صيف احلقلي ونتائج التحاليل الفيزيائية والكيميائية بالإ�ضافة �إىل التحليل الإح�صائي املكاين
بهدف  حتديد اخل�صائ�ص وال�صفات الأر�ضية الهامة و�إدخال البيانات �إىل قواعد بيانات التي �صممت خ�صي�ص ًا
بناء عليه مت �إعداد خارطة ت�صنيف الرتبة ،وخا�صة املقدرة الإنتاجية للأرا�ضي.
لهذا الغر�ضً ،
كذلك قام برنامج املوارد الأر�ضية يف �أك�ساد بالتعاون مع �إدارة املوارد املائية يف �إعداد خارطة املناطق
الواعدة يف حو�ض احلماد باالعتماد على عدة خرائط غر�ضية  اخلرائط اجليولوجية والهيدرولوجية وامل�سيالت
املائية والرتبة وال�صور الرادارية ل�سطوح الأر�ض لي�صار �إىل �إنتاج خارطة املناطق الواعدة.
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 3.2م�رشوع �إعداد قواعد بيانات احلقل والرتبة "�سوتر":

 1.3.2م�رشوع ا�ستكمال قاعدة بيانات الرتبة واحلقل -املنطقة ال�شمالية الغربية يف
دولة ليبيا:

�أ� .أن�شطة امل�رشوع:
ا�ستناد ًا �إىل اتفاقية التعاون امل�شرتك بني املركز العربي – �أك�ساد – والهيئة العامة للمياه يف دولة ليبيا ،بد�أ
م�رشوع ا�ستكمال قاعدة بيانات الرتبة واحلقل للجزء املتبقي من املنطقة ال�شمالية الغربية من ليبيا (املمتدة من
منطقة زوارة وحتى احلدود التون�سية) .حيث مت جتميع املعلومات واخلرائط املتوفرة  للجزء املتبقي من املنطقة
ال�شمالية(� 800ألف هكتار) ،وحتليل و�إعداد خرائط لل�صخر الأم والوحدات الفيزيوغرافية و�إدخالها يف قاعدة
البيانات وتدريب اجلانب الليبي على �إعداد نظام
ال�سوتر وعلى ا�ستخدام نظم املعلومات اجلغرافية
يف جمال التحليل املكاين دورة متقدمة �إ�ضافة
�إىل دورة يف �أ�سا�سيات نظم املعلومات اجلغرافية
ملهند�سي �إدارة الرتبة يف الهيئة العامة للمياه.
كما مت تزويد اجلانب الليبي(�إدارة الرتبة الهيئة
العامة للمياه ) بخارطة �أولية لوحدات ال�سوتر من
اجل �إعداد قطاعات الرتبة الالزمة والتحقق احلقلي
لهذه الوحدات و�إعداد اال�ستمارات اخلا�صة بها.
كما ومت تدريب خرباء ليبيا حول ربط البيانات
احلقلية بالوحدات اخلرائطية لل�سوتر.
ب .نتائج امل�رشوع:
�أدت نتائج العمل �إىل �إعداد خارطة (� )SOTERأولية ملنطقة الدرا�سة حتتاج �إىل التدقيق احلقلي متهيد ًا
لإعداد خارطة ال�سوتر النهائية.

 4.2م�شــــروع التخطيط لال�ســـتعداد للتخفيف من �آثار اجلفــــاف يف املنطقـــة
العربية:

 1.4.2م�شــــروع درا�ســـة مراقبة اجلفاف
واعداد خرائط خماطر اجلفاف الزراعي
يف الوطن العربي:

اجلفاف ظاهرة طبيعية ،حتدث يف معظم مناطق
العامل مبا فيها تلك املناطق الرطبة واملطرية.
ولذلك تختلف �أ�شكال اجلفاف من منطقة لأخرى،
ورمبا لهذا ال�سبب ي�أتي التعقيد يف تعريف اجلفاف،
و�صعوبة و�ضع تعريف عاملي موحد للجفاف.
فاجلفاف يف عرف الكثريين ظاهرة مناخية تتكرر
فوق مناطق تت�صف مبعدالت منخف�ضة من الهطول
املطري ت�ستمر طوال �أ�شهر �أو ل�سنوات.
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ومفهوم اجلفاف ن�سبي لذلك يجب حتديد نوع الن�شاط املت�أثر باجلفاف ،فالرتاجع يف كميات الهطوالت املطرية
يطلق عليه "اجلفاف املناخي" ،والنق�ص يف املحتوى الرطوبي للرتبة ب�سبب اجلفاف بحيث ي�ؤثر على املو�سم
الزراعي وعلى الإنتاج الزراعي ميكن �أن نطلق عليه "اجلفاف الزراعي �أو جفاف الرطوبة الأر�ضية" ،بينما
اجلفاف الذي ي�ؤثر على م�ستوى اجلريان ال�سطحي للمياه ور�شح وتخلل املياه خالل الرتبة ي�سبب ما يطلق عليه
"اجلفاف الهيدرولوجي" ،وي�ؤثر يف م�ستوى املياه ال�سطحية واملياه اجلوفية كما و�أن الزيادة  يف جهد التبخر-نتح
الفعلي مع تراجع الهطوالت املطرية ي�سبب اجلفاف املناخي ويطلق على الفرتة التي ي�ستمر فيها اجلفاف لفرتة عقد
�أو لفرتة �أطول من عقد من الزمن (.)mega drought
ي�ستمر العمل على مراقبة اجلفاف الزراعي با�ستخدام تقنيات اال�ست�شعار عن بعد وذلك بتحليل �صور ف�ضائية
من نوع مودي�س بقدرة متييز مكاين 1كم  وبا�ستخدام امل�ؤ�رشات العاملية بح�ساب كل من دليل حالة النبات   VCI
ودليل حالة احلرارة  TCIو دليل �صحة النبات �  VHIإ�ضافة �إىل منهجية �أك�ساد يف تقدير خماطر اجلفاف والتي
اعتمدت عاملي ًا من قبل منظمة الأر�صاد اجلوية العاملية ( )WMOوذلك بح�ساب �شدة اجلفاف   Intensityو تكرارية
اجلفاف  Frequencyو طول مدة اجلفاف او تعاقب اجلفاف  Consecutiveوالتذبذب املطري  Variabilityولي�صار
�إىل �إنتاج خارطة خماطر اجلفاف.
نتائج امل�رشوع� :إعداد خرائط ل�شدة وتكرارية وتعاقب اجلفاف الزراعي يف الوطن العربي و�إعداد اخلارطة
النهائية ملخاطر اجلفاف.

 2.4.2م�رشوع تقييم خماطر اجلفاف الزراعي يف قارة افريقيا وحو�ض البحر املتو�سط
وال�رشق الأو�سط با�ستخدام م�ؤ�رشات اجلفاف املناخي طويل املدى :
�أ� .أن�شطة امل�رشوع:
بتمويل من �سكرتارية االتفاقية الدولية للحد من املخاطر UNISDRوبهدف �إعداد ورقة مرجعية ال�ستفادة منها
يف �إعداد التقرير الدويل لتقييم املخاطر يف العامل( )GAR15واملتوقع �أن ي�صدر يف عام  ،2015لال�ستفادة من
�إطار تقييم اجلفاف الزراعي الذي �أعده "�أك�ساد" مت تنفيذ درا�سة تقييم �أثر اجلفاف الزراعي  ت�شمل دول قارة
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�أفريقيا ومعظم دول حو�ض البحر املتو�سط وجميع دول ال�رشق الأو�سط �إ�ضافة �إىل دول �أمريكا الالتينية وقد
مت �إعداد التقرير االويل و�إر�ساله �إىل �سكرتارية االتفاقية الدولية للحد من املخاطر UNISDRلي�شكل ف�ص ً
ال من
ف�صول هذا التقرير الدويل.
ب .نتائج امل�رشوع:
اعتمدت الدرا�سة على ح�ساب دليل الهطوالت املطرية و التبخر نتح القيا�سي  SPEIوالتي مت احل�صول عليها  
من وحدة الأبحاث املناخية  CRU Dataوبقدرة متيز  50كم ولفرتة زمنية  2012 – 1960وهي بيانات الأمطار
واحل��رارة وهي البيانات الأ�سا�سية التي �أدخلت �إىل الربجمية اخلا�صة بح�ساب  SPEIالتي مت تطويرها
بالتعاون بني معمل املناخ الزراعي بجمهورية م�رص العربية و�أك�ساد وا�ستخراج البيانات ب�شكل جداول
وخطوط بيانية ومن ثم �صدرت على �شكل طبقات �أو �رشائح �شبكية نظام �شبكي  GRID SYSTEMميكن قراءته
�ضمن نظم املعلومات اجلغرافية لتحليل منحنى التغري يف الــ  ،SPEIعالوة على ذلك جرى حتليل بيانات
مناخية �أخرى معايرة  مت احل�صول عليها من معهد �سيما بجامعة �سافونا ب�إيطاليا.
قيم دليل الهطوالت املطرية والبخر -نتح القيا�سي خالل الفرتة   2012 – 1961لبع�ض املواقع يف الدول العربية:

وعمل املركز العربي "�أك�ساد" على �إعداد خرائط منحنيات التغري لكل الدول العربية لفرتة زمنية طويلة لكامل
الفرتة املدرو�سة و لفرتات متقطعة كل � 10سنوات وتقدير فرتات اجلفاف ومواقعها حيث �أظهرت النتائج املبينة
يف اجلدول التايل:
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جدول نتائج حتليل منحنى التغري يف اجلفاف للدول العربية ح�سب العقود املدرو�سة
العقد

1962- 1970

الدولة

1971 -1980
1981- 1990

Iraq

اجلفاف ال�شديد

جفاف%

ال يوجد جفاف %

91.71

98.26

1.74

15.68

15.68

84.32

17.53

100

0

1991- 2000

0

100

0

2001 -2012

30.07

99.89

0.11

1962- 1970

10.27

10.27

89.73

61.7

100

0

78.6

100

0

1971- 1980
1981- 1990

Jordan

1991 -2000

0

100

0

2001 -2012

50.39

94.13

5.87

1962- 1970

0

0

100

1971- 1980

0

0

100

46.83

100

0

1981- 1990

Lebanon

1991- 2000

5.36

100

0

2001 -2012

71.19

71.19

28.81

1962- 1970

13.26

16.65

83.35

1971- 1980

71.77

79.47

20.53

1981- 1990

Syria

8.34

100

0

1991 -2000

56.54

97.94

2.06

2001 -2012

37.11

89

11

1962- 1970

95.86

95.86

4.14

1971- 1980

100

100

0

0

100

0

1991 -2000

0

100

0

1981 -1990

Kuwait

2001 -2012

41.02

100

0

1962- 1970

18.51

100

0

1971- 1980
1981- 1990

Oman

57.53

70.32

29.68

2.66

7.42

92.58

1991- 2000

88.4

94.92

5.08

2001- 2012

23.43

29.91

70.09

1962 -1970

56.87

84.44

15.56

1971- 1980

40.76

50.83

40.43

58.15

84.98

15.02

1991 -2000

7.91

100

0

2001- 2012

43.81

57.3

42.7

1981- 1990

Saudi Arabia

1962 -1970

8.07

100

0

1971- 1980

50.73

50.73

49.27

7.27

7.27

92.73

19.7

100

0

2001- 2012

58.65

93.49

6.51

1962- 1970

42.52

100

0

1981 -1990

United Arab Emirates

1991- 2000

0

2.01

47.15

23

25.21

74.79

1971 -1980
1991 -2000

43.22

93.52

6.48

2001- 2012

0

2.21

97.79

1981- 1990
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Yemen
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منوذج من اخلرائط املنتجة لبيانات  SPEI

منوذج من اخلرائط املنتجةحتليل منحنى التغري يف  SPEI

 3.4.2م�رشوع �إدارة اجلفاف يف الدول العربية (�سورية والأردن وم�رص ولبنان):

�أ� .أن�شطة امل�رشوع:
ا�ستمر �أك�ساد العمل مبنهجية جديدة دولي ًا تعتمد على مراقبة اجلفاف باال�ستعانة ب�صور الأقمار ال�صناعية بنظام
دليل �صحة النبات  ،Vegetation Health Indexوعمل خالل عام  2014 - 2013على متابعة مراقبة اجلفاف يف دول
امل�رشق العربي من خالل �إدخال ال�صور الف�ضائية اجلديدة لعام  2013و�إعداد اخلرائط املتعددة منها خرائط
�شهرية خالل املو�سم الزراعي حلالة اجلفاف طوال � 13سنة،ويعمل على �إعداد خرائط تكرارية حدوث اجلفاف
يف الوطن العربي وطول فرتته واملناطق الأكرث ت�رضر ًا باجلفاف يف الوطن العربي .وي�ستمر التعاون مع ثالثة
مراكز متخ�ص�صة يف هذا املجال وهي وحدة درا�سات اجلفاف يف وزارة الزراعة يف �سورية ومركز البحوث
الزراعية والإر�شاد بالأردن واملعمل املركزي للمناخ الزراعي مبركز البحوث الزراعية مب�رص ،بالتعاون
مع املركز الوطني لال�ست�شعار عن بعد يف لبنان ،بهدف حت�سني نظم مراقبة اجلفاف   Drought Monitoringونظم
الإنذار املبكر وحتديد املناطق الأكرث قابلية للت�رضر من خالل ا�ستخدام منهجيات حديثة تعتمد على مراقبة
اجلفاف باال�ست�شعار عن بعد .والت�أكيد على اخلطوات الواجب اتخاذها لتعميق مفهوم اال�ستعداد   Preparedness
يف املناطق الأكرث قابلية للت�رضر للتخفيف من خماطر اجلفاف.
ب .نتائج امل�رشوع :حتديث خرائط اجلفاف الزراعي يف مناطق الدرا�سة.
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ثالث ًا :برنامج الإدارة امل�ستدامة للأرا�ضي وا�ستعماالت املياه

يهدف الربنامج �إىل تطوير �إدارة مثلى ال�ستعماالت الأرا�ضي واملياه و�إيجاد تقانات علمية و�أ�ساليب حم�سنة
الفعال والآمن
حتقق �إنتاج ًا اقت�صادي ًا ،حيث يتابع �أك�ساد براجمه البحثية والتطبيقية التي ت�ؤدي �إىل اال�ستعمال ّ
للمياه العذبة واملياه غري التقليدية كاملياه املاحلة والع�رسة واملعاجلة دون الت�سبب يف تدهور الرتبة واحلفاظ
على ا�ستدامتها.

 1.3م�رشوع الأبحاث التطبيقية على ا�ستعمال املياه املاحلة ومتو�سطة امللوحة
ونقل تقاناتها �إىل املزارعني يف الدول العربية:
 1.1.3م�رشوع نقل تقانات ا�ستعماالت املياه املاحلة والع�رسة �إىل املزارع العربي:

ا�ستمر تنفيذ هذا امل�رشوع خالل عام  2014يف كل من تون�س
واجلزائر بهدف تطوير �إدارة جيدة ومالئمة ال�ستعمال
املياه املاحلة يف النظام الزراعي و�إدخ��ال حما�صيل
بديلة من �ش�أنها حت�سني دخل املزارعني ،حيث نفذت عدة
درا�سات و�أبحاث ح�سب الربامج التنفيذية يف كل دولة:
�أ -اجلمهورية التون�سية:
ينفذ هذا امل�رشوع بالتعاون مع املعهد الوطني للبحوث يف
الهند�سة الريفية واملياه والغابات يف �إطار متديد اتفاقية
التعاون لعامي  2013و  ،2014حيث ميكن �إيجاز الأن�شطة
والدرا�سات اجلاري تنفيذها خالل عام  2014بالآتي:

•درا����س���ة ت���أث�ير امل��ي��اه امل��احل��ة املعاجلة
كهرومغناطي�سي ًا يف ري نبات الطماطم:
مت يف �صيف عام  2014زراعة �صنفني من الطماطم   Rio
 Grandeمقاوم للملوحة و  Heinzح�سا�س للملوحة مرويان
مبياه ماحلة معاجلة بتقانة الكهرومغناطي�س ( )Tملوحتها
ح��وايل  ،dS/m 4حيث مت ا�ستخدام جهاز املعاجلة
الكهرومغناطي�سية   Aqua 4Dيف حمطة التجارب ب�رشف�ش،
وقورنت النتائج بنتائج الري مبياه ماحلة غري معاجلة
( )NTوباملياه العذبة ( ،)Cحيث �أظهرت النتائج الت�أثري
الإيجابي للمعاجلة الكهرومغناطي�سية للمياه املاحلة
يف تغري ملوحة الرتبة خا�صة يف الطبقة ال�سطحية.فيما
يخ�ص  الإنتاج� ،أدت معاجلة املياه املاحلة مغناطي�سي ًا
�إىل ارتفاع مردود ال�صنفني من الطماطم مقارنة باملياه
املاحلة غري املعاجلة كما يظهر يف ال�شكل.
•ت�أثري الري باملياه املاحلة يف منو و�إنتاج نبات
الكينوا Chenopodium Quinoa Willd
يعترب الكينوا حم�صول حبوب وزيت وخ�رض وعلف غـري
تقليدي ،فهو يتميز بقيمته الغذائية وتنوعه اجلينى وقدرته
على التكيف مع خمتلف �أنواع املناخ وجميع �أنواع الرتبة،
وهو متحمل ومقــــاوم للجفاف وامللوحــــة يف �آن مع ًا،
ما يجعل هذا النبات حم�صو ًال جديد ًا واعد ًا وهام ًا.
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مت �إجراء جتربة حقلية لزراعة الكينوا مروي ًا بنوعيات
خمتلفة من املياه ( dS/m )40 ،25 ،10 ،1.25بهدف
درا���س��ة ت���أث�ير  امللوحة يف العوامل املورفولوجية
والف�سيولوجية للكينوا (معدل الإنبات ،الطول ،القطر،
امل�ساحة الورقية ،عدد ال�سنابل ،الكلوروفيل والعنا�رص 
املعدنية).
�أظهرت نتائج اختبار الإنبات حتمل الكينوا للملوحة،
حيث بلغت ن�سبة الإنبات  % 100عند امل�ستويني امللحيني
 1.25و  ،dS/m 10وانخف�ضت لنحو  % 91عند ملوحة ()25
  ،dS/mبينما بلغت  % 14فقط عند امل�ستوى امللحي العايل
 ،dS/m 40كما بني اختبار الري بالأ�ص�ص مبياه متفاوتة
امللوحة ت�أثري ًا غري معنوي للملوحة العالية على الزيادة
يف الطول والقطر وامل�ساحة الورقية والإنتاج� .إ�ضافة
�إىل �سلوك نبات الكينوا �سلوك ًا ا�ستثنائي ًا  يف حالة الإجهاد
املائي ال يتجاوز  152مم.
•ت�أثري الري باملياه املاحلة يف نبات ال�صبار
Aloe vera

جرت زراع��ة نبات ال�صبار يف تربتني خمتلفتني رملية
وطينية ،وروي النبات مبياه ال�رشب طيلة ال�ستة �أ�شهر
الأوىل التي تلت الغر�س ،ثم ا�ستعملت مياه ري متفاوتة امللوحة .C0: 1.5dS/m، C1: 3.5 dS/m، C2: 12 dS/m
متت مراقبة ملوحة الرتبة ومنو النباتات يف نهاية املو�سم ،حيث بينت النتائج �أن زيادة تركيز الأمالح يف مياه
الري �أدت �إىل ارتفاع ملوحة الرتبة الطينية مقارنة بالرملية.
كما �أدى التغري يف امللوحة �إىل ا�ضطرابات مورفولوجية يف نباتات ال�صبار كالتلون الوردي للأوراق والتفافها
وجفاف بع�ضها� ،إ�ضافة �إىل انخفا�ض يف النمو ،حيث ُ�سجل تراجع ملحوظ يف منو النباتات املروية مبياه
متزايدة امللوحة من حيث عدد الأوراق ومعدل طولها مقارنة بالنباتات املروية مبياه ال�رشب وهذا الرتاجع
كان وا�ضح ًا على النباتات املزروعة يف الرتبة الطينية مقارنة بالرتبة الرملية ،بينما تقاربت ن�سب املاء يف
�أوراق خمتلف النباتات املروية برتاكيز متفاوتة من امللوحة ويف كلتا النوعيتني من الرتبة.
•ت�أثري الري باملياه املاحلة يف منو و�إنتاجية نبات ال�سي�سبان Sesbania aculeata
يعترب ال�سي�سبان من املحا�صيل العلفية البقولية ذات الأهمية االقت�صادية الكبرية وذلك مل�ساهمته يف حت�سني خ�صوبة
الرتبة وزيادة حمتواها من الآزوت وحتمله للملوحة� ،إ�ضافة �إىل كونه م�صدر ًا علفي ًا للتغذية احليوانية يف ف�صل
ال�صيف خا�صة .مت �إنبات بذور ال�سي�سبان يف الأ�ص�ص 
ثم نقلت �إىل احلقل يف حمطة بحوث التجارب ب�رشف�ش يف
ت�رشين الثاين/نوفمرب  2014ليتم ريها بعدة م�ستويات من
ملوحة مياه الري ت�صل حتى  ،dS/m 9وبطريقة الري
بالتنقيط.
ب -اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية:
مت اجناز م�رشوع ا�ستعمال مياه ال�رصف الزراعي يف
حو�ض وادي ريغ وفق االتفاقية بنهاية حزيران/يونيو
عام  ،2014الذي جرى تنفيذه بالتعاون مع املعهد التقني
لتنمية الزراعة ال�صحراوية يف اجلزائر.
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مت يف ربيع عام  2014تنفيذ يوم حقلي تو�ضيحي
و�إر�شادي لعدد من فالحي املنطقة حول �إدارة
ا�ستعمال مياه ال�رصف الزراعي املاحلة يف ري
املحا�صيل،و�إدخال حما�صيل جديدة متحملة
للملوحة ومنا�سبة لظروف ومناخ املنطقة.
ويف نهاية امل����شروع مت �إ���ص��دار كتيب ت�ضمن
خال�صة نتائج جميع الأن�شطة والتجارب التي
نفذت يف خمتلف املحطات البحثية املنت�رشة يف
واليتي الوادي ،وورقلة ،وب�إ�رشاف م�شرتك من
خرباء �أك�ساد واملعهد التقني خالل مدة امل�رشوع
على مدى �أربع �سنوات (.)2014 – 2010ومدعم ًا
بالأ�شكال وال�صور واجلداول التو�ضيحية املنا�سبة ،جرى توزيع
الكتيب وتعميمه على اجلهات املعنية واملزارعني يف اجلزائر .

 2.3م�رشوع ا�ستعمال املياه العادمة املعاجلة
وخملفاتها ال�صلبة يف ال��زراع��ة العربية
وت�أثرياتها يف البيئة:

ا�ستمر تنفيذ هذا امل�رشوع خالل عام  2014يف كل من اجلزائر
وتون�س بعد جتديد اتفاقية التعاون مع وزارة الفالحة والتنمية
الريفية باجلزائر ،ومت تنفيذ الأن�شطة التالية املتفق عليها وفق
الربامج التنفيذية يف كل دولة:
�أ -اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية:
•ا�ستعمال مياه ال�رصف ال�صحي املعاجلة يف الزراعة وت�أثرياتها
البيئية:
ينفذ هذا امل�رشوع بالتعاون مع املعهد الوطني
للأرا�ضي وال�سقي و�رصف املياه باجلزائر -والية
تلم�سان حيث تتوفر املياه املعاجلة ،وقد انتهت
م��دة االتفاقية يف منت�صف ع��ام  ،2014ونظر ًا
لنجاح امل�رشوع وبغية اال�ستفادة من النتائج التي
مت التو�صل �إليها مت متديده باتفاق الطرفني ملدة
عامني جديدين .حيث ينفذ يف �إطار هذا امل�رشوع
الأن�شطة التالية:
•ا�ستمرار العمل على متابعة خ�صـائ�ص  املياه
املعاجلة يف منطقة الدرا�سة:
يجري ب�شكل دوري على م��دار ال��ع��ام متابعة
خ�صائ�ص املياه املعاجلة املدرو�سة ال�صادرة من حمطة املعاجلة يف والية تلم�سان من خالل التحاليل املخربية،
حيث �أظهرت النتائج �أن خ�صائ�ص و�صفات املياه املعاجلة تقع �ضمن املعايري واملقايي�س العاملية والعربية
واملحلية� ،أما حمتواها اجلرثومي فيتغري من مو�سم لآخر ولكنه يبقى �ضمن احلدود امل�سموح بها وفق معايري
منظمة ال�صحة العاملية  ،WHOالأمر الذي يدعو �إىل ا�ستعمال تلك النوعية من املياه يف الري الزراعي حتت
�إدارة جيدة وكفاءة عالية وملحا�صيل حمددة.
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•ت�أثري الري باملياه املعاجلة يف �إنتاجية حم�صول
الف�صة:
ا�ستمرت �أن�شطة هذا امل�رشوع خالل املو�سم ال�صيفي
 ،2014حيث جرت زراعة حم�صول الف�صة لدى �أحد
املزارعني يف والية تلم�سان ومت ريه بنوعيتني من
املياه معاجلة وجوفية ،وبينت النتائج تفوق الإنتاج
الكلي للمح�صول املروي باملياه املعاجلة الذي بلغ
 23.5طن/هـ مقارنة مبردود املح�صول املروي مبياه
جوفية الذي بلغ  20.8طن/هـ �أي بزيادة نحو .% 13
وجاري حالي ًا حتليل كل من عينات الرتبة والن�سيج
النباتي لتقدير حمتواها من �أه��م العنا�رص  الثقيلة
املدرو�سة.
مت متديد هذا امل�رشوع ل�سنتني جديتني وقد ت�ضمن الربنامج الزمني لعام  2015تنفيذ عدة �أن�شطة تتعلق بدرا�سة
ت�أثري الري باملياه املعاجلة يف �إنتاجية ونوعية �أنواع نباتية جديدة كالذرة ال�صفراء �أو الذرة البي�ضاء والف�صة،
�إ�ضافة �إىل درا�سة الت�أثري بعيد املدى لري كل من  الكرمة واحلم�ضيات باملياه املعاجلة منذ زمن بعيد (10 - 5
�سنوات) .كما �أدخل يف �أن�شطة هذا امل�رشوع للمرحلة القادمة درا�سة ت�أثري �إ�ضافة احلم�أة يف خ�صائ�ص الرتبة
ويف �إنتاجية ونوعية بع�ض املحا�صيل كالف�صة وال�سورغوم.
ب -اجلمهورية التون�سية:
•اال�ستعمال الزراعي الآمن للمياه املعاجلة يف الزراعة:
ا�ستمرت �أن�شطة هذا امل�رشوع خالل عام  2014يف مناطق نابل وال�سبالة – برج الطويل وقلعة الأندل�س ،حيث
تتوفر املياه املعاجلة لري بع�ض املحا�صيل العلفية كالذرة ال�صفراء والبي�ضاء� ،إ�ضافة �إىل بع�ض الأ�شجار
املثمرة كاحلم�ضيات والزيتون والرمان .ومت تنفيذ الأن�شطة التالية يف �إطار هذا امل�رشوع:
•ت�أثري تقانات الري احلديث با�ستعمال املياه املعاجلة يف خ�صائ�ص الرتبة ويف �إنتاجية ونوعية
الذرة ال�صفراء:
جرى خالل املو�سم ال�صيفي لعام  2014درا�سة ت�أثري �أربع طرائق للري هي :الري ال�سطحي ،الري بالرذاذ،
الري بالتنقيط فوق �سطح الأر�ض ،والري بالتنقيط حتت ال�سطح ،با�ستعمال املياه املعاجلة لري حم�صول الذرة
ال�صفراء املزروع يف نوعني من الرتبة (رملية و�أخرى طينية) ويف �إنتاجية ونوعية الذرة ال�صفراء.
�أظهرت النتائج ت�أثري ًا ايجابي ًا للمياه املعاجلة يف منو نباتات الذرة مقارنة بتلك املروية مبياه ال�رشب العذبة،
حيث يعزى ذلك الحتواء املياه املعاجلة على املواد املغذية الالزمة لنمو النبات (مواد ع�ضوية ،نيرتوجني،
فو�سفات )...مقارنة مبا حتويه مياه ال�رشب .كما بينت النتائج ت�أثري ًا وا�ضح ًا لنوعية الرتبة يف منو النباتات،
حيث بلغت ن�سبة النمو الأعلى يف الرتبة الطينية مقارنة بالرتبة الرملية .يف حني �أثبتت طريقتا الري بالتنقيط
ال�سطحي وحتت ال�سطحي منو ًا �أف�ضل مقارنة بطريقتي الري ال�سطحي والرذاذ.
•ا�ستعمال املياه املعاجلة لري �أ�شجار غابوية يف �أرا�ضي �شديدة امللوحة والتغدق
ينفذ هذا الن�شاط يف قرية قلعة الأندل�س �شمال مدينة تون�س يف �أرا�ضي متغدقة تتميز تربتها ب�أنها طينية وعالية
امللوحة ،حيث مت جرف الرتبة على ارتفاع  1م عن �سطح الأر�ض لت�شكيل كتل ترابية بعر�ض حوايل � 6أمتار،
جرت زراعتها وب�شكل ع�شوائي ب�أعداد الأ�صناف احلراجية املو�ضحة يف اجلدول .وذلك بهدف درا�سة ت�أثري
الري باملياه املعاجلة يف طول وقطر تلك الغرا�س ون�سبة بقائها حيةً.
ا�ستعملت مياه ال�رصف ال�صحي املعاجلة يف منطقة الدرا�سة لري الغرا�س احلراجية ال�سابقة ،حيث تت�صف هذه
املياه بدرجة  pHقلوية 7.73وملوحة متو�سطة    ،dS/m 4.78كما تتميز مبطابقتها للموا�صفة القيا�سية التون�سية  
 NT106.03التي حتدد تراكيز املعادن الثقيلة يف مياه ال�رصف ال�صحي املعاجلة لأغرا�ض الري الزراعي.
التقرير الفني ال�سنوي 2014

62

�أ�صناف و�أعداد الغرا�س احلراجية املزروعة

•درا�سة الت�أثري البيئي ال�ستعمال املياه
امل�ستعملة املعاجلة يف الرتبة والنبات:
بد�أت هذه الدرا�سة منت�صف عام  2014يف منطقة
ال�سبالة – برج الطويل ،بهدف درا�سة الت�أثري
البيئي للمياه املعاجلة يف الرتبة والنبات ،حيث
ت�ستعمل تلك النوعية من املياه منذ زم��ن بعيد
وبكرثة لري املزروعات يف هذه املنطقة.
جرى جتهيز قناة �رصف ثانوية مك�شوفة ب�أجهزة
لقيا�س تدفق املياه ومتابعة دورية لنوعيتها.
الزالت الدرا�سة يف بدايتها والعديد من التحاليل
طور الإجناز واملعطيات طور املعاجلة.
•اال�ستعمال الزراعي الآمن للمياه الرمادية:
نفذت خالل عام  2014عدة �أن�شطة تتعلق مبعاجلة
املياه الرمادية و�إع���ادة ا�ستعمالها يف الري
الزراعي ،حيث مت �إجناز وحدة معاجلة للمياه
الرمادية يف والية �سيدي بوزيد و�سط البالد،
كما مت �إع����ادة ت���أه��ي��ل وح���دة معاجلة املياه
الرمادية لثالثة منازل منوذجية يف منطقة �سكرة
(حوايل 10كم �شمال مدينة تون�س) ،حيث ت�ستعمل
ه��ذه   املياه الرمادية املعاجلة ل��ري �أ�شجار
الزيتون واحلم�ضيات وبع�ض النباتات التزيينية
حول املنازل .وجاري حالي ًا ر�صد نوعية املياه
الرمادية قبل وبعد املعاجلة لدرا�سة ت�أثري ذلك
يف النبات والرتبة .

 3.3م�����ش�روع �إدارة ال�ترب��ة
للمحافظة على خ�صوبتها وحت�سني
�إنتاجيتها:

ا�ستمر تنفيذ بع�ض  الأن�شطة البحثية التالية يف
حمطة بحوث �أك�ساد يف ازرع خالل عام :2014
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• ا�ستجابة حم�صول القمح للفعل املتبادل بني العنا�رص ال�سمادية الكربى مع املادة الع�ضوية:
جرى تكرار هذه الدرا�سة يف حمطة بحوث �أك�ساد يف �إزرع ولدى �أحد املزارعني باملنطقة جنوب �سورية
للمو�سم ال�شتوي  2014 - 2013بهدف درا�سة ت�أثري
التداخل بني م�ستويات خمتلفة من الأ�سمدة الكربى
( )NPKب��وج��ود امل���ادة الع�ضوية يف �إنتاجية
حم�صول القمح ك��زراع��ة مطرية ،حيث �أك��دت
النتائج للمو�سم الثالث ا�ستجابة القمح للم�ستوى
 % 75من التو�صية ال�سمادية املو�صى بها لهذا
املح�صول مع �إ�ضافة املادة الع�ضوية مبعدل 10
ط/هـ ،حيث بلغ متو�سط مردود احلب ( )1.77ط/
هـ مقارنة بكل من امل�ستوى  % 75بدون مادة
ع�ضوية ()1.70ط/هـ ،وامل�ستوى ،1.61( % 100
 )1.68ط/هـ بوجود املادة والع�ضوية وبدونها
على التوايل ،وامل�ستوى  )1.71 ،1.72( % 150ط/
هـ بوجود املادة الع�ضوية وغيابها على التوايل
و�أي�ض ًا بال�شاهد ( )1.51 ،1.57ط/هـ بوجود املادة
الع�ضوية وغيابها على الرتتيب ،علم ًا �أن كمية
الهطول املطري خالل املو�سم بلغت  244مم .هذا
وقد �سلكت نتائج الدرا�سة املنفذة عند املزارع
املنحى ذاته من حيث املردود واال�ستجابة.
لعبت امل��ادة الع�ضوية مبعدل  10ط/ه��ـ دور ًا
وا�ضح ًا يف ا�ستجابة حم�صول القمح املزروع
مطري ًا وب�إ�ضافة العنا�رص  ال�سمادية الكربى
( )NPKيف ثالثة م�ستويات ( %)150 ،100 ،75من
التو�صية ال�سمادية ملح�صول القمح ،حيث تقاربت نتائج املردود من احلب ال�صايف والتي تراوحت بني  1.68و
 1.77ط/هـ مقارنة بال�شاهد  1.57طن /هـ .كما �أظهرت نتائج حتاليل الرتبة يف نهاية املو�سم حمافظة الرتبة على
خ�صوبتها وحمتواها من العنا�رص اخل�صوبية الكربى � ،NPKإ�ضافة للمادة الع�ضوية مقارنة بال�شاهد.
•ت�أثري �سماد الغاز احليوي يف اخل�صائ�ص اخل�صوبية للرتبة ويف مردود الذرة ال�صفراء:
جرى تكرار هذه التجربة احلقلية يف حمطة بحوث �أك�ساد يف �إزرع للمو�سم ال�صيفي  2014بهدف ت�أكيد نتائج
املوا�سم ال�سابقة ح��ول درا���س��ة ت�أثري ال�سماد
الع�ضوي الناجت عن عملية �إنتاج الغاز احليوي
بثالثة م�ستويات (B1= 10ط/هـB2= 20 ،ط/هـ،
B3= 30ط/ه��ـ) مقارن ًا بامل�ستوى (M=20ط/ه��ـ)
من ال�سماد البلدي ،والتو�صية ال�سمادية املعدنية
(� )Fإ�ضافة لل�شاهد ( ،)Cوذل��ك يف اخل�صائ�ص 
اخل�صوبية والأ�سا�سية للرتبة ،ويف �إنتاجية
حم�صول الذرة ال�صفراء ،حيث �أظهرت النتائج
عدم وجود �أي فرق معنوي بني �أنواع الأ�سمدة
املختلفة امل�ستعملة يف الدرا�سة (�سماد الغاز
احليوي ،ال�سماد البلدي ،ال�سماد املعدين) يف
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ت�أثريها على مردود الذرة ال�صفراء من احلب بينما كانت الفروق معنوية بني تلك الأنواع مقارنة بال�شاهد،
حيث تقاربت �إنتاجية الذرة ال�صفراء امل�سمدة ب�أنواع الأ�سمدة املختلفة وتراوحت بني  3.28و  3.76ط/هـ ،مقابل
�إنتاجية ال�شاهد التي بلغت  1.98ط/هـ.
خ�صائ�ص �أنواع الأ�سمدة الع�ضوية امل�ستعملة يف الدرا�سة

نوع ال�سماد

�سماد بلدي (روث �أبقار) متخمر
�سماد بلدي (غنم وماعز) متخمر
�سماد البيوغاز

pH
()1:5
7.21

E.C
(dS/m )1:5
0.72

O.M
%
24.29

T.N
%
1.22

Ave. P
%
0.83

Ave. K
%
0.48

7.32

16.80

45.05

2.25

0.87

1.95

7.10

0.65

64.00

3.19

0.40

2.69

 4.3م�رشوع نقل تقانة الغاز احليوي
�إىل الريف العربي:

مت خالل عام  2014تنفيذ وحدتني لإنتاج الغاز احليوي
يف حمافظة الالذقية يف �سورية ،حجم كل منها  22م3
مع خزان لتجميع ناجت التخمري بحجم  16م 3وخزان
لتجميع الغاز بحجم 3.5م3
تنتج كل وحدة كمية من ال�سماد الع�ضوي املتخمر ت�صل
�إىل حوايل  0.4م 3ن�سبة املادة اجلافة فيها  % 8وكمية
من الغاز ت�صل �إىل حوايل  8م 3يومي ًا.
كما ج��رى تنفيذ وح��دة لإن��ت��اج ال��غ��از احل��ي��وي يف
املركز اجلهوي للبحث الزراعي يف تادلة بني مالل
يف اململكة املغربية بحجم 70م 3للمخمر و20م 3لتخزين ال�سماد الناجت وخزان لتخزين الغاز حجمه 10م.3
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الثــروة احليوانيــــة
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�أو ًال :برنامج التح�سني الوراثي ورعاية املجرتات ال�صغرية
يف الدول العربية
يهدف الربنامج �إىل تطوير الأداء الإنتاجي للعروق املحلية بالدول العربية وخا�ص ًة الواعدة منها ،وذلك عن
بناء على القيم الرتبوية ل�صفة �إنتاج احلليب واللحم مع مراعاة
طريق تطبيق طريقة االنتخاب الوراثي للحيوانات ً
ال�صفات املظهرية للعروق الواعدة.

 1.1م�رشوع التح�سني الوراثي ورعاية الأغنام يف الدول العربية:

 1.1.1حت�سني �إنتاجية �أغنام العوا�س باالنتخاب:

ينفذ هذا امل�رشوع يف حمطات �أك�ساد البحثية (وادي العذيب ،ال�سلمية ،ال�شوال) ،وبالتعاون مع العديد من
املحطات البحثية يف الدول العربية ،وميكن تو�ضيح نتائج كل حمطة فيما يلي:
�أ -املحطة البحثية يف ال�سلمية:
يتم العمل على حت�سني �أغنام العوا�س باالنتخاب �ضمن ثالثة
خطوط للإنتاج ،خط احلليب ،وخط اللحم ،وخط ثنائي الغر�ض،
حيث مت ت�شكيل قطيع النواة عام  1973وبد�أ تطوير خطي احلليب
واللحم منذ عام  ،1975بينما بد�أ �إن�شاء اخلط ثنائي الغر�ض يف
عام  2007وي�ستمر التح�سني الوراثي باالنتخاب �ضمن كل خط
على حده .ويعتمد االنتخاب يف خط �إنتاج احلليب على �إنتاج
النعاج من احلليب الكلي ،بينما يتم التح�سني الوراثي يف خط
اللحم على �أ�سا�س ن�سبة التوائم و�أوزان املواليد عند امليالد
والفطام ( 60يوم ًا) والأوزان الالحقة ( 180و 360و 480يوم ًا)،
ويتم التح�سني الوراثي يف اخلط ثنائي الغر�ض على �أ�سا�س �إنتاج
احلليب الكلي ومعدل التوائم و�أوزان املواليد يف املراحل املتنوعة .يتم حلب النعاج املنتجة للحليب �آلي ًا خالل
مو�سم الإدرار ،وجتفف عندما ي�صل �إنتاجها �إىل �أقل من  200غ/يوم.
امل�ؤ�رشات التنا�سلية:
بلغت ن�سبة التلقيح 100و 100و ،% 98.4ون�سبة الوالدات  % 86.7و % 91.7و  % 85.6ون�سبة التوائم  6.2و71.2
و % 43.9يف قطيع احلليب واللحم وثنائي الغر�ض على التوايل يف عام .2014
م�ؤ�رشات �إنتاج احلليب:
بلغ املعدل العام لإنتاج احلليب اليومي  1312غرام ًا ،و�إنتاج  60يوم  88.9كغ ،و�إنتاج احلليب الكلي  237كغ،
وطول فرتة الإدرار  182يوم يف عام  ،2014كما هو مبني يف اجلدول التايل وال�شكل التايل.
املتو�سط العام مل�ؤ�رشات �إنتاج احلليب لنعاج �أغنام العوا�س يف قطيع النخبة
مركز بحوث ال�سلمية لعام 2014
امل�ؤ�رشات املدرو�سة
العوامل امل�ؤثرة
�إنتاج احلليب
�إنتاج احلليب
�إنتاج احلليب يف
املتو�سط العام
خط احلليب
خط اللحم
اخلط الإنتاجي
خط الثنائي
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طول فرتة
الإدرار (يوم)

اليومي (كغ)

 60يوم الأوىل (كغ)

الكلي (كغ)

1.31

88.9

237

182

1.38

89.5

255.3

185

1.17

88.0

207

177

1.35

89.0

248.4

184
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م�ؤ�رشات �إنتاج احلليب لنعاج �أغنام العوا�س
يف مركز بحوث ال�سلمية لعام 2014

�أوزان املواليد:
يت�ضح من اجلدول التايل املتو�سط وزن امليالد  4.53كغ
والفطام  17.90كغ و 180يوم  37.18كغ ومعدالت النمو
 213.55غ/ي��وم و 141.39غ/ي��وم بني امليالد والفطام
وبني الفطام وعمر  180يوم على التوايل عام ،2014
ويعود انخفا�ض وزن امليالد والفطام الرتفاع ن�سبة
التوائم يف القطيع.

متو�سط �أوزان املواليد عند الأعمار املختلفة لأغنام العوا�س يف مركز بحوث ال�سلمية
خلطوط الإنتاج املختلفة يف عام 2014
العوامل امل�ؤثرة
املتو�سط العام
خط احلليب
اخلط
خط اللحم
الإنتاجي
خط الثنائي

الوزن
وزن
امليالد(كغ) الفطام  (كغ)

وزن 180

يوما ً(كغ)

معدل النمو اليومي (غ/يوم)
من 180 - 60
من امليالد �إىل
الفطام ( 60يوم)
يوم

4.53

17.90

37.18

213.55

141.39

4.38

17.58

36.00

206.80

138.09

4.49

17.56

37.41

212.89

143.88

4.74

18.81

38.18

223.58

142.12

متو�سط معدالت منو املواليد (غ/يوم) عند الأعمار املختلفة لأغنام العوا�س
يف مركز بحوث ال�سلمية عام  2014

والدة ثالثية  يف �أغنام العوا�س
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ب -حمطة بحوث �أك�ساد يف وادي العذيب:
وهي �إح��دى املحطات االختبارية لأغنام العوا�س
املح�سنة التابعة للمركز العربي ،ومتثل نظام الرتبية
حتت ت�أثري البيئة اجلافة و�شبه اجلافة ،حيث يتم توفري
الغذاء الداعم الرعاية ال�صحية اجليدة .وخالل عام
� 2014أظهرت الأبحاث النتائج العلمية التالية:
امل�ؤ�رشات التنا�سلية:
بلغتن�سبةالتلقيح  ون�سبةالوالدات%100ون�سبةالوالدات
املفردة  % 34ون�سبة التوائم  % 66عام .2014
م�ؤ�رشات �إنتاج احلليب:
بلغ متو�سط الإنتاج اليومي من احلليب 1كغ و�إنتاج حليب  60يوم  85.5كغ والإنتاج الكلي من احلليب 167.4
كغ يف مو�سم �إدرار طوله  165.7يوم ،كما قدر الإنتاج من احلليب املعدل يف  175يوم بنمو  174.93كغ لعام
.2014
�أوزان املواليد:
بلغ متو�سط وزن امليالد والفطام وعند عمر  180يوم 4.62كغ و19.41كغ و 36.51كغ على التوايل وبلغت معدالت
النمو اليومي 243.41غ/يوم من امليالد ولغاية الفطام و 172.72غ/يوم من الفطام ولغاية عمر 180يوم لعام .2014
ج -حمطة بحوث �إزرع لتح�سني و�إكثار �أغنام العوا�س
تبعد حمطة بحوث �إزرع نحو  80كم جنوب مدينة
دم�شق ،وقد �أن�ش�أها املركز العربي لتكون م�صدر
للرتاكيب الوراثية املح�سنة من �أغنام العوا�س ولتدريب
الكوادر الفنية العربية .وهي حتوي منذ عام 2001
قطيعني حم�سنني من �أغنام العوا�س �أحدهما لإنتاج
احلليب والآخر لإنتاج اللحم ،وهي مكون رئي�س يف
م�رشوع حت�سني الأغنام يف الدول العربية وهي ت�ساهم
يف ت�رسيع عملية التح�سني الوراثي لهذه ال�ساللة من
خالل توزيع احليوانات احلية وق�شات ال�سائل املنوي
املجمد املنتجني فيها �إىل الدول العربية بهدف التح�سني
الوراثي لل�سالالت املحلية باالنتخاب �أو بالتهجني
املوجه مع هذه ال�ساللة املح�سنة.
امل�ؤ�رشات التنا�سلية:
بلغت ن�سبة التلقيح   % 100و % 97.8ون�سبة الوالدات  % 90.0و % 74.2ون�سبة التوائم  % 22.4و % 34.8يف قطيعي
اللحم واحلليب على التوايل لعام  2014املا�ضي.
م�ؤ�رشات �إنتاج احلليب:
بلغ  متو�سط  الإنتاج اليومي من احلليب  1.40كغ و�إنتاج حليب  60يوم  84.6كغ والإنتاج الكلي من احلليب
173.2كغ يف مو�سم �إدرار طوله 123.7يوم ،وقدر  الإنتاج من احلليب املعدل  يف  175يوم   245كغ  لعام 2014
كما يف اجلدول وال�شكل التاليني:
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متو�سطات م�ؤ�رشات �إنتاج احلليب لنعاج �أغنام العوا�س
العوامل امل�ؤثرة
املتو�سط العام
احلليب
اخلط
الإنتاجي
اللحم

احلليب املعدل
 175يوم (كغ)

طول مو�سم
الإدرار(يوم)

�إنتاج احلليب �إنتاج حليب   �إنتاج احلليب
اليومي (كغ)  60يوم (كغ) الكلي (كغ)
1.40

84.6

173.18

245

123.7

1.45

83.0

183.42

253.7

126.5

1.35

92.5

146.88

236.3

108.8

املتو�سط العام مل�ؤ�رشات �إنتاج احلليب لنعاج �أغنام
العوا�س يف حمطة بحوث ازرع عام  2014

�أوزان املواليد:
بينت النتائج بالأ�شكال التالية� ،أن متو�سط وزن امليالد والفطام وعند عمر 180يوم  4.61كغ و 22.77كغ  
و39.5كغ على التوايل .وبلغت معدالت النمو اليومي  236.05غ/يوم من امليالد ولغاية الفطام و161.2غ/
يوم من الفطام ولغاية عمر 180يوم لعام .2014

املتو�سط العام لأوزان مواليد �أغنام العوا�س عند
الأعمار املختلفة يف حمطة �إزرع ،يف عام 2014

متو�سط معدالت النمو ملواليد �أغنام العوا�س عند
الأعمار املختلفة يف حمطة �إزرع يف عام 2014

 2.1م�رشوع التح�سني الوراثي ورعاية املاعز يف الدول العربية:

يهدف امل�رشوع �إىل التح�سني الوراثي بالتهجني بني عروق املاعز ال�شامي يف �سورية واملاعز املحلي يف الدول
العربية الراغبة مثل الربقي يف م�رص والتهامي يف اليمن واملاعز املحلي يف تون�س واجلزائر ،وليبيا وينفذ
يف املحطات البحثية املتخ�ص�صة يف تربية املاعز ولدى املربني يف الدول العربية ،وميكن �إبراز �أهم نتائج
امل�رشوع يف الدول املتعاونة مبا يلي:
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 1.2.1حت�سني �إنتاجيــــة املاعز ال�شــــــامي
باالنتخاب (حمطة بحوث �أك�ساد يف �إزرع):

ت�أ�س�س م�رشوع حت�سني و�إكثار املاعز ال�شامي يف حمطة
بحوث �إزرع� /سورية عام  1992وبد�أ برنامج التح�سني عام
 1993بانتخاب الأفراد ا ُ
ملتميزة لتكوين قطيع النواة بغر�ض 
�إكثاره ون�رش تراكيبه الوراثية ا ُ
ملح�سنة يف الدول العربية.
و ُينفذ امل�رشوع حالي ًا يف العديد من املحطات ا ُ
ملتخ�ص�صة
يف تربية املاعز ولدى ا ُ
ملربني يف الدول العربية.
امل�ؤ�رشات التنا�سلية:
بلغ متو�سط ن�سبة الإن��اث احلوامل من التلقيح الطبيعي
 ،% 96.50وبلغت ن�سبة ال���والدات  ،%95.64ون�سبة
ال���والدات املفردة  % 15.8والثنائية  % 50والثالثية
و�أكرثمن   % 34.2يف عام 2014ال�شكل التايل.
م�ؤ�رشات �إنتاج احلليب:
بلغ متو�سط �إنتاج  احلليب اليومي   1994غ ،وحليب الـ 90
يوم 231كغ ،والإنتاج الكلي من احلليب 387كغ ،وطول
مو�سم الإدرار  195يوم ،والإنتاج املعدل من احلليب لـ
 220يوم ًا  439كغ لعام  ،2014اجلدول التايل والأ�شكال
التالية.

توزع الوالدات املتعددة  للماعز ال�شامي يف حمطة بحوث �إزرع لعام2014
متو�سطات م�ؤ�رشات �إنتاج احلليب للماعز ال�شامي يف الأعمار املختلفة يف حمطة بحوث �إزرع لعام2014
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�إنتاج حليب 90

�إنتاج احلليب
الكلي (كغ)

العمر ( �سنة)
2

�إنتاج احلليب
اليومي (غ)
1656

يوم (كغ)
182

327

�إنتاج احلليب املعدل طول مو�سم
لـ  220يوم (كغ)
الإدرار (يوم)
364

197

3

2880

333

553

634

192

4

3256

410

609

716

187

5+

2243

285

428

493

190

املتو�سط

1994

231

387

439

195
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مقارنة  متو�سطات م�ؤ�رشات �إنتاج احلليب للماعز
ال�شامي يف املوا�سم الإنتاجية املتتابعة
يف حمطة بحوث �إزرع يف عامي 2014

مقارنة معدل الإنتاج اليومي من احلليب للماعز
ال�شامي يف املوا�سم الإنتاجية املتتالية
يف حمطة بحوث �إزرع لعام 2014

مقارنة متو�سطات طول فرتة الإدرار للماعز ال�شامي

يف املوا�سم الإنتاجية املتتالية يف حمطة بحوث �إزرع لعام 2014

�أوزان املواليد:
بلغ متو�سط الأوزان لعام  2014عند امليالد والفطام و 180يوم حيث بلغ  3.88كغ و 18.95كغ و 23.32كغ على
التوايل.

متو�سطات �أوزان مواليد املاعز ال�شامي (اجلديان) عند الأعمار املختلفة يف حمطة �إزرع عام 2014
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كتلة امليالد والفطام:
بلغ املتو�سط العام لكتلة امليالد ،والفطام
لعام  7.69 ،2014ك��غ و 28.68ك��غ على
ال��ت��وايل ،وبلغت كتلة امل��ي�لاد للوالدات
املفردة  4.79ك��غ ،والثنائية    8.07كغ،
والثالثية و�أك�ثر   12.20كغ وكتلة الفطام
 20.50كغ   للوالدات املفردة و 35.47كغ
ل��ل��والدات الثنائية و 55.31كغ للوالدات
الثالثية و�أك�ثر  (اجل���دول التايل وال�شكل
التايل).

مقارنة كتلة البطن (كتلة امليالد وكتلة الفطام) للماعز
ال�شامي يف حمطة بحوث �إزرع عام 2014

متو�سطات كتلة امليالد والفطام  ح�سب نوع الوالدة ملواليد املاعز ال�شامي عام 2014

يف حمطة بحوث �إزرع

نوع الوالدة

وزن الكتلة عند امليالد

وزن الكتلة عند الفطام

2

8.07

35.47

3+

12.20

55.31

7.67

28.68

1

متو�سط

4.79

20.50

 3.1حت�سني �إنتاجية الأغنام واملاعز يف الدول العربية الأخرى:

بلغ العدد الإجمايل ا ُ
ملوزع من �أغنام العوا�س املح�سنة من املركز العربي �إىل الدول العربية خالل الفرتة من
� 2003إىل  )799( 2012ر�أ�س منها  279كب�ش  و 499نعجة و 21فطيمة و 500خروف للت�سمني ووزع املركز العربي
(�أك�ساد) خالل الفرتة من � 1994إىل  )721( 2012ر�أ�س محُ �سن من املاعز ال�شامي (  296ذكر و � 425أنثى) .وميكن
تلخي�ص �أهم الأن�شطة ا ُ
ملنفذة  لعام  2014يف �إطار هذا الربنامج يف الدول العربية فيما يلي:

 1.3.1اململكة الأردنية الها�شمية:

ي�ستمر التعاون مع اململكة الأردنية الها�شمية يف م�رشوعي حت�سني �إنتاج الأغنام ،وحت�سني �إنتاج املاعز يف
الدول العربية ،يف حمطة الفجيج واخلنا�رصي ،ويف حمطة الواال التابعة لوزارة الزراعة واملركز الوطني
للبحث والإر�شاد الزراعي ،وخالل عام  2014مت ار�سال  600ق�شة من ال�سائل املنوي املجمد منها ( 300ق�شة)
للأغنام العوا�س و( 300ق�شة) للماعز ال�شامي لتنفيذ خطة امل�رشوع.

 2.3.1اجلمهورية العربية ال�سورية:

 1.2.3.1م�رشوع اال�ستجابة التنموية لتخفيف الفقر الريفي وت�أثري اجلفاف يف �شمال �رشق �سورية:
نظر ًا للخربة املكت�سبة لدى املركز العربي يف جماالت عمله وتنفيذه املتميز مل�شاريع التنمية ،يقوم �أك�ساد بالتعاون
مع منظمة العمل ملكافحة اجلوع الإ�سبانية  ACFل�صالح اجلمهورية العربية ال�سورية بتنفيذ م�رشوع اال�ستجابة
التنموية لتخفيف الفقر الريفي وت�أثري اجلفاف يف �شمال �رشق �سورية ملدة �أربع �سنوات �إعتبار ًا من �أيلول .2010
ويهدف امل�رشوع لتح�سني دخل الأ�رس ال�صغرية واملتو�سطة العاملة يف رعي احليوان والزراعة وزيادة قدرتها على
التكيف مع التغريات املناخية من خالل حت�سني املهارات التقنية والإدارية يف جمال الرثوة احليوانية ،وحت�سني
طرق الت�سويق للمنتجات احليوانية (احلليب واللحوم) ،يف حمافظات احل�سكة ،والرقة ،ودير الزور وتنويع م�صادر
الدخل ،من خالل تطبيق نظام الزراعة احلافظة ،ل�صالح � 500أ�رسة من املنطقة ال�شمالية ال�رشقية.
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وتنفيذ ًا خلطة عمل امل�رشوع مت اختيار فريق العمل
امل�شارك يف املحافظات من املهند�سني العاملني يف
الإر�شاد الزراعي ،والأطباء البيطريني ،وم�رشوع
تنمية البادية ال�سورية .ومت �إقامة دورة تدريبية لفريق
عمل امل�رشوع حول منهجية الإر�شاد الت�شاركي ب�إ�رشاف
خرباء من معهد املناطق احلارة يف جامعة مونبيليه،
بفرن�سا ،وذلك يف حمطة املركز يف دير الزور ،بغية
تعزيز وتطوير اخلربات ،مت تبادل ا�ستقبال جمموعة
من اخلرباء من جامعة ليدا الإ�سـبانية لزيارة مناطـق
عمل امل�رشوع ،وزي��ارة خرباء املركز العربي �إىل
ا�سـبانيا لالطالع على خربات اجلانب الإ�سـباين يف
مواقع القرى التي مت زيارتها خالل امل�سح  احلقلي
جمال الزراعــة احلافظـة والإنتـاج احليواين.
 1و2
ميداني ًا مت اختيار املزارعني ومربي الأغنام الذين مت
تنفيذ �أن�شطة امل�رشوع يف مزارعهم وحقولهم ،و�إجراء جتارب الإنتاج احليواين والزراعة احلافظة� ،إ�ضافة
�إىل اختيار عدد من البيطريني للإ�رشاف على املتابعة امليدانية ،ويف هذا الإطار مت تنفيذ عدة دورات تدريبية
ملربي الأغنام حول ت�صنيع ال�سيالج من تفل ال�شوندر ،ومعاملة الأتبان باليوريا ،وا�ستخدام املوال�س يف تغذية
الأغنام ،وت�صنيع البلوكات العلفية .وخالل عام  2014مت �إجناز الآتي:
 - 1التجارب لدى املربني:
�أ -جتربة ا�ستخدام البلوكات العلفية يف تغذية
النعاج احللوب لدى املربني يف دير الزور قرية ال�شوال 
يف كانون ثاين .2014حيث مت تقدمي بلوكات علفية مبعدل
 2.5كغ/يوم للنعجة احللوب وتكونت خلطة البلوكات من
 % 45خملفات زراعية ،و % 22نخالة قمح ،و� % 18شعري
جمرو�ش ،و % 5ك�سبة قطن مق�شورة ،و % 6جب�صني،
و % 2يوريا ،و % 1.5ملح طعام ،و % 0.5معادن نادرة
وفيتامينات ،وا�ستمرت التجربة  148يوم  .
الزور-

بينت نتائج جتربة ا�ستخدام البلوكات العلفية يف تغذية النعاج احللوب لدى املربني اجلدد يف دير
قرية ال�شوال �أن كلفة �إنتاج  /1/كغ من احلليب يف نعاج التجربة بلغت  191ل�.س بينما يف نعاج ال�شاهد 305.76
ل�.س بفارق وقدره  /114.78/ل�.س ل�صالح التجربة .كما بلغت الزيادة الوزنية لنعاج التجربة خالل كامل
الفرتة /7.52/كغ ولنعاج ال�شاهد /2.93/كغ بفارق قدره  /4.59/كغ ل�صالح نعاج التجربة.
ب -جتربة ت�سمني خراف العوا�س على املركزات
لدى املربني يف الرقة خالل �آذار:2014
ا�ستخدمت خلطة من الأعالف املركزة مكونة من % 51
حبوب �شعري  ،و % 18ذرة �صفراء ،و % 15ك�سبة
قطن مق�شورة ،و % 13نخالة قمح ،و % 1ملح طعام،
و % 1.5حجر جريي ،و % 0.5فيتامينات ومعادن،
وقدمت خلراف التجربة وفق االحتياجات الغذائية
 NRC 1985وا�ستمرت التجربة   90يوم ًا.
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بلغ متو�سط الزيادة الوزنية خلراف التجربة لدى املربني ال�ستة يف الرقة   318غرام /يوم /ر�أ�س ،بينما يف
خراف ال�شاهد  209غرام /يوم /ر�أ�س ،بفارق   109غرام ل�صالح خراف التجربة .ويف نهاية التجربة تبني �أن
كلفة  1كغ زيادة وزنية خلراف التجربة بلغ  198.4ل�.س ،بينما بلغ يف ال�شاهد  255.65ل�.س بفارق قدره
57.3ل�.س ل�صالح خراف التجربة.
 - 2ت�صنيع �آالت الفرم واخللط:
مت ت�صنيع �آلة فرم خملفات زراعية مع خالط �أعالف  ل�صالح
املربني يف حمافظة الرقة.
 - 3ت�صنيع معالف ذاتية التلقيم عدد  9وتوزيعها على
املربني يف املحافظات الثالث مبعدل  3معالف لكل حمافظة
وزعت على ثالث مربني بكل حمافظة.
� - 4إ�صدار ن�رشة علمية �إر�شادية ملربي الأغنام حول
ت�سمني اخلراف.
 - 5تنفيذ زراعات علفية لدى املربني  مب�ساحة  50دومن
يف دير الزور ل�ستة مربني حيث مت تقدمي  500كغ من بذار
ال�شعري و  750كغ من بذار البقية و  1000كغ �سماد يوريا
و 750كغ �سماد فو�سفاتي.
 - 6توزيع معونة علفية على املربني باملحافظات
الثالثة :تكونت املعونة من  10.560طن من نخالة القمح،
و 8.640طن من حبوب ال�شعري ،و 2.40طن من ك�سبة قطن غري
مق�شورة ،و1.680طن يوريا ،و 2.880طن جب�صني ،و0.720
طن ملح طعام ،و 0.240طن خلطة معادن وفيتامينات ،و240
مرت رقائق بال�ستيكية عر�ض  7م و�سماكة  2مم.
 - 7تنفيذ دورات تدريبية للمربني.
 - 8عقد ور�شة عمل للم�رشوع بتاريخ  2014/11/25يف جمال
درء خماطر الكوارث وحت�سني التكيف مع التغريات املناخية.
 - 9ا�ستكمال �رشاء م�ستلزمات تربية الأغنام لدى املربني خالل �شهر كانون �أول .2014
 2.2.3.1م�رشوع التح�سني املبكر حلالة العائالت املت�رضرة من الأزمة يف �سورية يف قطاعي الإنتاج
النباتي واحليواين يف حمافظتي احل�سكة ودرعا:
يقوم �أك�ساد بالتعاون مع منظمة العمل ملكافحة اجلوع الإ�سبانية  ACFبتنفيذ م�رشوع التح�سني املبكر ل�صالح
العائالت املت�رضرة  من الأزمة يف �سورية يف قطاعي الإنتاج النباتي واحليواين يف حمافظتي احل�سكة ودرعا،
ويهدف �إىل م�ساعدة العائالت الريفية املت�رضرة من االحداث اجلارية عن طريق تقدمي مواد عينية من الأعالف
والأدوية البيطرية حليواناتهم ومبيدات ملكافحة احل�رشات والأمرا�ض التي ت�صيب حما�صيل اخل�ضار �إ�ضافة
�إىل تدريب الكوادر املحلية امل�رشفة على تنفيذ امل�رشوع.
ا�ستمر امل�رشوع ثمانية �أ�شهر من بداية ني�سان وحتى نهاية كانون الأول من عام  ،2014ويف جمال الإنتاج
احليواين مت توزيع  700كغ من ال�شعري العلفي و�سلة من الأدوية البيطرية �إىل  1782مربي ًا ،وتدريب عدد
من الكوادر الفنية واملربني يف جمال رعاية احليوانات الزراعية والعناية البيطرية وتغذية احليوانات
واال�ستفادة من املخلفات الزراعية ،ومت تزويد املربني باملقننات العلفية للحيوانات الزراعية (الأبقار
والأغنام واملاعز) التي ميلكها املربني امل�ستفيدين من امل�رشوع.
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 3.3.1جمهورية العراق:

 1.3.3.1التح�سني الوراثي لأغنام العوا�س واملاعز ال�شامي باالنتخاب والتهجني:
�ضمن �إط��ار ن�شاطات التعاون يف
بينت نتائج حتليل البيانات ال��واردة من جمهورية العراق �أن
جم���ال التح�سني ال���وراث���ي لأغ��ن��ام
متو�سط �إنتاج احلليب الكلي للعنزات التي تنتج مابني  100و200
العوا�س واملاعز ال�شامي باالنتخاب
كغ  145كغ ،و 157كغ ،و 127كغ ،وللعنزات املنتجة مابني 200
وال��ت��ه��ج�ين  ا ُ
���وج���ه م��ع ال�سالالت
مل ّ
و 300كغ  هي  245كغ و 252كغ ،و 200كغ ،والتي تنتج �أكرث من
زود
املحلية ،وتنفيذ ًا خلطة �أك�سادّ ،
 300كغ فقد بلغت  396كغ ،و 459كغ ،و 296كغ ،للماعز ال�شامي
املركز العربي وزارة الزراعة يف
املحلي وللماعز ال�شامي القرب�صي ،واملاعز البلدي على التوايل
جمهورية العراق بعدد  10ذكور  تلقيح
ح�سب ال�شكل التايل ،وبلغ وزن امليالد للماعز ال�شامي  املحلي  ،
من �أغنام العوا�س و 5ذكور تلقيح من
واملاعز ال�شامي القرب�صي  ،واملاعز البلدي  2.62كغ و 2.66كغ ،
املاعز ال�شامي يف عام  ،2010لدعم
و 2.0كغ  على التوايل� ،أما وزن الفطام  17.96كغ للماعز ال�شامي
برامج التح�سني الوراثي بامل�صادر
املحلي و 19.19كغ للماعز ال�شامي القرب�صي و 14.1كغ للماعز
الوراثية ا ُ
ملح�سنة لهاتني ال�ساللتني،
البلدي ح�سب ال�شكل التايل.
ويتم متابعة نتائج تنفيذ امل�رشوع.

يو�ضح  �إنتاج احلليب للماعز ال�شامي املحلي
واملاعز ال�شامي القرب�صي ،واملاعز البلدي

يو�ضح  وزن امليالد والفطام  للماعز ال�شامي املحلي،
واملاعز ال�شامي القرب�صي ،واملاعز البلدي

 2.3.3.1م�رشوع درا�سة تنمية حو�ض احلماد العراقي (مكون الرثوة احليوانية):
بد�أ امل�رشوع عام  2011وكان من �أهدافه حتديد اخل�صائ�ص الإنتاجية لقطاع الرثوة احليوانية ،وتو�صيف طبيعة
�إنتاجها ،وتقييم الو�ضع الراهن للإنتاج و�أ�ساليب �إدارة القطعان ،وحتديد �أ�ساليب التغذية والرعاية ال�صحية
وت�سويق الإنتاج ،وو�ضع خطة تنمية للرثوة احليوانية وتدريب الفنيني العاملني يف منطقة احلماد.
ويف جمال الرثوة احليوانية مت خالل عام � 2014إجناز مايلي:
• تدريب الفنيني العراقيني على مكونات الدرا�سة واعتماد �صالحية بيانات اال�ستمارة وقاعدة البيانات
وطرق اجلمع.
• قيام الفنيني العاملني يف منطقة احلماد العراقي ب�إجراء امل�سح الثاين للرثوة احليوانية وجمع املعلومات
املتوفرة وملء اال�ستمارات املعتمدة والتي متثل منط الإنتاج والتغذية والرعاية واخلدمات البيطرية يف
بع�ض مناطق احلماد (عكا�ش الغربي ،عكا�ش ال�رشقي ،عكا�ش البو عي�سى ،عكا�شات الهري ،زملة حوران،
بو�رشيدة ،احل�صرييات ،احلالب�سة ،الراح الكعرة ،الرتكة ،الرويثة ،الطبعات ،الكعرة ،الرميلة ،النيتولة،
التقرير الفني ال�سنوي 2014
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الو�صيفة ،الولج ،الويزية� ،صواب ،قرية ال�سلمان ،مدي�سي�س ،عكي�شة ،مكر الذيب والبوخليفة)

• حتليل البيانات وتقييم النتائج امل�ستخرجة وحتديد الو�ضع الراهن للرثوة احليوانية يف منطقة احلماد
العراقية.
•اعداد التقرير الفني الأويل ملعطيات الرثوة احليوانية مت�ضمن ًا النتائج والتو�صيات الالزمة لتطوير الرثوة
احليوانية.
• �إعداد التقرير اخلتامي اخلا�ص مبعطيات الرثوة احليوانية وت�سليمه ملن�سق امل�رشوع.
• تنفيذ دورة تدريبية حول التقانات احلديثة امل�ستخدمة يف رعاية الأغنام واملاعز للفنيني العراقيني يف
لبنان -بريوت خالل الفرتة .2014/4/17-13
• امل�شاركة يف االجتماع التن�سيقي الثاين يف بريوت بتاريخ  2014/9/4-1لعر�ض نتائج حتليل بيانات امل�سح
الثاين  والتقرير اخلتامي ومربرات متديد عمل امل�رشوع ملرحلة ثانية.

 4.3.1اجلمهورية اللبنانية:

يتم تنفيذ م�رشوع التح�سني الوراثي للأغنام واملاعز بالتعاوم مع حمطة تربل التابعة مل�صلحة الأبحاث الزراعية،
بهدف دعم م�رشوعي التح�سني الوراثي للأغنام واملاعز وتفعيل التعاون بني املركز العربي ووزارة الزراعة
يف اجلمهورية اللبنانية ،والتوا�صل م�ستمر للح�صول على بيانات املوا�سم الإنتاجية لعامي  2013و.2014

 5.3.1اجلمهورية اليمنية:

يتم التعاون مع اجلمهورية اليمنية لتح�سني �سالالت الأغنام
واملاعز املحلية بالتهجني ا ُ
وجه مع �ساللة الأغنام العوا�س
مل ّ
املح�سنة و�ساللة املاعز ال�شامي ا ُ
ملح�سنة ،ويندرج هذا الن�شاط
يف �إط��ار برنامج تطوير ال�سالالت املحلية يف ال��دول العربية
با�ستخدام تقانة التلقيح اال�صطناعي بال�سائل املنوي ا ُ
ملجمد.
ومت يف �إط��ار برنامج التح�سني ال��وراث��ي ورعاية املجرتات
ال�صغرية تدريب الكوادر الفنية اليمنية على التقانات احلديثة يف
رفع الأداء الإنتاجي وبرامج التحليل الإح�صائي ونظم �إدارة
قطعان الأغنام واملاعز ،والتوا�صل م�ستمر مع وزارة الزراعة،
للح�صول على بيانات املوا�سم االنتاجية  2013و.2014

اغنام ذمارية

 6.3.1جمهورية ال�سودان:

ي�ستمر التعاون مع جمهورية ال�سودان يف برنامج حت�سني الأغنام واملاعز عن طريق �إر�سال حيوانات حية
(�أغنام عوا�س وماعز �شامي) ،وق�شات �سائل منوي جممد للأغنام العوا�س واملاعز ال�شامي حيث �أر�سل 2000
ق�شة ( 1000للماعز و 1000للأغنام) خالل عام .2013
ويو�ضح اجلدول التايل .املعلومات املتوفرة عن املاعز النوبي يف حمطة دنقال خالل عدة موا�سم حيث بلغ
متو�سط وزن امليالد  2.8كغ و 2.5للذكور والإناث على التوايل .وبلغ متو�سط انتاج احلليب  73.3للمو�سم 2008
و 55.6كغ للمو�سم  2009ووزن  60يوم و 90يوم ( 7.4و 6.2كغ للذكور والإناث) و( 8.9و  7.4كغ للذكور والإناث)
على التوايل ،يف حمطة دنقال يف ال�سودان.
من خالل املعلومات املن�شورة بالدوريات العلمية املتوفرة يف جمهورية ال�سودان تبني �أن  متو�سط وزن امليالد
للماعز ال�شامي  3.6للذكور و 3.5كغ للإناث ووزن املواليد عند عمر  60يوم و 90يوم ( 15.0للذكور و14.0
للإناث) و ( 23.3للذكور و  22.0للإناث) على التوايل.
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املعلومات التي مت توفرها وح�سابها للم�ؤ�رشات الإنتاجية للماعز النوبي ال�سوداين مبحطة دنقال
امل�ؤ�رشات الإنتاجية
العمر عند �أول والدة للعنزة (�شهر)
وزن امليالد اجلديان (كجم)
�إنتاج اللنب  90يوما (كجم)
وزن اجلدي عند  60يوم (كجم)
وزن اجلدي عند  90يوم (كجم)

املعدل
( 8.9اجليل الأول).
( 18.5اجليل الثاين).
( 15.8اجليل الثالث).
( 2.8الذكر)( 2.5.الأنثى).
( 73.3العام .)2008
( 55.6العام .)2009
( 7.4الذكر)( 6.2.الأنثى).
( 8.9الذكر)( 7.4.الأنثى)

املدى
( 9.3 - 7.7اجليل الأول).
( 20.7 - 16.3اجليل الثاين ).
( 20.7 - 10.8اجليل الثالث)
4.5 - 1.5
4.0 - 1.3
118.5 - 27.5
101.4 - 23.2
12 - 3.5
3.5 - 3.0
15.5 - 3.5
11.5 - 3.0

املعلومات املتوفرة واخلا�صة باملاعز ال�شامي املربى حتت ظروف ال�سودان
يف الفرتة � 2008إىل 2012
العمر عند �أول والدة (�شهر)

16.5

18 - 15

وزن امليالد اجلديان (كجم)

( 3.6الذكر)( 3.5.الأنثى).

وزن اجلدي عند  60يوم (كجم)

( 15.0الذكر)( 14.0.الأنثى).

وزن اجلدي عند  90يوم (كجم)

( 23.3الذكر)( 22.0 .الأنثى).

4.0 - 3.3
4.0 - 2.9
15.7 - 14.3
14.8 - 14.0
24.5 - 22.0
24.0 - 20.0

�أنثى ماعز نوبي

ذكر ماعز نوبي

 7.3.1اجلمهورية التون�سية:

�ضمن برنامج التعاون امل�ستمر يف جم��ال التح�سني
الوراثي للمجرتة ال�صغرية بني �أك�ساد وتون�س مت �إر�سال
البيانات �إىل املركز العربي من قبل املحطات ا ُ
ملتعاونة
يف تون�س للتقييم والتحليل وتقدير التقدم يف جمال
التح�سني الوراثي ،وعمل �أك�ساد على �إ�صدار نتائج
البيانات ،و�أر�سلت �إىل اجلانب التون�سي لبيان الر�أي،
ومت و�ضع برنامج تنفيذي للم�رشوع وتنفيذ دورة تدريبية
حول التح�سني الوراثي والتلقيح اال�صطناعي للمجرتات
ال�صغرية يف تون�س.ويتم التوا�صل مع اجلانب التون�سي
لتنفيذ هذه الن�شاطات.
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 8.3.1اململكة العربية ال�سعودية:

�ضمن برنامج التعاون بني املركز العربي واململكة العربية ال�سعودية يف جمال التح�سني الوراثي للحيوانات
املجرتة ال�صغرية� ،أر�سل املركز العربي  40ر�أ�س من الأغنام العوا�س واملاعز ال�شامي ( 5ذكور و� 15إناث
�أغنام عوا�س) و( 5ذكور و� 15إناث ماعز �شامي) يف عام  ،2011ومتت ُمتابعة �أن�سال احليوانات ا ُ
ملح�سنة من
الأغنام العوا�س واملاعز ال�شامي  ،بالتوا�صل مع  وزارة الزراعة  يف اململكة لإجناز امل�رشوع.

 9.3.1دولة الكويت:

تنفيذ ًا لالتفاقية املوقعة بني �أك�ساد والهيئة العامة ل�ش�ؤون الزراعة والرثوة ال�سمكية بالكويت بتاريخ 2010/5/25

يف جمال حت�سني وتطوير �إنتاج املاعز العار�ضي ،مت �إر�سال  30ر�أ�س من الأغنام العوا�س واملاعز ال�شامي
( 5ذكور و� 10إناث من �أغنام عوا�س) و ( 5ذكور و� 10إناث ماعز �شامي) ،و 1200ق�شة من ال�سائل املنوي
ا ُ
ملجمد للأغنام العوا�س يف عام  ،2011ويتم التوا�صل مع اجلانب الكويتي لتقييم نتائج الأبحاث.

ويو�ضح اجلدول التايل ،البيانات الإنتاجية للماعز العار�ضي وال�شامي والهجني (�شامي ×عار�ضي) حيث بلغ
معدل الوالدات  143و 150و % 200على التوايل .حيث بلغ وزن امليالد للماعز ال�شامي  3.3كغ والعار�ضي 3.4
كغ والهجني  3.5كغ  .وبلغ وزن الفطام للماعز العار�ضي وال�شامي والهجني (�شامي × عار�ضي)  12و 12.8
و 16.6كغ  على التوايل .ونالحظ من النتائج حت�سن الهجني يف معدل الوالدات ووزن امليالد  ووزن الفطام.
مقارنة البيانات الإنتاجية للماعز ال�شامي والعار�ضي والهجني (�شامي × عار�ضي)

مبركز تدريب الأغنام واملاعز بكبد يف دولة الكويت

ال�صفات املقدرة
العدد يف جماميع التلقيح
عدد املاعز الوالدة
عدد املواليد
معدل الوالدات ()%
معدل املواليد()%
متو�سط وزن امليالد (كغ)
متو�سط وزن الفطام (كغ)

املاعز ال�شامي
9
4
6
44.4
150
3.3
12

املاعز العار�ضي
20
14
20
70
143
3.4
12.8

املاعز الهجني (�شامي ×عار�ضي)
14
6
12
43
200
3.5
16.6

ماعز عار�ضي

 10.3.1اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية:

�إ�شارة للربنامج التنفيذي املوقع بني �أك�ساد ووزارة الفالحة والتنمية الريفية-املعهد التقني لرتبية احليوان
يف اجلزائر بتاريخ  2011/3/16يف جمال تنمية وتطوير املاعز يف اجلزائر ،وقام وفد من خرباء �إدارة الرثوة
احليوانية بزيارة �إىل اجلزائر ،ومت االتفاق على حتديد املحطة التي �سيتم فيها العمل و�رشاء العدد املنا�سب
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من ر�ؤو�س املاعز ،ومت يف عام  2014و�ضع خطة لتلقيح قطيع املاعز املحلي بق�شات �سائل منوي جممد للماعز
ال�شامي حيث مت جتهيز  500ق�شة من ال�سائل املنوي املجمد للماعز ال�شامي لإر�سالها �إىل اجلانب اجلزائري.

نعجة �ساللة �أوالد جالل

كب�ش �ساللة �أوالد جالل

 11.3.1جمهورية م�رص العربية:

ا�ستمر التعاون مع جمهورية م�رص العربية -معهد بحوث االنتاج احليواين يف جماالت حت�سني الأغنام  واملاعز
املحلية باخللط الرتبوي مع �أغنام العوا�س واملاعز ال�شامي من خالل تزويد م�رص باحليوانات احلية وق�شات
ال�سائل املنوية  للذكور املح�سنة ومن نتائج امل�رشوع توزيع ذكور املاعز ال�شامي والأغنام العوا�س املح�سن
على املربني يف الدلتا وال�ساحل ال�شمايل الغربي .مت �إر�سال  1000ق�شة من ال�سائل املنوي املجمد  500ق�شة  
للأغنام العوا�س و 500ق�شة للماعز ال�شامي �إىل معهد بحوث ال�صحراء خالل عام  .2014وت�شرينتائج البيانات
املر�سلة من املحطات التابعة ملعهد بحوث الإنتاج احليواين خالل عامي  2013و � 2014إىل مايلي:
املاعز ال�شامي:
متتد فرتة الن�شاط ال�ش���بقي والتبوي�ض 
يف املاعز ًال�ش���امي بني �أيلول� /سبتمرب
بلغت ن�سبة التوائم  % 142وبلغ متو�سط وزن امليالد  3.49كغ،
و كان���ون الأول /يناي���ر وبل���غ تعداد
ووزن الفطام  13.08كغ عند عمر ثالث �أ�شهر ( 90يوم) ووزن
االمه���ات بقطع���ان الن���واة � 161أنثى
الت�سويق  27كغ (عند عمر �سنه) ووزن الإناث والذكور البالغة
نا�ض���جة ومتو�س���ط العمر عند الوالدة
 30.25كغ و 37.92كغ عند عمر ثمانية ع�رش �شهر ًا على التوايل.
الأوىل � 21ش���هر ًا ،ومعدل اخل�ص���وبة
يزداد الطلب من قبل املربني على املاعز ال�شامي النقي واخلليط
 % 77ومتو�س���ط �إنت���اج احلليب (اللنب)
(اجليل الأول) يف مناطق الدلتا وال�ساحل ال�شمايل من م�رص.
 120كغ يف مو�س���م يرتاوح طوله مابني
� 5إىل � 6أ�شهر مت�ضمن ًا فرتة احلالبة.
�أغنام العوا�س:
مت �إم���داد امل��رب�ين  يف منطقة ال�ساحل
ال�شمايل الغربي بعدد   28ذكر و� 13أنثى
بلغ عدد الأمهات من �أغنام العوا�س يف قطيع  النواة � 55أنثى
من الأغنام العوا�س النقي و 40ذكر و71
نا�ضـــجة ،ون�ســــبة اخل�صوبة حوايل  ،% 70ون�ســــبة التوائم
�أنثى من �أغنام العوا�س اخلليط (اجليل
 ،% 142ومتو�سط  وزن امليالد  2.76كغ ووزن الفطام 17.42
الأول).يزداد الطلب من قبل املربني على
عند عمر ثالث �أ�شهر ( 90يوم) ووزن الت�سويق  32.53كغ (عند
االغنام العوا�س النقي واخلليط ( اجليل
عمر �سنة) ووزن الإناث والذكور البالغة  30.15كغ و 33.06
الأول) يف ال�ساحل ال�شمايل من م�رص
كغ عند عمر ثمانية ع�رش �شهر ًا على التوايل.
لتميزه ب�إنتاج احلليب ( اللنب).
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�أعداد املاعز ال�شامي والأغنام العوا�س واخلليط
يف حمطات البحوث �سخا واجلميزة وبرج العرب لعام 2014
املحطة
�سخا
اجلميزة
برج العرب
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ال�ساللة
ماعز دم�شقي
½دم�شقي*½برقي
االجمايل
ماعز دم�شقي
ماعز دم�شقي
½دم�شقي*½برقي
االجمايل
�أغنام العوا�س

ذكور بالغة

�إناث بالغة

نتاج الذكور نتاج الإناث الإجمايل
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ثاني ًا :برنامج تطوير وا�ستخدام تقانتي التلقيح اال�صطناعي ونقل
الأجنة يف الدول العربية

ذكور �أغنام عوا�س حم�سن

والدة متعددة يف �أغنام العوا�س
(خط اللحم)

ذكر ماعز �شامي حم�سن يف �أك�ساد

بهدف تركيز اجلهود يف جمال اال�ستثمار الأمثل لل�سالالت احليوانية
املتميزة من الأغنام واملاعز واخليول التي مت انتخابها وحت�سينها وراثي ًا
يف بع�ض الدول العربية �أن�ش�أ املركز العربي هذا الربنامج للم�ساهمة يف
ت�رسيع عمليات التح�سني الوراثي يف القطعان املح�سنة والقطعان املخطط
حت�سينها وذلك من خالل جمع ال�سائل املنوي والأجنة من احليوانات
النخبة يف قطعان النواة ،ون�رشها يف �أك�بر  قدر ممكن من املحطات
املتعاونة وقطعان املربني يف الدول العربية.
ينفذ الربنامج يف معظم  الدول العربية ( اململكة الأردنية الها�شمية،
وجمهورية ال�سودان ،واجلمهورية العربية ال�سورية ،ودولة قطر،
ودولة الكويت ،ودولة ليبيا ،واجلمهورية اليمنية ،اجلمهورية
اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية ،وجمهورية العراق ،ودولة
فل�سطني ،واجلمهورية اللبنانية ،واململكة املغربية ) ،وقد �أ�صبح
التو�سع يف ا�ستخدام تقانة التلقيح اال�صطناعي يف الأغنام واملاعز حاجة
ملحة ،نتيجة تزايد طلب معظم ال��دول العربية واملربني على �ساللتي
�أغنام العوا�س واملاعز ال�شامي املح�سنتني يف املركز العربي ،حيث
طلبت بع�ض امل�ؤ�س�سات العربية احلكومية واخلا�صة ق�شات �سائل منوي
جممد من هاتني ال�ساللتني وغريهما من ال�سالالت املحلية املح�سنة يف
ال��دول العربية ،بحيث ميكن من خالل هذه التقانة حتقيق اال�ستثمار
الأمثل لل�سالالت املح�سنة والواعدة �سواء يف �إنتاج احلليب �أو �إنتاج اللحم
(التوائم)� .إ�ضافة �إىل ذلك فقد طلبت بع�ض امل�ؤ�س�سات العربية املهتمة
باخليل العربي الأ�صيل �إ�سهام املركز العربي يف تطوير وا�ستخدام
تقانتي التلقيح اال�صطناعي ونقل الأجنة يف اخليول العربية الأ�صيلة،
مما �شجع اك�ساد على �إن�شاء خمترب خا�ص للخيول وجتهيزه بكل ما يلزم
لإطالق م�رشوع لتطوير اخليول العربية الأ�صيلة.
يت�ضمن الربنامج امل�رشوعني التاليني:

 1.2م�رشوع تطوير ا�ستخدام التلقيح اال�صطناعي
للمجرتات ال�صغرية واخليول العربية:

ينفذ �أك�ساد برناجمه يف حمطة بحوث �إزرع يف اجلمهورية العربية
ال�سورية ،وكذلك عدد من حمطات البحوث العلمية يف الدول العربية.
�أدى ا�ستخدام ق�شات ال�سائل املنوي املجمد �سواء يف الأغنام �أواملاعز
�إىل نتائج جيدة غالب ًا ومتميزة بع�ض الأحيان .ويظهر التحليل الأويل
والدة رباعية يف املاعز ال�شامي لتجربة ا�ستخدام التلقيح اال�صطناعي بال�سائل املنوي الطازج واملجمد
يف قطيع �أحد املربني املتعاونني مع املركز العربي �أن معدل الوالدات من التلقيح بال�سائل املنوي الطازج
جتاوزت  % 60ومن التلقيح بال�سائل املنوي املجمد جتاوزت  % 50وهي نتائج متميزة وكذلك كانت النتائج
متميزة عند ا�ستخدام هذه التقانة يف تنفيذ عمليات اخللط الرتبوي بني �سالالت الأغنام واملاعز اليمنية مع كل
من �أغنام العوا�س واملاعز ال�شامي ،ومتيزت املواليد بحالة �صحية جد ًا ،حيث تراوحت معدالت الوالدات من
التلقيح بال�سائل املنوي املجمد بني  40و % 48يف الأغنام ،واقرتبت من  % 49يف املاعز كمتو�سط  لعدة �سنوات
التقرير الفني ال�سنوي 2014

84

من التلقيح بهذه الطريقة ،مع الإ�شارة �إىل �أن امل�ؤ�رشات الدولية ملعدل الوالدة عن هذه الطريقة يف الأغنام
واملاعز تبلغ نحو .% 40
وقد نفذ الربنامج خالل الفرتة  2014 - 2011جتارب ًا متعددة يف �إطار بحثني للدكتوراه الأول بالتعاون مع كلية
الزراعة  -جامعة دم�شق ،حول �إ�ضافة بع�ض الأحما�ض الأمينية والفيتامينات �إىل حملول متديد ال�سائل املنوي
للماعز ال�شامي ،وقد انتهى العمل فيه عام  ،2014والثاين بالتعاون مع كلية الطب البيطري يف جامعة حماة،
حول ا�ستخدام اجلزئيات الليبوبروتينية منخف�ضة الكثافة  LDLيف حماليل جتميد  ال�سائل املنوي لكبا�ش العوا�س،
حيث بد�أ العمل فيه عام  2012وينتهي عام .2015
وقد نتج عن التطبيق احلقلي للطريقة املعتمدة يف البحث الأول نتائج مهمة جد ًا ،حيث �أدت �إىل حت�سني معدل
الوالدات من التلقيح اال�صطناعي بال�سائل املنوي املجمد من التيو�س بنحو   % 12-10زيادة عن الطريقة
املعتمدة �أ�سا�س ًا ،مما يب�رش يف �إمكانية حت�سني فاعلية التلقيح اال�صطناعي عند املاعز.

 1.1.2توزيع ق�شات ال�سائل املنوي �إىل
الدول العربية:

تابع اك�ساد عمله يف �إنتاج ق�شات ال�سائل املنوي
وتوزيعها �إىل الدول العربية ،بازدياد مطرد خالل
عام  ،2014حيث �أر�سل نحو  2500ق�شة من ال�سائل
املنوي املجمد من �أغنام العوا�س واملاعز ال�شامي
املح�سنة �إىل م�رص  واجلزائر والأردن .ومت تلقيح
نحو  250ر�أ�س ًا من الأغنام واملاعز يف �سورية،
وو�صل جمموع الق�شات املجمدة املر�سلة �إىل الدول
العربية منذ انطالق امل�رشوع �إىل نحو  24700ق�شة،
تطور توزيع ق�شات ال�سائل املنوي املجمد للأغنام
ويو�ضح ال�شكل املرفق تطور عملية توزيع ق�شات
العوا�س واملاعز ال�شامي
ال�سائل املنوي املجمد �إىل الدول العربية.
من حمطة بحوث ازرع �إىل الدول العربية
وتعاون �أك�ساد يف �إطار م�رشوع التلقيح اال�صطناعي
م��ع الهيئة العامة للبحوث العلمية ال��زراع��ي��ة يف
اجلمهورية العربية ال�سورية يف تلقيح جزء من قطعان الأغنام واملاعز املح�سنة يف بع�ض حمطات البحوث
با�ستخدام ال�سائل املنوي الطازج امل�أخوذ من الذكور النخبة يف حمطة بحوث �إزرع التابعة للمركز العربي.
وت�شري النتائج الأولية �إىل حتقيق ن�سب جيدة من احلمل والوالدة نتيجة ا�ستخدام هذه الطريقة ،ويتم العمل
على زيادة عدد املحطات واحليوانات التي تخ�ضع لهذه التجربة مبا ي�ساهم يف ن�رش الفائدة على �أكرب عدد
ممكن من القطعان� .إ�ضافة �إىل ذلك مت يف  عام � 2014إنتاج وجتميد وتخزين  نحو  10000ق�شة من �أغنام
العوا�س واملاعز ال�شامي بحيث تكون جاهزة للإر�سال �إىل الدول العربية الراغبة.

 2.2م�رشوع تطوير ا�ستخدام تقانة نقل الأجنة للمجرتات ال�صغرية واخليول
العربية:

تابع �أك�ساد تنفيذ امل�رشوع وفق اخلطة ال�سنوية ومبا يتنا�سب مع الأعمال املطلوبة من خالل متابعة اال�ستفادة
من احليوانات ذات القيمة الوراثية العالية املتقدمة بالعمر ،حيث �أدخلت يف خطة نقل الأجنة قبل تن�سيقها من
القطيع ،وطبق عليها برنامج  لفرط الإبا�ضة .Super Ovalution
مت خالل عام  2014الرتكيز على كتابة نتائج هذا امل�رشوع ب�شكل �أوراق علمية وخا�ص ًة فيما يتعلق بنتائج
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اختبارات فرط الإبا�ضة ودرجات اال�ستجابة املبي�ضية لهرمونات
فرط الإبا�ضة يف �أغنام العوا�س واملاعز ال�شامي .ويتم حالي ًا جتهيز
ورقتني علميتني حول اال�ستجابة املبي�ضية لـهرمون  pFSHيف برنامج
فرط الإبا�ضة عند كل من املاعز ال�شامي و�أغنام العوا�س للن�رش يف
املجالت العلمية املحكمة ،كذلك العمل على تدريب الكوادر الفنية
العربية على كافة مراحل ا�ستخدام تقانتي التلقيح اال�صطناعي ونقل
الأجنة يف املجرتات ال�صغرية.
�إ�ضافة �إىل ماتقدم يتابع �أك�ساد تقدمي اخلربة وامل�شورة ،وامل�شاركة
يف اللقاءات العلمية ،ون�رش االوراق العلمية ،و�ضمن هذا االطار،
ا�ستمر الربنامج يف تقدمي اخلربة يف جمال التجهيزات والأدوات
واملواد الالزمة لإن�شاء خمتربات التلقيح اال�صطناعي ،وقدمت هذه
اخلربة �إىل كل من دولة قطر واجلزائر.
ومت خالل عام  2014ن�رش عدة �أوراق علمية يف جمالت علمية حمكمة،
كما يلي:
• تقييم فاعلية ا�ستخدام الليبو بروتينات منخف�ضة الكثافة ( )LDLيف
جتهيزات خمربية متطورة يف خمترب
حملول متديد حملي لتجميد ال�سائل املنوي لكبا�ش العوا�س ال�سورية
التلقيح اال�صطناعي
(املجلة العربية للبيئات اجلافة� ،أك�ساد).
يف حمطة بحوث �إزرع
• م�شاركة احلم�ض الأميني الربولني مع جزيئات  LDLيف ممددات
ال�سائل املنوي عند كبا�ش العوا�س (املجلة العربية للبيئات اجلافة� ،أك�ساد).
كما يتم حالي ًا حت�ضري ورقتني علميتني حول اال�ستجابة املبي�ضية لهرمون  pFSHيف �إطار برامج فرط االبا�ضة
يف كل من الأغنام واملاعز يف �سورية.
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ثالث ًا :برنامج بحوث وتطوير الإبل

يهدف الربنامج �إىل حت�سني م�ستوى معي�شة مربي الإبل ،عن طريق دعم
بحوث التنمية امل�ستدامة لإنتاج الإبل يف املناطق الرعوية ،وحت�سني
وت�سهيل ت�صنيع وت�سويق منتجاتها املختلفة بالإ�ضافة �إىل مكافحة �أمرا�ض 
الإب��ل املختلفة ومكافحة �أ�سباب نفوقها وحت�سني �صحتها وتغذيتها
ورعايتها ورفع معدالت �إكثارها وتوالدها.

 1.3م�رشوع تطوير �إنتاج الإبل:

اهتم املركز العربي خالل ال�سنوات املا�ضية اهتمام ًا بالغ ًا ،مب�رشوع
ذكر و�أنثى �إبل �شامية
تطوير �إنتاج الإبل بالتعاون مع الدول العربية التي ت�شكل الإبل فيها جزء ًا
مهم ًا من ثروتها احليوانية .وقد �أن�ش�أ املركز العربي حمطة لرتبية ورعاية الإبل (حمطة بحوث وادي العذيب)،
بهدف تدريب الكوادر والأطر الفنية العربية ،ودرا�سة الأداء الإنتاجي والتنا�سلي للإبل ،وتعترب هذه املحطة
ومن�ش�آتها مركز ًا لتقدمي اخلربات واال�ست�شارات للدول العربية.

 2.3م�رشوع تقييم وحت�سني �إنتاج وت�سويق
حليب الإبل ببع�ض الدول العربية:

مت خالل عام  2014تنفيذ املرحلة الأخرية
للم�رشوع واملتمثلة يف �إجراء امل�سح احلقلي
امل��ي��داين يف ك��ل م��ن ال�����س��ودان واململكة
املغربية وذل��ك لغر�ض  التحقق من �أثر
التدخالت التي قام بها امل�رشوع على �إنتاج
وت�صنيع وت�سويق حليب الإبل يف منطقتي
تنفيذ �أن�شطة امل�رشوع يف كل من ال�سودان
واملغرب وذلك للت�أكد من �أن هذا امل�رشوع
قد حقق الأهداف املرجوة منه.

يهدف هذا امل�رشوع الذي مت تنفيذه بالتعاون مع ال�صندوق
الدويل للتنمية الزراعية (�إيفاد)� ،إىل زيادة الدخل وتخفيف
حدة الفقر وحت�سني الأمن الغذائي يف املجتمعات الرعوية
التي تربي الإب��ل يف تلك ال��دول وذل��ك عن طريق حت�سني
وزيادة �إنتاج حليب الإبل واال�ستغالل الأمثل للحليب املنتج
وتطوير عمليات ت�صنيعه وت�سويقه .مت تنفيذ هذا امل�رشوع يف
ثالث دول عربية هي اجلزائر ،واملغرب وال�سودان ،حيث
مت تزويد هذه الدول بالتجهيزات الالزمة من وحدات ب�سرتة
وتعبئة حليب وال�برادات ،وكذلك توفري
كمية من الأدوي��ة البيطرية واملعقمات.
وقد �أفرز امل�سح امليداين لتنفيذ امل�رشوع
��ضرورة زي��ادة كميات احلليب املنتجة،
وحت�سني و�سائل نقل احلليب ،وتخفي�ض 
�سعر احلليب امل�سوق �إىل نقاط التوزيع،
كذلك حت�سني ن�سل �سالالت الإب��ل املنتجة
للحليب وحت�سني وتطوير و�سائل نقل ملء ا�ستبيانات للتحقق من �أثر
احل��ل��ي��ب وب�����س�ترت��ه وح��ف��ظ��ه ،م��ع توفري تدخالت امل�رشوع يف املغرب
وحت�سني امل�صادر الرعوية لتغذية الإبل
وتوفري مياه ال�رشب وتطوير و�سائل تعبئة احلليب وحت�سني �آليات ت�سويقه.

حليب الإبل املنتج من
امل�رشوع يف املغرب

 3.3الدرا�سة اال�ستق�صائية حول معدالت وم�سببات نفوق مواليد الإبل يف بع�ض
الدول العربية:

يف �إطار اهتمام �أك�ساد بتوحيد اجلهود العربية يف جماالت بحوث وتطوير الإبل ،مت عقد االجتماع التن�سيقي للدرا�سة
يف نهاية العام املا�ضي ( )2013بالقاهرة يف جمهورية م�رص العربية ،بهدف الإقالع بالدرا�سة اال�ستق�صائية يف
كل من اجلزائر ،تون�س ،ال�سودان ،الكويت واليمن ،كما مت عر�ض اال�ستمارة واعتمادها ،ومت االنتهاء من جمع
البيانات وحتليلها �إح�صائي ًا للح�صول على النتائج النهائية ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج التالية:
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 - 1بلغ املتو�سط العام لن�سبة النفوق يف مواليد الإبل يف الدول امل�شاركة بالدرا�سة  ،% 20.5ون�سبة النفوق يف
احليوانات البالغة  ،% 6.9كما هو مو�ضح يف اجلدول التايل.
املتو�سط العام لأعداد الإبل الكلية (البالغة ،املواليد) وعدد احليوانات النافقة
ون�سبة النفوق يف الدول امل�شاركة بامل�رشوع
البيان
اجلزائر
تون�س
ال�سودان
اليمن
املجموع
املتو�سط العام

العدد الكلي للإبل يف
العينة املدرو�سة /ر�أ�س
بالغة
مواليد

عدد احليوانات النافقة
يف العينة املدرو�سة /ر�أ�س
بالغة
مواليد

ن�سبة النفوق%

مواليد

بالغة
5.2

27.8

7.7

627

591

2258

7664

384

16,4

2486

7323

407

16.0

8,8

4079

6500

651

570

5.8

1316

4690

288

274

21.9

10139

26177

1973

1819

-

-

2535

6544

493

455

20.5

6.9

 - 2هناك تباين كبري بني الدول امل�شاركة يف تطبيق برامج التطعيم والتح�صني الدوري للإبل �ضد الأمرا�ض 
الوبائية.
� - 3أهم �أ�سباب نفوق الإبل البالغة يف الدول امل�شاركة بالدرا�سة كانت نتيجة الإ�صابة بالأمرا�ض التالية:
اجلفار،االلتهاب الرئوي ،الطفيليات الداخلية واخلارجية (مثل اجلرب والقراد) ،ا�ضطرابات اجلهاز اله�ضمي
وكثري من حاالت النفوق املفاجئ.
� - 4أهم الأمرا�ض  التي �سببت نفوق مواليد الإبل هي :الإ�سهاالت ،االلتهاب الرئوي ،اجلدري ،الطفيليات
اخلارجية ،النفوق املفاجئ ،القراع والطفيليات الداخلية.
� - 5أثبتت الدرا�سة وجود ن�سبة عالية ملر�ض التهاب ال�رضع يف قطعان �إبل الدول امل�شاركة حيث بلغت % 79.6
يف �إبل املربني الذين �شملتهم الدرا�سة.
 - 6معظم حاالت التهاب ال�رضع من النوع العادي (،)% 62.5فالنوع املتحجر ( )% 32.1والغنغريني (.)% 5.5
 - 7يعترب القراد ( )% 49.9من �أهم الطفيليات اخلارجية التي ت�صيب الإبل يف الدول امل�شاركة بالدرا�سة ثم اجلرب
(،)% 45.2والقمل ( ،)% 3.7والذباب (.)% 1.3

 4.3م�رشوع خف�ض معدل نفوق مواليد الإبل
والوقاية منها يف بع�ض الدول العربية:

يهدف امل�رشوع �إىل خف�ض معدالت نفوق مواليد الإبل عن طريق
درا�سة م�سبباته واحلد منها ،وو�ضع برنامج وقائي منا�سب يتم
تطبيقه على قطعان الإبل حلماية املواليد وخف�ض ن�سبة نفوقها،
وهذا ما ي�ؤدي �إىل زيادة �أعداد الإبل وت�شجيع املربني على بيع
الفائ�ض منها ،وبالتايل حت�سني العائد االقت�صادي لديهم.
يعترب هذا امل�رشوع من امل�شاريع القومية الهامة ،وينفذ خالل
�سنتني بتمويل من املركز العربي"�أك�ساد" يف �ست دول عربية:
اجلزائر ،تون�س ،اليمن ،ال�سعودية ،ال�سودان وموريتانيا،
يتم التوا�صل مع هذه الدول ب�ش�أن االقالع بتنفيذ هذا امل�رشوع
الهام والذي ي�شمل على حتديد العوامل الرئي�سية امل�سببة �أو
امل�ساهمة يف نفوق مواليد الإبل (املمر�ضة وغري املمر�ضة)،
وحتديد الأثر والأهمية االقت�صادية لنفوق مواليد الإبل للعمل
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على تخفيف �أثره على الفئة امل�ستهدفة ،ودعم وت�أهيل املربني
والفنيني املحليني ورفع قدرة الكوادر والأط��ر الب�رشية يف
جمال ت�شخي�ص م�سببات نفوق مواليد الإبل يف الدول امل�شاركة
بامل�رشوع ،و�إعداد خطة عالجية ووقائية من خالل ا�ستخدام
التح�صينات الوقائية و�إتباع �أ�ساليب �صحية يف تربية ورعاية
املواليد ،وخف�ض  معدالت نفوق مواليد الإبل وزيادة حجم
القطعان وبالتايل و حت�سني عائدات مربي الإبل رفع م�ستوى
معي�شتهم وخف�ض معدالت الفقر يف �أو�ساطهم.

 5.3م�رشوع درا�سة �أنظمة رعي الإبل وحت�سني
دخل املربني وتبادل اخلربات يف اجلزائر:

يعترب امل�رشوع لبنة �إ�ضافية يف �إطار تنفيذ �أك�ساد للعديد من
امل�شاريع يف اجلزائر ،ويهدف امل�رشوع حت�سني الظروف
املعي�شية ملربي الإب��ل يف املناطق ال�صحراوية ،وتو�صيف
الطبيعة الإنتاجية للإبل وتقييم الو�ضع ال��راه��ن للإنتاج
و�أ�ساليب �إدارة القطعان ،واحل�صول على النموذج الأف�ضل من
طرق رعاية وتربية الإبل ،وو�ضع اخلطط الفنية لتنمية الإبل واملراعي ورفع �إنتاجية الغطاء النباتي والقيمة
الرعوية ،وتفعيل دور املجتمعات املحلية يف مكافحة تدهور املراعي واملحافظة عليها� ،إ�ضاف ًة �إىل تدريب
وت�أهيل الكادر الفني وتبادل اخلربات.
�سينفذ هذا امل�رشوع يف بداية  2015وملدة ثالث �سنوات بالتعاون بني املركز العربي وحمافظة تنمية الفالحة يف
املناطق ال�صحراوية – وزارة الفالحة والتنمية الريفية يف جمهورية اجلزائر الدميقراطية .وي�شمل امل�رشوع
الأن�شطة الآتية :تو�صيف واقعي للحالة الراهنة لقطاع الإبل واملراعي ،حتديد وا�ستغالل املوارد الطبيعية
املمكنة اال�ستثمار يف جمال تطوير الإبل بال�شكل الأمثل ،و�إدخال التقانات احلديثة يف جمال تربية ورعاية
الإبل (حالبة �آلية ،ت�صنيع منتجات الإبل ،ا�ستخدام املكعبات العلفية) و�إعادة النظر يف �أهداف تربية الإبل
احلالية ،وو�ضع اخلطط امل�ستقبلية لتطوير الإبل يف مناطق انت�شارها ،ورفع كفاءة وم�ؤهالت الكوادر الفنية
املتخ�ص�صة ،وحت�سني الظروف املادية واملعي�شية ملربي الإبل�.إ�ضافة �إىل ماتقدم مت �إ�صدار الدليل العملي
لت�شخي�ص �أمرا�ض الإبل.
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رابع ًا :برنامج تطوير م�صادر الأعالف وتغذية احليوان
يف الدول العربية

يهدف الربنامج �إىل تنفيذ م�سوح املوارد العلفية التقليدية وغري التقليدية يف الدول العربية و�إ�صدار موازناتها
العلفية ،واال�ستفادة من امليزة الن�سبية التي تتمتع بها بع�ض الدول العربية يف جمال امل�صادر العلفية ،و�إيجاد
البدائل العلفية املنا�سبة وتعظيم دور املخلفات الزراعية والغذائية ال�صناعية وحت�سينها مبعاجلتها الفيزيائية
والكيميائية لرفع قيمها الغذائية وا�ستثمارها اال�ستثمار الأمثل وا�ستعمال املخلفات التي مل ت�ستثمر بعد بتطبيق
التقانات احلديثة بتحويلها اىل خلطات علفية متوازنة ت�سد جزء ًا من الفجوة العلفية ب�أ�سهل و�أرخ�ص الطرق.

 1.4م�رشوع املوازنة العلفية يف الدول العربية:

يهدف امل�رشوع �إىل ح�رص املوارد العلفية املحلية التقليدية وغري التقليدية لكل دولة على حدة وتقدير االحتياجات
الغذائية للرثوة احليوانية و�إظهار حجم الفجوة العلفية ،وح�رص امل�ستوردات من الأعالف وحتديد قيمتها املالية
وبيان مدى تغطية العجز احلا�صل من هذه امل�ستوردات ون�سبته ومعرفة ال�صعوبات واقرتاح احللول املنا�سبة.
ويف هذا االطار قام املركز العربي خالل الفرتة من  2011-2005ب�إجناز  13درا�سة للموازنات العلفية يف كل من
الأردن وتون�س واجلزائر وال�سعودية و�سورية وال�سودان و�سلطنة ُعمان وقطر ولبنان وليبيا وم�رص
واملغرب واليمن ،وبلغت الفجوة العلفية (العجز بالأعالف) يف هذه الدول نحو  49مليون طن من املادة اجلافة
و 705مليار ميغاجول من الطاقة اال�ستقالبية و 5.4مليون طن من الربوتني امله�ضوم .وبلغت كمية امل�ستوردات
لهذه الدول  26مليون طن من املادة اجلافة حتتوي على  348مليار ميغا جول من الطاقة اال�ستقالبية  ،و3.232
مليون طن من الربوتني امله�ضوم ،بقيمة تقدر بحوايل  5.5مليار دوالر �أمريكي ،و�ستكون الفجوة العلفية �أكرب
من ذلك بكثري يف حال �إجناز الدرا�سات املتبقية  لباقي الدول العربية ،وبالتايل �سيكون حجم امل�ستوردات
واملبالغ امل�رصوفة على هذه امل�ستوردات �أكرب ،و�ستزداد هذه الأرقام والإح�صاءات طرد ًا مع تزايد الطلب
على املنتجات احليوانية مع تزايد عدد ال�سكان وبالتايل زيادة الفجوة العلفية ،ويف هذا الإطار يتم متابعة
الآتي:
 - 1التوا�صل مع الدول التالية (الإمارات ،البحرين ،العراق ،الكويت ،موريتانيا)  من �أجل �إر�سال الإ�ستمارات
بعد ا�ستكمال ت�سجيل املعلومات املطلوبة.
 - 2حتديد الفجوة العلفية من خالل املوازنات ال�صادرة يف الدول العربية وكميات امل�ستوردات من املواد
العلفية و�أ�سعارها.
 - 3تنظيم جدول تقييمي للم�ستوردات من الأعالف وقيمتها الغذائية واملبالغ املدفوعة للدول العربية التي �صدرت
موازنتها العلفية.
 - 4متت اال�ستعانة باملوازنات ال�صادرة يف الإعداد مل�رشوع حت�سني املخلفات املطروح على الدول العربية.

 2.4م�رشوع ت�صنيع الأع�لاف من املخلفات الزراعية وخملفات ال�صناعات
الغذائية وحت�سني قيمتها الغذائية:

تلوث البيئة ،ونقل وتوطني تقانات
يهدف امل�رشوع ت�أمني موارد علفية �إ�ضافية منخف�ضة التكلفة مع احل ّد من ّ
حت�سني القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية وال�صناعية الغذائية امل�ستنبطة من قبل �أك�ساد �إىل الدول العربية ،ورفع
القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية وت�صنيعها ،وتخفيف ال�ضغط على املراعي املتدهورة ،واال�ستغالل الأمثل
للمخلفات وعدم هدرها ،وحتفيز الدول وامل�ستثمرين على �إقامة م�شاريع �إنتاج �أعالف ،وزيادة �إنتاج الرثوة
احليوانية وحت�سني دخل املربني ،وخلق فر�ص عمل جديدة ،واحل ّد من ا�سترياد املواد العلفية من اخلارج،
واال�ستفادة من الأعالف التقليدية ب�شكل �أمثل ،وت�صنيع جزء من الأعالف التقليدية مع جزء من املخلفات،
ب�أ�شكال خمتلفة (جاف ورطب – مالئ ومركز) ومتوازن ،وتعميم الإج��راءات املذكورة �آنف ًا على املربني
وم�ساعدتهم يف تنفيذها.
وقد �أوىل املركز العربي �أهمية كبرية لتنفيذ م�رشوع قومي لت�صنيع الأعالف من املخلفات الزراعية وخملفات
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ال�صناعات الغذائية وحت�سني قيمتها الغذائية ،تنفيذ ًا لتو�صية امل�ؤمتر الثالث مل�س�ؤويل البحوث العلمية والإر�شاد
الزراعي يف املنطقة العربية ،وقرارات املجل�س التنفيذي واجلمعية العمومية يف هذا الإطار ،نظر ًا للخربة
العملية املكت�سبة لدى �أك�ساد ،ويتم العمل على التوا�صل مع الدول العربية للبدء بالتنفيذ.
وخالل عام  ،2014ويف �إطار تنفيذ امل�رشوع �ضمن خطة عمل �أك�ساد مت مايلي:
� - 1إعداد   ال�صيغة النهائية مل�رشوع الت�صنيع واال�ستثمار الأمثل للمخلفات الزراعية بتمويل من املركز
العربي "�أك�ساد" ومت �إر�ساله �إىل ت�سع دول عربية ،وهي الأردن ،تون�س،اجلزائر ،ال�سودان ،العراق،
ليبيا ،م�رص ،املغرب ،اليمن.
- 2الت�صميم والإ��شراف على تنفيذ �آالت فرم وجر�ش 
وخلط وكب�س املخلفات الزراعية اجلافة لإنتاج
املكعبات العلفية املتكاملة ل�صالح م�رشوع اال�ستجابة
التنموية لتخفيف الفقر الريفي وت�أثري اجلفاف يف
�شمال �رشق �سورية.
 - 3الت�صميم والإ��ش�راف على تنفيذ �آل��ة خلط وكب�س
املخلفات الزراعية اجلافة لإنتاج املكعبات العلفية
املتكاملة ل�صالح م�رشوع تطوير �إنتاج وت�سويق حليب
الإبل يف ال�سودان.
 - 4ت�صنيع �آالت لتح�سني املخلفات الزراعية ل�صالح
م�رشوع اال�ستجابة التنموية لتخفيف الفقر الريفي
وت�أثري اجلفاف يف �شمال �رشق �سورية� ( ،آالت فرم
وجر�ش  وخلط ومكاب�س يدوية ،ومعالف ذاتية  
التلقيم).
 - 5يتم الإعداد  لت�صنيع  وحدتني لفرم وجر�ش وخلط
وكب�س املخلفات الزراعية اجلافة والرطبة اخل�رضاء
لإنتاج القوالب العلفية و�أكيا�س ال�سيالج ل�صالح  
اجلمهورية اليمنية.
 - 6ن�رش ورقة علمية يف جملة البيئات اجلافة املحكمة
ال�صادرة عن املركز العربي بعنوان "مقارنة تغذية
ت�سمني اخلراف على مراعي القطف املرافقة بال�شعري
املزروع مع خراف يقدم لها عليقة ت�سمني  تقليدية " التي نفذت  بالتعاون مع الهيئة العامة للبحوث العلمية
الزراعية يف مركز البحوث العلمية الزراعية بال�سلمية.
 - 7مت �إعداد ورقة علمية بعنوان "ا�ستخدام ن�سب خمتلفة من نواجت تقليم الزيتون يف تغذية ذكور �أغنام
العوا�س" التي نفذت   بالتعاون مع الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية يف مركز البحوث العلمية
الزراعية بال�سلمية ،حمطة بحوث وادي العذيب.
� - 8إ�صدار �أربع ن�رشات حول ال�سيالج ،املوال�س ،البلوكات العلفية ،تفل ال�شوندر ،وبو�سرت حول تغذية
و�إدارة وتغذية الأغنام ومطوية حول �آلة ت�صنيع الأعالف واملخلفات الزراعية ،وامل�شاركة يف �إ�صدار
دليل �إر�شادي لرعاية و�إنتاج وتغذية الإبل.
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خام�س ًا :برنامج ح�رص وتو�صيف املوارد الوراثية احليوانية
يف الدول العربية

بلغ �إجمايل الرثوة احليوانية يف الدول العربية حوايل  395مليون ر�أ�س يف عام  2013حيث ت�شكل املجرتات
ال�صغرية والإبل  % 81من هذا العدد ،وتنتمي �إىل نحو � 174ساللة من احليوانات الزراعية وهي ثروة حيوانية
زراعية متعددة ،ومتنوعة ت�ؤهلها لتكون يف طليعة دول العامل يف الإنتاج احليواين .وهذه ال�سالالت املحلية
حتمل خ�صائ�ص فريدة من نوعها ،كمقاومة الأمرا�ض والقدرة على حتمل ال�ضغوط املناخية ،والتي حتتاج
�إليها �أجيال امل�ستقبل ملواجهة حتديات التغري املناخي ،والأمرا�ض احليوانية اجلديدة وارتفاع الطلب على
املنتجات احليوانية �إال �إن معدل انقرا�ض ال�سالالت �أو العروق احليوانية املحلية و�صل �إىل م�ستوى خميف فيمكن
�أن تنقر�ض بع�ض العروق �أو ال�سالالت حتى قبل �أن تدر�س �صفاتها وتقيم طاقتها الإنتاجية ،مما دفع �أك�ساد
�إىل �أخذ زمام املبادرة حلماية املوارد الوراثية احليوانية،و�ضمان حتقيق �إدارة حم�سنة ،و�أمناط ا�ستخدام
م�ستدامة خا�صة لل�سالالت �أو العروق احليوانية املحلية املهددة باالنقرا�ض ،والتي تقع حتت النظام التقليدي،
ويف البيئات الفقرية.

 1.5م�رشوع �إن�شاء �شبكات �إقليمية �أو �شبه �إقليمية حلفظ وتبادل املوارد الوراثية
احليوانية (البنوك الوراثية بالدول العربية):
وقد ت�ضمنت ن�شاطات املركز العربي يف هذا املجال مايلي:

 1.1.5امل�ساعدة يف �إن�شاء بنوك وراثية حيوانية م�ساعدة �إقليمية �أو �شبه �إقليمية:

يتابع املركز العربي"�أك�ساد" منذ ن�ش�أته م�ساعدة الدول العربية ل�صون املوارد الوراثية احليوانية من خالل
احلفاظ والإكثار داخل البيئة الطبيعية  In situعن طريق تقدمي اخلربات �إىل الدول العربية للم�ساعدة يف �إقامة
حمطات لإكثار وحت�سني و�إدارة املوارد الوراثية احليوانية املحلية وخا�صة ال�سالالت الواعدة� ،أو �صون املوارد
الوراثية احليوانية خارج املن�ش�أ الطبيعي ( Ex situب�صورة �أجنة �أو نطاف جممدة) .ويف هذا الإطار مت امل�شاركة
املعدة من قبل منظمة الأغذية والزراعة الدولية ،FAO
يف توثيق البيانات ال�ستمارة املوارد الوراثية احليوانية ّ
والتي تهدف �إىل التعرف على �أن�شطة وفعاليات املنظمات املحلية يف احلفاظ على املوارد الوراثية املحلية.

 2.1.5درا�سة ا�ستق�صائية حول و�ضع املوارد الوراثية احليوانية يف املنطقة ال�ساحلية
ال�شمالية الغربية جلمهورية م�رص العربية بالتعاون مع مركز بحوث ال�صحراء:

بناء على مذكرة التفاهم املوقعة بتاريخ  2014/1/6والربنامج التنفيذي املوقع بني املركز العربي لدرا�سات
املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة ومركز بحوث ال�صحراء بجمهورية م�رص العربية بتاريخ  2014/3/26مت تنفيذ
درا�سة ا�ستق�صائية حلالة املوارد الوراثية احليوانية يف املنطقة ال�ساحلية ال�شمالية الغربية جلمهورية م�رص 
العربية ،بهدف حتديد اخل�صائ�ص الإنتاجية للموارد الوراثية احليوانية ،وتو�صيف وتقييم الو�ضع الراهن لنظم
االنتاج ،و�أ�ساليب �إدارة القطعان ،واقرتاح اخلطط املنا�سبة لتنمية املوارد الوراثية احليوانية يف املنطقة
و�أولوية امل�شاريع لتح�سني دخل املربي.
مت اعداد ا�ستمارة �شاملة متثل كافة الأن�شطة املرتبطة بتنمية امل�صادر الوراثية احليوانية يف منطقة ال�ساحل
ال�شمايل الغربي (�أمناط الإنتاج ،والتغذية والرعاية ،واخلدمات البيطرية)  ،واختبار �صالحيتها من حيث
قابليتها للتطبيق امليداين ،و�إعداد قاعدة بيانات متنا�سبة مع معلومات اال�ستمارة ،وتدريب الكادر الفني
امل�رصي على ا�ستخدام وملء اال�ستمارات و�إدخال البيانات ،وتنفيذ امل�سح احلقلي يف خم�س قطاعات
م�ستهدفة :النجيلة ،مطروح ،ال�ضبعة واحلمام ،وبراين .ومت توزيع  30ا�ستمارة لكل قطاع وتتم املتابعة
وانتظار البيانات لتحليلها و�أ�صدار النتائج.
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 3.1.5درا�سة ا�ستق�صائية حول حالة املوارد الوراثية احليوانية املهددة باالنقرا�ض يف
الدول العربية:

بناء على تو�صيات امل�ؤمتر الثالث مل�س�ؤويل البحوث العلمية والإر�شاد الزراعي يف املنطقة العربية بعنوان
"تطوير الرثوة احليوانية يف املناطق اجلافة و�شبه اجلافة" والذي عقد يف تون�س عام  2013لتقييم الو�ضع احلايل
للموارد الوراثية بخا�صة العروق املهددة باالنقرا�ض يف املنطقة العربية والتي يتطلب حفظها بالبنوك الوراثية
من قبل الدول العربية الراغبة .وتنفيذ ًا لتو�صية امل�ؤمتر وقرار اجلمعية العمومية دورة ( ،)32نظم املركز العربي
ا�ستمارة ت�ضمنت املعايري الدولية لأعداد احليوانات املهددة باالنقرا�ض لكل نوع حيواين (حيث تعترب �ساللة
االغنام واملاعز مهددة بالإنقرا�ض �إذا قل عددها عن  10000ر�أ�س ،و�ساللة الأبقار والإبل واجلامو�س عن
 7.500ر�أ�س ،و�سالالت العائلة اخليلية عن  5000ر�أ�س ،و�ساللة الدواجن عن  25000طري) ،كما �شملت اال�ستمارة
الأ�سباب التي �أدت �إىل هذا االنخفا�ض ،والإج��راءات التي اتخذتها الدولة حلماية ال�ساللة �أو ال�سالالت من
االنقرا�ض� ،سواء كانت قانونية �أو ت�رشيعية ،واملنظمات املحلية �أو الدولية امل�شاركة يف احلماية .و�أر�سلت
اال�ستمارات �إىل الدول العربية ،وو�صلت ردود من بع�ض الدول العربية :اجلزائر والأردن ولبنان وم�رص 
و�سلطنة عمان ،وتتم متابعة بقية الدول.

� 4.1.5إجراء درا�سة ا�ستق�صائية لرتبية الدجاج البلدي يف بع�ض الدول العربية:

تهدف هذه الدرا�سة �إىل حتليل واقع تربية الدجاج البلدي لدى املربني يف الدول العربية امل�شاركة لتقييم قدرتها
الإنتاجية مبا ي�سهم يف رفع امل�ستوى االقت�صادي للأ�رس الريفية الفقرية وحتقيق التنمية امل�ستدامة .نفذت هذه
الدرا�سة بالتعاون بني املركز العربي (�أك�ساد) ووزارات الزراعة  يف اململكة الأردنية الها�شمية ،واجلمهورية
العراقية ،واجلمهورية اللبنانية ،واجلمهورية العربية ال�سورية ،وجمهورية م�رص  العربية ،واجلمهورية
اليمنية وذلك من خالل ت�صميم ا�ستمارة �شاملة لكافة املكونات االقت�صادية واخلدمية يف الدول امل�ستهدفة وجمع
البيانات من خالل فرق عمل حملية متخ�ص�صة.
بينت الدرا�سة �أن �أعداد الدجاج البلدي كمورد وراثي يف تدهور م�ستمر لعدة عوامل منها ،عدم �إخ�ضاع الدجاج
البلدي لربامج التح�سني الوراثي وقلة االهتمام يف رعايتها وتغذيتها ووقايتها من الأمرا�ض مع تطبيق اخللط
الع�شوائي وا�سترياد �سالالت �أجنبية هجينة ذات �إنتاجية عالية بالرغم من عدم قدرة الأخرية على العي�ش حتت
ظروف املربني حيث تتم رعايتها حتت نظم الرتبية املكثفة �أو �شبه املكثفة .ولوحظ �أن عدد الدجاج البلدي يف
�سورية بلغ   6.7مليون طري منها  3.9مليون طري منتج للبي�ض ،ويف اليمن تقدر بنحو  1.4مليون طري ويف لبنان
 1مليون طري منها � 20ألف هجني منتج للحم ،ويف الأردن نحو  7.4مليون طري جميعها ثنائي الغر�ض ،وتعترب
جمهورية م�رص العربية �أكرث الدول اهتمام ًا يف �إكثار وحت�سني الدجاج البلدي والذي ي�صل اىل  71.7مليون طري
معظمها ثنائي الغر�ض.كما بينت الدرا�سة وجود �أربعة ع�رشة �ساللة حملية يف م�رص ،و�أربع �سالالت يف الأردن
(البلدية و الرباهما والفرعوين والباك�ستاين) ،وثمان �سالالت يف العراق (الأبي�ض والبني والأ�سود واملخطط
والبني عاري الرقبة والأبي�ض عاري الرقبة والبلدي والرباهما) ،و�ساللتني يف لبنان وثالث �سالالت يف اليمن
ال�ساحلية واجلبلية والعارية الرقبة ،ويوجد يف �سورية عدة �سالالت بلدية خليطة و�ساللتني حم�سنتني (البلدي
املزرك�ش والبلدي الأ�سود) .وبينت الدرا�سة �أن  % 95من الدجاج البلدي يربى بطرق تقليدية ،و % 4يربى �ضمن
حظائر قدمية و % 1تربى يف حظائر حديثة جمهزة باملعدات احلديثة .ومعظم ال�سالالت املحلية املتواجدة يف
الدول العربية �ضعيفة الإنتاج �سواء من البي�ض �أو اللحم حيث يرتاوح الإنتاج من البي�ض بني  150-100بي�ضة/
�سنوي ًا ،ووزن البي�ضة  45-30غرام ،ووزن الطري � 850إىل  1700غرام.
خل�صت الدرا�سة �إىل �رضورة االهتمام ب�سالالت الدجاج البلدي نظر ًا ملقاومتها للأمرا�ض امل�ستوطنة وحتملها
للظروف البيئية ال�سائدة يف الدول العربية ودورها يف حت�سني دخل املربني يف املناطق الريفية الفقرية وزيادة
فر�ص العمل وت�أمني الأمن الغذائي .وتو�صي الدرا�سة �أ�صحاب القرار االهتمام بالدجاج املحلي وحت�سني
ال�سالالت املحلية من خالل تنفيذ م�شاريع التح�سني الوراثي متهيد ًا لن�رش ال�سالالت املح�سنة يف املناطق الريفية
وو�ضع اال�سرتاتيجية الالزمة.
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 2.5م�رشوع حفظ وحت�سني و�إكثار الدواجن املحلية يف الدول العربية:

يعد الدجاج البلدي  حيوان ًا ذو تراكيب وراثية خليطة ،وذو �أ�شكال
لونية على درجة كبرية من التباين لكن له قدرة على الت�أقلم مع
الظروف البيئية املحلية املختلفة   ويتمتع الدجاج البلدي بدرجة
عالية من مقاومة الأمرا�ض ،وله قدرة على  التعاي�ش مع �إمكانيات
امل��زارع�ين  الب�سيطة والتقليدية .وبالرغم من جتاهل الدجاج
البلدي لع�رشات ال�سنني ،وتعر�ضها للأمرا�ض  الفريو�سية الفتاكة
التي انت�رشت ب�صورة خميفة ب�سبب ن�رش  ال�سالالت امل�ستوردة يف
املناطق الريفية دون حت�صني الدجاج البلدي �ضد هذه الأمرا�ض،
ومع حدوث التغريات املناخية ،مازالت الدواجن املحلية امل�صدر
الرئي�س للربوتني احليواين لقطاع وا�سع من الأ�رس الفقرية.
ولذلك �أن�شيء هذا امل�رشوع لإكثار وحت�سني الدواجن املحلية حتت الظروف البيئية للدول العربية الراغبة،
�إذ يتم التو�صيف ال�شكلي ،والإنتاجي ،والتنا�سلي للدواجن املحلية فيها .ولتحقيق هذا الهدف ت�أ�س�س م�رشوع
التح�سني الوراثي للدجاج البلدي ال�سوري يف �إطار اتفاقية تعاون بني �أك�ساد وجامعة ت�رشين يف اجلمهورية
العربية ال�سورية عام .2008
بد�أت املرحلة الت�أ�سي�سية الإن�شائية لهذا امل�رشوع مبحطة ازرع  حيث مت ت�أ�سي�س وجتهيز  ثالث حظائر لرتبية
الدجاج البيا�ض ،وم�ستودع �أعالف ،بالإ�ضافة اىل بناء وجتهيز ق�سم االنتخاب ،والأبحاث .ويف عام  2014مت
درا�سة �إنتاجية البي�ض عند �أمات الدجاج الفيومي والدجاج ال�سوري املح�سن ويالحظ من اجلدول التايل  تبكري
الدجاج الفيومي يف الإنتاج وحتقيق قمة انتاج البي�ض  % 88يف �شهر كانون الثاين ،بينما بد�أ الدجاج البلدي
املزرك�ش مو�سم الإنتاج يف �شهر كانون الثاين  % 12.5ثم ارتفع تدريجي ًا ليحقق  % 46يف �شهر ني�سان ثم بدء
بالهبوط التدريجي ،وتفوق يف �إنتاج البي�ض عن البلدي الأ�سود طول الفرتة االنتاجية.
الن�سبة املئوية لإنتاج البي�ض يف حمطة فديو للفيومي امل�رصي و الدجاج البلدي ال�سوري املح�سن لعام 2014

                          ال�شهر
ال�ساللة
فيومي م�رصي
مزرك�ش بلدي (حم�سن)
ا�سود بلدي (حم�سن)

كانون الثاين

�شباط

�آذار

ني�سان

�أيار

حزيران

87.50

62.96

41.54

19.06

20.66

22.25

12.50

22.22

28.97

45.75

43.98

42.20

-

14.82

29.49

35.19

35.37

35.55

ويو�ضح اجلدول التايل متو�سط وزن البي�ض  (غ) لقطيع الدجاج الفيومي امل�رصي والدجاج البلدي ال�سوري
املح�سن يف حمطة بحوث فديو لعام ،2014حيث يالحظ �أن وزن البي�ضة يف البلدي ال�سوري املح�سن �أف�ضل مما
هو عليه يف �ساللة الفيومي امل�رصي ما ينعك�س ايجاب ًا على ت�سويق البي�ض ووزن ال�صي�صان الناجتة.
متو�سط وزن البي�ض (غ) لقطيع الدجاج الفيومي امل�رصي والدجاج البلدي ال�سوري املح�سن
يف حمطة فديو للعام 2014

                        ال�شهر
ال�ساللة
فيومي م�رصي
مزرك�ش بلدي (حم�سن)
�أ�سود بلدي (حم�سن)
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كانوالثاين
46.0

متو�سط وزن البي�ضة (غرام)
�أيار
ني�سان
�آذار
�شباط

حزيران
47.0

47.0

48.0

47.5

47

51.0

51.0

52.0

52.0

51

51.0

-

52.0

52.5

52.5

52

52.0
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ويو�ضح اجلدول التايل ،متو�سط وزن الديوك (غ) يف قطيع الدجاج الفيومي امل�رصي والبلدي ال�سوري املح�سن
يف حمطة بحوث فديو خالل الفرتة االنتاجية � 65-40أ�سبوع  لعام 2014حيث يالحظ تفوق ديوك الأ�سود البلدي
على املزرك�ش والفيومي.
متو�سط وزن الديوك (غ) يف قطيع الدجاج الفيومي امل�رصي والبلدي ال�سوري املح�سن يف حمطة فديو وخالل
الفرتة االنتاجية � 65-40أ�سبوع  لعام 2014
ال�ساللة
فيومي م�رصي
مزرك�ش بلدي (حم�سن)
�أ�سود بلدي(حم�سن)

كانون الثاين
1750

متو�سط وزن الديوك ح�سب الأ�شهر (غرام)
�أيار
ني�سان
�آذار
�شباط

حزيران
1800

1750

1600

1650

1650

1950

1900

1850

1950

1950

1950

2050

2150

2100

2100

2100

2100

كما يو�ضح اجلدول التايل ،متو�سط وزن الفرخات (غ) يف قطيع الدجاج الفيومي امل�رصي والبلدي ال�سوري
املح�سن يف حمطة بحوث فديو خالل الفرتة االنتاجية � 65-40أ�سبوع  لعام  2014على التوايل ،حيث ت�ؤكد البيانات  
الزيادة الوزنية للفرخات البلدية املح�سنة فقد تفوقت على الفيومي امل�رصي خالل الفرتة الإنتاجية � 65-40أ�سبوع  
بفارق يف الوزن حوايل 300-200غ.
متو�سط وزن الفرخات (غ) يف قطيع الدجاج الفيومي امل�رصي والبلدي ال�سوري املح�سن
يف حمطة بحوث فديو خالل املرحلة الإنتاجية � 65-40أ�سبوع  لعام 2014
متو�سط وزن الفرخات ح�سب الأ�شهر (غرام)
ال�ساللة
حزيران
�أيار
ني�سان
�آذار
كانون الثاين �شباط
1500
1500
1500
1500
1500
1500
فيومي م�رصي
1750
1650
1600
1600
1650
1700
مزرك�ش بلدي(حم�سن)
1800
1700
1650
1650
1750
1700
�أ�سود بلدي(حم�سن)
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املــوارد املائيـــة
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�أو ًال -برنامج الإدارة املتكاملة للموارد املائية

يهدف الربنامج �إىل تطبيق مبادىء الإدارة املتكاملة للموارد املائية ،وتطبيق النهج الت�شاركي يف �إدارة هذه
املوارد ،من �أجل حتقيق اال�ستخدام الأف�ضل امل�ستدام للموارد املائية ال�سطحية واجلوفية املتاحة.

 1.1م�رشوع الأمن املائي العربي:

 1.1.1م�رشوع اخلطة التنفيذية لال�سرتاتيجية العربية للأمن املائي يف املنطقة العربية
ملواجهة التحديات واملتطلبات امل�ستقبلية للتنمية امل�ستدامة (:)2030 - 2010

ت�أكيد ًا على دور املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة (�أك�ساد) يف حتقيق الأمن املائي
العربي ،فقد قام املركز العربي بالتعاون مع جلنة فنية �شكلها املكتب الفني للمجل�س الوزاري العربي للمياه
ب�إعداد خطة تنفيذية لال�سرتاتيجية العربية للأمن املائي يف املنطقة العربية ،ملواجهة التحديات واملتطلبات
امل�ستقبلية للتنمية امل�ستدامة (،)2030-2010وقد توىل �أك�ساد �إ�ضافة �إىل الإ�رشاف على عمل اللجنة مهمة �إعداد
العديد من م�شاريع اخلطة التنفيذية ون�شاطاتها.
تهدف اخلطة التنفيذية �إىل:
• طرح بنود م�شاريع تنفيذية توافقية ت�شاركية لال�سرتاتيجية العربية للأمن املائي يف املنطقة العربية ،ملواجهة
التحديات واملتطلبات امل�ستقبلية للتنمية امل�ستدامة ( ،)2030-2010مبا ي�ضمن حتقيق الإدارة الأف�ضل للموارد
املائية املتاحة ،وتعزيز �أهداف الألفية للتنمية ،وحماية املوارد املائية من التلوث واال�ستنزاف.
•تعزيز التعاون وتبادل اخلربات واملعلومات املناخية واملائية بني الدول العربية يف جمال تنفيذ ال�سيا�سات
املائية ،ورفع م�ستوى الوعي املائي والبيئي لفئات املجتمع كافة ،وحماية احلقوق املائية العربية.
الإجنازات الرئي�سية:
•�إعداد الن�ســــــخة النهائيــــــة من اخلطة التنفيذية للإ�سرتاتيجية
العربية للأمن املائي يف املنطقة العربية (.)2030-2010
•اعتماد اخلطة التنفيذية من قبل املجل�س ال��وزاري العربي
للمياه يف دورته ال�ساد�سة املنعقدة خالل �شهر �أيار/مايو
 2014يف قطر.
•�إعداد ملخ�ص  للخطة التنفيذية وبرو�شور تو�ضيحي عنها
باللغتني العربية واالنكليزية وعر�ضها على الدول  واملنظمات
العربية والدولية املهتمة بتنفيذ امل�شاريع املت�ضمنة فيها.
•يتابع املركز العربي تنفيذ عدة م�شاريع يف الإدارة املتكاملة
للموارد املائية �ضمن �إطار اخلطة التنفيذية  لال�سرتاتيجية العربية للأمن املائي ،وقد �أعد الربنامج التنفيذي
مل�رشوع رفع كفاءة ا�ستخدام املياه يف الري و�سينفذ مع بداية عام  .2015كما بدء بتنفيذ م�رشوع ا�ستخدام
�أدوات الإدارة املتكاملة للموارد املائية يف تطوير قدرات الدول العربية للتكيف مع التغريات املناخية
لإ�صدار دليل التكيف يف القطاع الزراعي ،ويعمل حالي ًا على تطوير قاعدة البيانات املائية واملناخية
للمنطقة العربية ويتابع حت�ضري امل�سار االقليمي يف مو�ضوع املاء واملدن/املاء والطاقة،للم�شاركة يف
م�رشوع تعزيز الأمن الغذائي واملائي من خالل تنمية القدرات يف املنطقة العربية مع اال�سكوا.

 2.1.1م�رشوع الإدارة املتكاملة للموارد املائية لتحقيق تنمية م�ستدامة يف املنطقة
العربية:

�ضمن م�رشوع الأمن املائي يف املنطقة العربية ي�سعى املركز العربي (�أك�ساد) لتنفيذ �أربعة م�شاريع رئي�سية
منبثقة عن م�رشوع الإدارة املتكاملة للموارد املائية ،وقد �أقرها املجل�س الوزاري العربي للمياه ،وهي:
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•رفع كفاءة الري يف الدول العربية.
•درا�سة التغريات املناخية وت�أثرياتها على املوارد املائية يف الدول العربية.
•التو�سع يف ا�ستخدام املوارد املائية غري التقليدية.
•تطبيق النهج التكاملي يف �إدارة املوارد املائية.

وقد قام املركز العربي �أك�ساد ب�إعادة �صياغة مقرتحات هذه امل�شاريع   ح�سب املالحظات التي �أبدتها
�صناديق التمويل العربية  ،وجميع مالحظات الدول العربية املعنية بكل م�رشوع ،والتي وافقت على تقدمي
امل�ساعدة اللوج�ستية لتنفيذ هذه امل�شاريع.

 1.2.1.1م�رشوع رفع كفاءة الري يف الدول العربية:
يهدف م�رشوع رفع كفاءة الري يف الدول العربية �إىل البحث عن
الو�سائل والإجراءات املنا�سبة القابلة للتطبيق يف الدول العربية
من �أجل حت�سني كفاءة ا�ستخدام املياه لأغرا�ض الري ،وهو يت�ضمن
املكونات الآتية:
�.1إعداد درا�سة مرجعية حول تقييم واقع كفاءة الري يف الدول
العربية كافةً ،ودرا�سة جتاربها يف جمال حت�سني كفاءة ا�ستخدام
املياه للري.
�.2إع��داد درا�سة �شاملة حول رفع كفاءة الري تحُ لل واقع كفاءة
ا�ستعمال املياه يف هذا القطاع   اعتماد ًا   على الدرا�سة املرجعية
املنجزة حول ذات املو�ضوع  ،والتي ُتقيم �أو�ضاع كفاءة الري يف الدول العربية ،وتحُ دد �أوجه الق�صور ،و�أهم
وبناء على ذلك يتم اقرتاح برنامج عمل تنفيذي للم�شاريع والأن�شطة
املعوقات التي حتول دون رفع تلك الكفاءة،
ً
املالئمة يف الدول العربية للحد من العجز املائي الذي تعاين منه معظم هذه الدول.
.3تنفيذ عددٍ من امل�شاريع النموذجية ،التي ميكن �أن تت�ضمن �إقامة حقول جتريبية ُت�ستخدم فيها و�سائل منا�سبة
لرفع كفاءة الري ،لتكون مثا ًال لتطبيق املخرجات واملقرتحات التي �ستخل�ص �إليها الدرا�سة ال�شاملة� ،إ�ضافة
لت�أهيل عدد من الكوادر العربية حول حت�سني كفاءة الري.
الإجنازات الرئي�سية:
•�صياغة مكون م�رشوع رفع كفاءة الري ،و�إعداد دفرت ال�رشوط املرجعية ،لإجناز درا�سات تقييم واقع
كفاءة  الري يف  كل الدول العربية ،ودرا�سة جتاربها  يف هذا املجال ،ثم �إعداد درا�سة �شاملة حول  
كفاءة ا�ستعماالت املياه يف الري يف الدول العربية تعر�ض لإجراءات و�سبل رفع هذه الكفاءة للتو�صل اىل
تو�صيات تنفيذية حمددة .
•�إر�سال ن�سخة من وثيقة مكون امل�رشوع ،ودفرت ال�رشوط املرجعية اىل اجلهات املعنية يف الدول العربية
كافة ،التي عينت خرباء للتن�سيق مع فريق العمل الفني الذي ُ�شكل يف املركز من �أجل متابعة تنفيذ �أعمال
ون�شاطات امل�رشوع.
•البدء بالتح�ضري لعقد اجتماع اخلرباء الأول يف �أيار  /مايو .2015
 2.2.1.1م�رشوع درا�سة التغريات املناخية وت�أثرياتها على املوارد املائية يف الدول العربية:
�إدراك ًا من املركز العربي (�أك�ساد) خلطورة ت�أثري التغريات املناخية على املنطقة العربية ،وال�سيما ما يتعلق
باملوارد املائية.
قدم �أك�ساد وثيقة م�رشوع لتقييم �آثار التغريات املناخية على القطاع الزراعي من حيث تغري املوارد املائية
املتجددة ،واالحتياجات املائية للمحا�صيل الزراعية يف بع�ض الدول العربية الأكرث ت�أثر ًا بتغريات املناخ،
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بهدف دعم جهودها يف و�ضع �سيا�سات وخطط   التكييف مع
التغريات املناخية املتوقعة وليكون امل�رشوع متكام ً
ال مع
امل�رشوع املتعلق بتقييم �أثر التغريات املناخية على املوارد
املائية يف الدول العربية الذي ي�شارك املركز يف تنفيذه �ضمن
امل�رشوع املمول من الوكالة ال�سويدية للتعاون الدويل يف
جمال التنمية ( ،)SIDAوي�سعى �أك�ساد لال�ستفادة من املنحة
املقدمة من �صندوق �أبو ظبي للتنمية بقيمة � 500ألف دوالر
�أمريكي لإجن��از هذا امل�رشوع وقد مت عر�ضه �ضمن م�ؤمتر توزع املحطات املناخية يف املنطقة العربية
الفاو االقليمي  2013ومت االتفاق مع مكتب الفاو بالقاهرة على التعاون امل�شرتك بهذا املجال وجرى �صياغة
اتفاق مبدئي مع الفاو والـ  GIZواال�سكوا ال�ستكمال تنفيذ امل�رشوع وتقييم �أثر التغريات املناخية على القطاع
الزراعي من حيث تبدل االحتياجات املائية لبع�ض املحا�صيل الزراعية يف مناطق حمددة من ثالثة دول عربية
هي لبنان والأردن وم�رص العربية.
ويف هذا االط��ار يتابع �أك�ساد جتميع وترميم وتدقيق البيانات املناخية من درج��ات ح��رارة ،وهطول
مطري....،الخ ،للبلدان العربية ،بحيث ُت�صنف �ضمن �سال�سل زمنية �سليمة للفرتة الواقعة ما بني �سنتي  1901و
 ،2012باالعتماد على املحطات املناخية امل�ستخدمة يف الدول العربية ،والتي تتوافر فيها بيانات مناخية وهي
( )826حمطة.
 3.2.1.1التو�سع يف ا�ستخدام املوارد املائية غري التقليدية:
يتابع املركز العربي التوا�صل مع �صندوق الأوبك والأمانة الفنية
للمجل�س الوزاري العربي للمياه بخ�صو�ص وثيقة امل�رشوع الفنية
واملالية ونفذ مع الـ  GIZووزارة املوارد املائية يف م�رص م�رشوع ًا
خللط مياه ال�رصف الزراعي مع مياه قناة الري يف املحمودية يف
م�رص العربية وينفذ درا�سة اجلدوى من جتميع املياه ال�سطحية واعادة
�شحن الطبقات اجلوفية احلاملة يف احلازمية  -بريوت لتح�سني نوعية
املياه املاحلة كما ويقوم ب�إعداد دليل خا�ص عن ا�ستخدام هذه املياه
يف الزراعة ك�أحد �أدوات التكيف مع التغريات املناخية.
 4.2.1.1تطبيق النهج التكاملي يف �إدارة املوارد املائية:
طلب من البنك الإ�سالمي للتنمية قام املركز العربي (�أك�ساد) ب�إعادة
بناء على ٍ
ً
�صياغة وثيقة امل�رشوع ،وحتديد نطاقاته ،وتطبيقه يف الدول العربية ،ومت
�إر�سال وثيقة امل�رشوع املعدلة �إىل البنك ،و�إىل الأمانة الفنية  للمجل�س الوزاري
العربي للمياه ،وقد �أبدت وزارة املوارد املائية يف �سورية ،ووزارة املوارد
املائية والري يف م�رص ،وكذلك وزارة الفالحة التون�سية ترحيبهم بالتعاون
يف �إجناز هذا امل�رشوع .كما بد�أ املركز العربي "�أك�ساد" بتنفيذ م�رشوع �إن�شاء
منوذج اقت�صادي �إقليمي لإدارة املياه يف حو�ض نهر الأردن "م�رشوع �إتباع
النهج الت�شاركي يف �إن�شاء منوذج اقت�صادي �إقليمي لإدارة املياه يف
حو�ض نهر الأردن" ،وميثل امل�رشوع حالة درا�سية منوذجية يف �إن�شاء
ٍ
حلو�ض مائي م�شرتك ي�ضع باالعتبار
منوذج للإدارة املتكاملة للموارد املائية
اجلانب االقت�صادي واالجتماعي كمكون �أ�سا�سي يف الإدارة.
مت �إختيار حو�ض نهر الأردن لتنفيذ هذا امل�رشوع ،ملا له من خ�صو�صية،
تتجلى فيما ي�أتي:
•حو�ض م�شرتك بني عدة دول هي �سورية والأردن وفل�سطني ولبنان.
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• تناف�س بني القطاعات املختلفة على املوارد املائية املتاحة فيه.
• تواجد قطاع زراعي متنامي و�أ�سا�سي يف حياة ال�سكان املحليني.
•توافر موارد مائية تقليدية ،وغري تقليدية يف احلو�ض.
ُينفذ املركز العربي (�أك�ساد) هذا امل�رشوع بالتعاون مع  اجلامعة الأردنية للعلوم والتكنولوجيا يف عمان،
واجلامعة الأمريكية ببريوت ،وجامعة القد�س يف فل�سطني� ،إ�ضافة �إىل مركز درا�سة الغذاء يف العامل التابع
جلامعة فريجي مبدينة �أم�سرتدام الهولندية املن�سق لأعمال ون�شاطات امل�رشوع،
يهدف امل�رشوع اىل:
•�إن�شاء منوذج للإدارة املتكاملة للموارد املائية يف حو�ض نهر الأردن ي�أخذ اجلوانب االجتماعية واالقت�صادية
بعني االعتبار.وتقدمي حالة درا�سية رائدة لتطبيق النهج الت�شاركي يف �إدارة املوارد املائية يف الأحوا�ض 
املائية الدولية امل�شرتكة.بد�أ تنفيذ امل�رشوع يف منت�صف عام  2013وينجز خالل � 26شهر ًا على �أربع مراحل:
املرحلة الأوىل :تت�ضمن جتميع املكونات الالزمة لبناء منوذج
هيدرولوجي ملنطقة الدرا�سة ،وقد قام املركز العربي (�أك�ساد)
يف هذه املرحلة ب�إعداد اخلرائط املناخية الالزمة ،باالعتماد
على البيانات املناخية املتوافرة من املحطات املناخية يف
منطقة الدرا�سة ،ومن نتائج النماذج الريا�ضية املناخية.
املرحلة الثانية :تطوير وبناء النموذج االقت�صادي لإدارة
املوارد املائية يف منطقة الدرا�سة ،و�إجراء بحوث م�شرتكة بني
الفرقاء حول منطقة الدرا�سة لتعزيز النهج الت�شاركي.
املرحلة الثالثة :ت�شمل البحث عن عالقات ريا�ضية �إح�صائية
منوذج ملتو�سط الهطوالت ن�صف ال�شهرية
تخدم النموذج الريا�ضي الإقليمي.
املرحلة الرابعة :و�ضع �سيناريوهات لر�سم ال�سيا�سات
امل�ستقبلية لإدارة املوارد املائية يف منطقة الدرا�سة.
حيث مت تنفيذ جميع ن�شاطات املرحلة الأوىل واعتماد اخلرائط
املعدة ك�أحد املكونات الأ�سا�سية للنموذج الهيدرولوجي ملنطقة
الدرا�سة.كما متت املبا�رشة ب�أعمال املرحلة الثانية ،و�ستكون
مهمة �أك�ساد بناء من��وذج هيدرولوجي يعرب عن اجلريانات
ال�سطحية يف احلو�ض املدرو�س ،ودرا�سة دور املر�أة يف �إدارة
املوارد املائية يف منطقة الدرا�سة.
منوذج ملتو�سط درجات احلرارة العظمى
ن�صف ال�شهرية

 2.1م�رشوع تطبيق النهج التكاملي يف �إدارة
املوارد املائية با�ستخدام التقانات الريا�ضية
احلديثة:
 1.2.1م�رشوع �إعداد نظام دعم القرار لتحقيق الإدارة
املتكاملة للموارد املائية:

منوذج ملتو�سط النتح  -التبخر ن�صف ال�شهري
التقرير الفني ال�سنوي 2014

�أ�صبحت حتديات �إدارة املياه العذبة �شائعة ب�شكل متزايد
ويتطلب حت�صي�ص املوارد املائية املحدودة بني اال�ستخدامات
الزراعية والبلدية والبيئية والتكامل التام بني العر�ض والطلب
ونوعية املياه واالعتبارات البيئية .يهدف نظام تخطيط وتقييم
امل��وارد املائية � ،WEAPإىل دمج هذه الق�ضايا ب���أداة قوية
وعملية للتخطيط املتكامل للموارد املائية ،وقد طور هذا النظام
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بالتعاون مع املعهد الفدرايل لعلوم الأر�ض واملوارد الطبيعية
يف �أملانيا "”BGRومعهد ا�ستوكهومل للبيئة يف مدينة بو�سطن يف
الواليات املتحدة الأمريكية (.)SEI
�أهم الإجنازات
ُيعد ربط نظام  WEAPمع النموذج الأكرث ا�ستخدام ًا يف منذجة
املياه اجلوفية � MODFLOWأحد �أهم �إجنازات هذا امل�رشوع،
�إ�ضافة �إىل تو�سيع نطاق عمل النظام من خالل تزويده ب�أدوات
�إ�ضافية ت�ساعد متخذي القرار على حل جمموعة �أكرب من امل�شـاكل
املتعلقة ب�إدارة املوارد املائية ،وهي عبارة عن ثالثة برامج
�أ�سا�سية MABIA :و  Model  Optimizationو.MODPATH
برنامج MABIA
مت ُ
تطوير اجلانب املتعلق بح�ساب االحتياجات املائية للمحا�صيل
الزراعية ،والغطاء النباتي ب�شكل عام،فاختري برنامج MABIA
الذي طوره املعهد الوطني للعلوم الفالحية يف تون�س ،وجرى
ربطه مع نظام  WEAPملا له من ميزات كثرية� ،أهمها:
• �إمكانية ح�ساب قيم النتح -تبخر املرجعي والفعلي اليومي.
•�إمكانية ف�صل التبخر– نتح عن التبخر من �سطح الرتبة
• وجود عدة طرائق جلدولة الري تتنا�سب مع الطرائق �شائعة
اال�ستعمال يف الدول العربية.
•وجود قاعدة بيانات كبرية للرتب واملحا�صيل ،ت�ساعد على اال�ستفادة من ميزات الربنامج.
•�إمكانية ح�ساب حجوم املياه الرا�شحة من الهطوالت املت�ساقطة على منطقة الدرا�سة �إىل املياه اجلوفية.
• وجود منوذج حل�ساب غلة املحا�صيل ،مما ميكن من �إدخال اجلوانب االقت�صادية واالجتماعية يف درا�سة
كفاءة ا�ستعمال املياه يف الزراعة.
برنامج :Model Optimization
تركز االهتمام يف ال�سنوات الأخرية على ا�ستخدام برجميات تعالج
اجلوانب االقت�صادية واالجتماعية ،وكذلك نوعية املياه.
لذا اختري برنامج  All-Water-gwالذي يقوم بتحديد اال�ستخدام
الأمثل للمياه اجلوفية ،وجرى ربطه بربنامج   MODFLOWوذلك
من �أجل:
•ت�أمني االحتياج املائي بالنوعية املالئمة واحلد الأدنى للتكلفةمع
تخفي�ض الهبوط يف منا�سيب املياه اجلوفية.
برنامج :MODPATH
الربنامج الثالث الذي مت ت�ضمينه يف نظام  WEAPهو MODPATH
الذي ُي�ستخدم يف متابعة حركة امللوثات يف الأو�ساط املائية
اجلوفية ،وتعيني مناطق التلوث املحتملة ،وحتديد حرم املوارد
املائية ،ويعمل هذا الربنامج بالتوافق مع برنامج MODFLOW
املطور يف هيئة امل�ساحة اجليولوجية الأمريكية .USGS
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القيام مبجموعة من الن�شاطات� ،أهمها:
•�إعداد دليل مع �أمثلة تطبيقية تو�ضيحية ال�ستخدام نظام تخطيط وتقييم املوارد املائية  ،WEAPمع مكوناته
اجلديدة التي متت بالتعاون بني املركز العربي (�أك�ساد) ،والـ  ،BGRويعمل املركز العربي (�أك�ساد) على
ن�رشالدليل يف الدول وامل�ؤ�س�سات املعنية ،مما �سي�ساعد على التعريف ب�شكل �أو�سع بنظام  WEAPامل�ستخدم
يف �إجناز الدرا�سات ذات ال�صلة بالإدارة املتكاملة للموارد املائية.
•قيام املركز العربي (�أك�ساد) بتقدمي مقرتح م�رشوع متمم لوزارة التعاون االقت�صادي والتطوير الأملانية  ()BMZ
بعنوان "نظام دعم القرار يف الإدارة املتكاملة للموارد املائية" ،و ُيعد هذا املقرتح ا�ستمرار ًا ودعم ًا للم�رشوع
املنجز يف عدة دول عربية هي �سورية والأردن وتون�س وفل�سطني من �أجل امل�ساهمة يف ن�رش الأدوات املطورة
لدعم القرار ب�إدارة املوارد املائية.وقد طورت وثيقة م�رشوع متمم وعممت على الدول العربية.

 2.2.1م�رشوع ا�ستخدام تقانات النمذجة الريا�ضية يف �إدارة املوارد املائية اجلوفية:

ميتلك �أك�ساد خربة متميزة يف جمال النمذجة الريا�ضية حلركة املياه اجلوفية ،جتاوزت الثالثني �سنة ،طور
خاللها العديد من النماذج الناجحة لإدارة الأحوا�ض املائية اجلوفية يف الدول العربية ،حيث ا�ستخدمت هذه
النماذج ك�أداة لتحقيق الإدارة املثلى ملياه هذه الأحوا�ض ،وذلك وفق خطط ا�ستثمارية خمتلفة ،وهو يتابع
حالي ًا درا�سة عدة �أحوا�ض مائية جوفية.
 1.2.2.1م�رشوع النموذج الإقليمي حلو�ض ال�ساحل ال�سوري:
يهدف النموذج الريا�ضي للمياه اجلوفية يف حو�ض ال�ساحل ال�سوري �إىل
ح�ساب املوازنة املائية اجلوفية يف اخلزان املائي اجلويف ،وذلك بتمثيل
احلوامل املائية الرئي�سة فيه ،وحركة املياه اجلوفية ريا�ضي ًا با�ستخدام
جمموعة من الربامج احلا�سوبية املعروفة عاملي ًا (Modflow, ArcGIS,
 ،)..,DEMواختيار ال�سيناريو الأف�ضل لتطبيق اخلطة اال�ستثمارية املائية
التي حتافظ على ا�ستدامة املوارد املائية وح�سن ا�ستثمارها.
الإجنازات الرئي�سية:
•التو�سع بالأعمال املتعلقة بتحديد املناطق الواعدة يف �سبيل تطوير
ا�ستثمارات املياه اجلوفية يف احلو�ض ،واختبار �سيناريوهات �إ�ضافية
خا�صة بها لتحديد ت�أثريها يف املوارد املائية باحلو�ض.
•ا�ستكمال التقرير الفني  للنموذج الريا�ضي للحو�ض ب�إ�ضافة تقارير لبع�ض البدائل اال�ستثمارية.
•اعداد دليل خا�ص با�ستخدام النموذج الريا�ضي املعد �سابق ًا ،وكيفية معايرته من �أجل متكني م�ستخدمي
النموذج الحق ًا من ت�شغيله و�إعادة معايرته.
•حتديد املناطق والبنيات الواعدة ال�ستثمار املياه اجلوفية ،وقد ت�ضمن ذلك �إعداد خرائط وخمططات
غر�ضية تدعم عمليات التحليل ،مثل خريطة توزع الت�رصيف النوعي وخريطة نوعية املياه اجلوفية يف
احلامل املائي الواعد.
•با�ستخدام النموذج الريا�ضي املعد جرت درا�سة �سيناريوهات تف�صيلية حلجوم املياه اجلوفية املمكن
ا�ستجرارها من املنطقة الواعدة ،مع الو�ضع باحل�سبان املن�سوب الآمن ،والتوزيع اجلغرايف للآبار،
وبناء عليه ُو�ضعت �أولويات للمناطق التي ميكن بدء اال�ستثمار فيها.
ً
•�إ�صدار دليل تدريب متكامل للتعريف بالنموذج الريا�ضي ،وكيفية ت�شغيله ،ومعايرته با�ستخدام برامج
منذجة املياه اجلوفية  GMSو  ،VISUAL MODFLOWو�إعداد مدخالته وخمرجاته با�ستخدام برنامج
نظام املعلومات اجلغرايف  ،ARCGISوبرامج �إعداد قواعد البيانات املختلفة.
التقرير الفني ال�سنوي 2014
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 2.2.2.1م�رشوع النموذج الريا�ضي ملنطقة دم�رسخو ( ال�ساحل
ال�سوري) :درا�سة تداخل مياه البحر مع املياه اجلوفية ،ومدى
ت�أثريها على نوعيتها:
يهدف امل�رشوع �إىل تقييم الو�ضع الراهن لتداخل مياه البحر مع املياه
العذبة يف منطقة دم�رسخو ،ب�إعداد منوذج ريا�ضي هيدروجيولوجي
للمنطقة ،وو�ضع تنب�ؤات م�ستقبلية ح��ول تغريات منا�سيب املياه
اجلوفية ،بتطبيق �سيناريوهات خمتلفة عليه ،ولأعوام متعددة واختيار
ال�سيناريو الأف�ضل ال�ستثمار هذه املياه.
الإجنازات الرئي�سية:
•�إعداد درا�سة هيدروجيولوجية عن اخلزان املائي اجلويف يف
�سهل دم�رسخو.
•�إعداد درا�سة حتليلية تاريخية عن تطور نوعية املياه اجلوفية يف
�سهل دم�رسخو من عام .1974
•�إجناز النموذج الريا�ضي ،ومعايرته حلالتي الثبات ،وعدم الثبات ،والت�أكد من حماكاته ال�صحيحة
للظروف الطبيعية ،بتطبيق طريقة احلل العك�سي يف حتديد املعامالت الهيدروليكية املختلفة ،ومقارنة
نتائج ح�ساب النموذج لقيم من�سوب املياه اجلوفية ،وامللوحة العامة للمياه اجلوفية ،مع نتائج القيا�سات
احلقلية لها.
•اختبار عدة �سيناريوهات افرتا�ضية تعك�س التبدالت املناخية وخطط اال�ستثمار امل�ستقبلية وحتديد مقدار
الهبوط يف منا�سيب املياه اجلوفية ودرجة تركيز الأمالح الكلية الذائبة خالل ال�سنوات اال�ستثمارية يف
عدة مواقع خا�صة القريبة من �ساحل البحر.
 3.2.2.1م�رشوع النموذج الريا�ضي ملنطقة �سهل عكار البقيعة  -لبنان:
الهدف الرئي�سي للم�رشوع هو ا�ستخدام النمذجة الريا�ضية لدرا�سة
م�شكلة ارتفاع منا�سيب املائية اجلوفية يف املنطقة نتيجة الت�ساع
نطاق الأن�شطة الزراعية وو�ضع احللول املنا�سبة لتخفي�ض  هذه
املنا�سيب وطرح حلول م�ستقبلية تنظم ا�ستثمار املياه اجلوفية ب�شكل
�أف�ضل.
الإجنازات الرئي�سية:
•�إن�شاء ق��اع��دة بيانات للنقاط املائية ،ودرا���س��ة الو�ضع
اجليولوجي والو�ضع الهيدروجيولوجي ،وحتديد الطبقات
احل��ام��ل��ة ،واحل��اج��زة للمياه اجل��وف��ي��ة ،كما ُحللت نوعية
وبناء عليه و�ضع منوذج هيدروجيولوجي
املياه اجلوفية،
ً
وعينت �رشوطه احلدية ،والعالقات املتبادلة
اعتباريُ ،
بني خمتلف الطبقات احلاملة للمياه ،كما قُ درت الواردات املائية من الهطول املطري ،ومن املياه
ال�سطحية ،والتغذية اجلوفية من الهطول املطري ،ومن مياه الري ،وبنتيجة امل�سح الهيدروجيولوجي
وحددت اال�ستخدامات الراهنة للموارد املائية،
املنفذ ُدر�ست ال�صفات الهيدروليكية للطبقات املائيةُ ،
وتغريات منا�سيب املياه اجلوفية فيها.
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•بناء منوذج ريا�ضي للخزان املائي اجلويف يف منطقة الدرا�سة با�ستخدام برنامج،VISUAL MODFLOW
بخاليا �شبكة مب�ساحة   m250 × m250وعدد اخلاليا الفعالة  2721خلية� ،أما عدد الطبقات الهيدروجيولوجية
فكان ثالث طبقات ،اثنتان منها حاملة للمياه تف�صل بينهما طبقة �شبه كتيمة حاجزة للمياه و�أُعدت كل
مدخالت النموذج الريا�ضي با�ستخدام نظام املعلومات اجلغرافية.
•معايرة النموذج الريا�ضي حلالة الثبات ،وحالة الالثبات للعامني  2009-2008و  ،2010-2009وح�ساب
املوازنة املائية اجلوفية يف هاتني احلالتني.
•ت�شغيل خم�سة �سيناريوهات تتوافق مع خطط ا�ستثمار املياه اجلوفية وال�سطحية يف املنطقة ،واختبار �آثارها
على منا�سيب املياه اجلوفية يف املنطقة ،و�إعداد التقرير الفني حول النموذج الريا�ضي ونتائجه.
 4.2.2.1م�رشوع درا�سة التو�سع يف زراع��ة القمح با�ستخدام املياه اجلوفية يف واليتي نهر
النيل،وال�شمالية قي جمهورية ال�سودان -الدرا�سات املائية:
�أهداف الدرا�سة:
•تقييم البيانات واملعلومات املائية اجلوفية يف نظام احلجر
الرملي النوبي ( )Nubian sandstone systemوالتحقق منها
ميداني ًا.
• تنفيذ بع�ض �أعمال امل�سح الهيدروجيولوجي امليداين و�إح�صاء
الآب��ار املحفورة حديث ًا يف الواليتني وحتديث بيانات الآبار
القدمية.
•تنفيذ م�سوحات جيوفيزيائية كهربائية بطريقة ال�سبور
الكهربائية ال�شاقولية ( )VESيف املواقع امل�ستهدفة وتف�سري
نتائج القيا�سات.
•اختيار املواقع الواعدة يف كل منطقة ،جلهة توفر املوارد
املائية اجلوفية.
الإجنازات الرئي�سية:
.1مت تنفيذ مكونات و�أهداف امل�رشوع من �أعمال جمع وت�صنيف وحتليل للبيانات ،وتنفيذ الأعمال احلقلية.
�.2إع��داد تقرير هيدروجيوفيزيائي متكامل لكل موقع لتو�ضيح حالة املوارد املائية اجلوفية و�أبعادها
وكيفية انت�شارها ومدى توفر �إمكانية اال�ستفادة منها كموازنة مائية عامة واختيار املواقع الواعدة يف
كل منطقة.
.3قدم �أك�ساد مقرتح ًا فني ًا ال�ستكمال الدرا�سة بو�ضع منوذج ريا�ضي لتمثيل حركة املياه اجلوفية �إقليمي ًا
ومناذج ريا�ضية حملية يف املناطق اال�ستثمارية الواعدة لتحقيق اال�ستثمار امل�ستدام للموارد املائية يف
هذه املنطقة.
 4.2.2.1م�رشوع بناء منوذج ريا�ضي للمياه اجلوفية يف حو�ض العا�صي:
يقع حو�ض العا�صي �شمال غرب �سورية ،ويتمتع مب�ساحات وا�سعة من الأرا�ضي الزراعية اخل�صبة ،التي �ساهمت
يف تطور االقت�صاد الزراعي القائم على الري من املياه ال�سطحية واجلوفية ،ويف ظل تزايد اال�ستثمارات املائية
اجلوفية فيه ،ونظر ًا لظروف اجلفاف ال�سائدة وازدياد الطلب على املياه لتلبية احتياجات ال�سكان والتنمية،
وحر�ص ًا من وزارة املوارد املائية ال�سورية ،واملركز العربي (�أك�ساد) على حماية املوارد املائية ،وتنميتها،
وا�ستثمارها ب�شكل �أف�ضل ،فقد ُبدِء العمل يف م�رشوع تقدير املوارد املائية اجلوفية حلو�ض العا�صي بتطبيق
تقانات النمذجة الريا�ضية للمياه اجلوفية فيه ،واختبار خطط  خمتلفة  ال�ستثمارها.
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تتلخ�ص �أهداف امل�رشوع بالآتي:
•درا�سة وحتليل الأو�ضاع الهيدروجيولوجية يف حو�ض العا�صي ،وبيان �أهم احلوامل املائية املنت�رشة فيه،
واجتاه وحركة وهيدروكيميائية املياه اجلوفية يف هذه احلوامل.
•�إعداد موازنة مائية للموارد املائية ال�سطحية واجلوفية املتوافرة يف احلو�ض ،وتقييم االحتياطات الطبيعية
للموارد املائية اجلوفية.
•درا�سة العالقة الهيدروجيولوجية ما بني احلو�ض ،والأحوا�ض املائية املجاورة.
•حتديد املناطق الواعدة لتواجد املياه اجلوفية يف احلو�ض وعر�ض البدائل اال�ستثمارية املثلى.
االجنازات الرئي�سية:
•جمع املعطيات والبيانات والدرا�سات املتوافرة عن املوارد
املائية ال�سطحية واجلوفية
•�إعداد قاعدة بيانات النقاط املائية ال�سطحية واجلوفية يف
احلو�ض ،وربطها مع نظام املعلومات اجلغرايف ،و�إع��داد
اخلرائط الغر�ضية الالزمة لأعمال النمذجة الريا�ضية.
•�إع���داد درا�سة حتليلية �أولية عن امل��وارد املائية ال�سطحية
واجلوفية يف منطقة الدرا�سة.
•�إعداد تقرير حالة املعرفة عن امل��وارد املائية يف حو�ض  
العا�صي.
•و�ضع منوذج جيولوجي يعرب عن الطبقات اجليولوجية
الرئي�سة يف احلو�ض ،وظروف تو�ضعها.
•و�ضع منوذج هيدروجيولوجي اعتباري يبني الطبقات
املائية احلاملة للمياه واحلاجزة لها ،وحتويله �إىل منوذج
مفاهيمي �أويل ميثل الأو�ضاع الهيدروجيولوجية ال�سائدة
يف احلو�ض ،وظروف تغذية املياه اجلوفية ،والإجهادات
املائية الراهنة.
•جتميع وحتليل ال�صور الف�ضائية للحو�ض  وا�ستقراء
البيانات املطلوبة للنموذج الريا�ضي.
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ثاني ًا -برنامج تنمية املوارد املائية

الهدف الرئي�س لربنامج تنمية املوارد املائية يف املركز العربي (�أك�ساد) هو العمل على تنفيذ عدد من امل�شاريع
الهامة ،التي ت�ساعد يف حتقيق اال�ستخدام الأف�ضل للموارد املائية املتاحة ،واحلد من الهدر والفواقد والعمل
يف الوقت عينه على تنمية هذه املوارد.

 1.2م�رشوع �إدارة مياه الفي�ضان وح�صاد مياه الأمطار

�أهداف امل�رشوع:
حتقيق اال�ستخدام الأمثل للموارد املائية ال�سطحية وتطوير املنهجيات العلمية والطرق العملية املالئمة لدرء
�أخطار الفي�ضان ومنعك�ساتها ال�سلبية يف املنطقة العربية.

 1.1.2الدرا�سة املائية مل�رشوع تنمية حو�ض احلماد العراقي:

ي�شكل حو�ض احلماد العراقي اجلزء الغربي واجلنوبي الغربي من
ال�صحراء الغربية العراقية ،وتتاخم ح��دوده الغربية واجلنوبية
احلدود ال�سورية -الأردنية -ال�سعودية ،وهو عبارة عن ه�ضبة متيل
باجتاه ال�شمال ال�رشقي وال�رشق ،وتقع �أعلى نقطة فيها عند احلدود
الأردنية -ال�سعودية -العراقية يف موقع جبل عنزة على ارتفاع ()948
مرت ًا فوق �سطح البحر.
تهدف الدرا�سة املائية حلو�ض  احلماد العراقي �إىل حتديث
الدرا�سات وامل�سوحات التي متت �سابق ًا يف اجلانب العراقي من
حو�ض احلماد الواقع ما بني ال�سعودية والأردن والعراق و�سورية،
وذلك من �أجل معاجلة التدهور الكبري الذي �أ�صاب الباديتني ال�شمالية
واجلنوبية منه ،وحتديث حالة املعرفة يف جمال امل��وارد املائية
ال�سطحية واجلوفية ،وتقييم ال��واق��ع ال��راه��ن ،وحتديد املناطق
الواعدة ،من حيث توافر املوارد املائية ،وخطط اال�ستثمار.
يجري تنفيذ امل�رشوع على مرحلتني:
املرحلة الأوىل :ت�شمل تقييم الواقع الراهن ،واتخاذ بع�ض الإجراءات لتنفيذ من�ش�آت حل�صاد مياه الأمطار،
بهدف تنمية الغطاء النباتي ،وتوفري م�صدر مائي دائم من املياه اجلوفية.
املرحلة الثانية :تت�ضمن تقييم املوارد املائية يف كامل حو�ض احلماد العراقي ،وحتديد املناطق الواعدة فيه
من حيث توافر املوارد املائية ،و�إمكانية ا�ستثمارها.
الإجنازات الرئي�سية:
يف جمال املياه ال�سطحية
•�إعداد تقرير �أويل ت�ضمن حتديث حالة املعرفة يف
جمال املوارد املائية ال�سطحية والتو�صيات الأ�سا�سية
لتح�سني البيانات املتعلقة بها.
•جمع  البيانات املناخية املتوافرة وت�صنيفها و�إعداد
تقرير حول ذلك.
•تعيني حدود وموا�صفات الأحوا�ض املائية الرئي�سية والفرعية  يف احلو�ض.
•�إعداد تقرير تقييم الواقع الراهن والتقرير النهائي حول حتديد املناطق الواعدة من حيث توافر املوارد
املائية ال�سطحية وخطط اال�ستثمار
•�إعداد عدد من التقارير حول اقرتاح �أماكن �إن�شاء حفائر و�سدات يف مناطق خمتلفة من حو�ض احلماد منها:
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الهري ،والرتيمي ،وعامج ،والولج ،و�سو�سن ،والطبعات ،وخباري اخلباب ،و ال�ضبعة ،والكعرة.
•عقد االجتماعات الدورية التقييمية لأن�شطة امل�رشوع والندوات العلمية املختلفة ،وتقدمي حما�رضات حول
تطبيق مفهوم االدارة املتكاملة للموارد املائية يف حو�ض احلماد.
•كتابة ون�رش بع�ض الأوراق العلمية حول حو�ض احلماد العراقي.
•تنظيم وتنفيذ عددٍ من الدورات التدريبية يف جماالت:
تنفيذ الدرا�سات املائية ،والإ�رشاف على �أعمال احلفر.�أعمال امل�سح احلقلي.�إعداد وا�ستغالل جداول اال�ستبيان اخلا�صة باملوارد املائية.ت�صميم وتنفيذ من�ش�آت ح�صاد مياه الأمطار.•القيام بعددٍ من الزيارات امليدانية ملواقع بع�ض امل�شاريع املائية يف احلو�ض للتحقق احلقلي من املعطيات
املختلفة.
يف جمال املياه اجلوفية:
•�إعداد تقرير �أويل يت�ضمن حتديث حالة املعرفة يف جمال املوارد
املائية اجلوفية ،والتو�صيات الأ�سا�سية لتح�سني البيانات املتعلقة
بها.
•�إجناز درا�سة تف�صيلية حول الأحوا�ض  الرئي�سية يف احلماد
العراقي (حو�ض  وادي ح��وران ،وحو�ض  وادي ال�سمحات،
وحو�ض وادي ال�صواب ،وحو�ض وادي الولج ،وحو�ض وادي
عامج) واعداد خريطة جيولوجية لكامل املنطقة با�سماء الت�شكيالت
اجليولوجية ،باالعتماد على خرائط امل�ؤ�س�سة احلكومية للم�سح
اجليولوجي والتعدين العراقية ،وقد ت�ضمنت الدرا�سة:
 تقييم احلوامل املائية اجلوفية ،والآب��ار املنت�رشة يف منطقةالدرا�سة.
 بيان �أعماق احلوامل املائية اجلوفية ،وانتاجية الطبقات احلاملة للمياه ،واجناز اخلرائط اخلا�صة بهالكل حو�ض رئي�س.
 تقييم نوعية املياه اجلوفية من الناحية الكيميائية ،وبيان �صالحيتها لأغرا�ض ال�رشب والري من خاللا�سقاط البيانات الكيميائية على خمطط بيرب ،ومتثيل قيم املواد املنحلة ( )TDSعلى خرائط الأحوا�ض 
ح�سب املوا�صفات القيا�سية العراقية ملياه ال�رشب ،وموا�صفات منظمة الأمم املتحدة للأغذية والزراعة
(الفاو) ملياه الري.
 ر�سم وحتليل مقاطع الآبار العميقة (�آبار القاطع اخلام�س املوزعة يف منطقة احلماد العراقي) ،بغية فهمالو�ضع اجليولوجي ال�سائد ،وانت�شار احلوامل املائية اجلوفية.
 درا�سة جميع البيانات التي جمعت لكل حو�ض على حدة لتقييم الو�ضع املائي ،وو�ضع خرائط املناطقالأكرث م�أمولية مائية من ناحية املياه اجلوفية ،لتكون الأ�سا�س يف �إنتاج اخلريطة النهائية للمناطق
الواعدة مائي ًا بعد درا�سة مكونات املياه ال�سطحية واجلوفية ،والغطاء النباتي ،وخريطة الرتب.

 2.1.2ح�صاد مياه الأمطار يف املنطقة ال�رشقية من اجلمهورية العربية ال�سورية:

ُينفذ هذا امل�رشوع بالتعاون  بني املركز العربي (�أك�ساد) ومكافحة اجلوع اال�سبانيةACF  ،ووزارة الزراعة
واال�صالح الزراعي ال�سورية ،وهو يهدف �إىل ت�أمني م�صادر �إ�ضافية لتزويد املزارعني باملياه يف حمافظات
احل�سكة والرقة ودير الزور ،من خالل تطبيق تقانات ح�صاد مياه الأمطار.

109

التقرير الفني ال�سنوي 2014

املنازل ال�سكنية امل�ستخدمة حل�صاد مياه الأمطار

تعاين املنطقة اجلنوبية من حمافظة احل�سكة من �شح يف
املوارد املائية ،حيث يبلغ متو�سط الهطول املطري ال�سنوي
فيها نحو  140ميلليمرتُ ،ي�ضاف �إىل ذلك ارتفاع ملوحة
املياه اجلوفية ،وعمق منا�سيبها لذلك اق�ترح تنفيذ هذا
امل�رشوع حل�صاد مياه الأمطار من �أ�سقف البيوت ،من �أجل
ت�أمني املياه ل�سقاية املوا�شي.
�إن التحدي الرئي�س يف تطبيق هذه التقانة باملنطقة امل�ستهدفة
هو �أن معظم املنازل طينية ،وملعاجلة هذه امل�شكلة اقرتح
و�ضع طبقة ا�سمنتية  ب�سماكة � 5سم مع �شبكة ت�سليح خفيفة،
لي�صبح من املمكن جمع مياه الأمطار من الأ�سقف.

الإجنازات الرئي�سية:
•عقد اجتماعات مع ال�سكان املحليني ،و�رشح التقانة املقرتحة ،واال�ستماع �إىل وجهات نظرهم حول
ذلك.
•اختيار الأبنية التي �سيتم تطبيق تقانة ح�صاد مياه
الأمطار عليها ،بالت�شاور مع الأهايل ،حيث  مت اختيار
 22بناء لتنفيذ ح�صاد مياه الأمطار من الأ�سقف يف قرى
خربة التمر ،وال�سيحة ،والبديع.
•تنفيذ طبقة من اال�سمنت امل�سلح فوق ال�سقوف الطينية
وبناء خزانات التجميع من البيتون امل�سلح وتنفيذ �شبكة
الأنابيب لنقل املياه من الأ�سقف �إىل اخلزانات.
•و�ضع خطة ملراقبة نوعية املياه يف اخلزانات،
و�إعداد قائمة بالتحاليل الالزمة.
خزان جتميع املياه
•و�ضع خطة ل�صيانة من�ش�آت ح�صاد مياه الأمطار بعد
التنفيذ.
•حتديد موقع حفري حل�صاد مياه الأمطار  يقع على بعد  1.3كم جنوب غرب قرية التمر ،و تبلغ م�ساحة
احلو�ض ال�ساكب لهذا احلفري  35كم.2

 3.1.2م�رشوع ح�صاد مياه الأمطار والتغذية
اال�صطناعية للمياه اجلوفية يف اململكة
الأردنية الها�شمية:

ُينفذ ه��ذا امل�رشوع بالتعاون   بني املركز العربي
والوكالة الأملانية للتعاون ال��دويل GIZ ،ووزارة
املوارد املائية والري يف الأردن ،وهو يهدف �إىل
املحافظة على ا�ستدامة املوارد املائية اجلوفية يف
حو�ض  الأزرق يف الأردن من خالل تنفيذ تقانات
ح�صاد املياه والتغذية اال�صطناعية.
يت�ضمن امل�رشوع �إعداد درا�سة هيدرولوجية لتحديد
املواقع املالئمة للتغذية اال�صطناعية وحتديد مواقع من�ش�آت ح�صاد املياه املمكنة كال�سدات املائية وحواجز ن�رش 
املياه ،و�إجراء درا�سة تف�صيلية لهذه التقانات .مت البدء بتنفيذ امل�رشوع عام   2012وي�ستمر لنهاية .2014
التقرير الفني ال�سنوي 2014

110

الإجنازات الرئي�سة:
 - 1مراجعة الدرا�سة املعدة من قبل الـ  BGRحول
اختيار املواقع املالئمة للتغذية اال�صطناعية للمياه
اجلوفية   حيث مت حتليل املعايري امل�ستخدمة يف
الدرا�سة ولوحظ �أن معيار عدم جدوى ح�صاد مياه
الأمطار وا�ستخدامها للتغذية ال�صنعية عند معدل
�أقل من  75مم  غري دقيق وهناك �رضورة لإجراء
درا�سة هيدرولوجية مف�صلة تراعي �إمكانية حدوث
عوا�صف ب�شدات مطرية كثيفة ميكن �أن تكون منا�سبة
للح�صاد والتجميع.
- 2مراجعة الدرا�سة املعدة من قبل  USAIDحول تنفيذ من�ش�آت تغذية ا�صطناعية يف منطقة وادي البطم.
�- 3إعداد درا�سة �أولية هيدرولوجية حلو�ض الأزرق حيث مت حتديد خريطة امل�سيالت املائية با�ستخدام
النموذج الريا�ضي الهيدرولوجي  WMSومنوذج االرتفاع  الرقمي .DEM
النموذج الريا�ضي  WMSعبارة عن منوذج متكامل مت �إعداده من قبل خمترب الأبحاث للنمذجة البيئية
( )Environmental Modeling Research Laboratoryيف جامعة بريغهام يونغ ()Brigham Young University
يف الواليات املتحدة الأمريكية ميكن با�ستخدامه حتديد اجتاه جريان املياه ال�سطحية وم�سارات امل�سيالت
املائية بدرجات خمتلفة وحتديد حدود الأحوا�ض ال�ساكبة ( )watershedوموا�صفاتها املورفولوجية.
مت االعتماد على بيانات ال�صور الف�ضائية  ،Tropical Rainfall Measuring Mission, TRMMاملن�شورة من
قبل وكالة الف�ضاء الأمريكية نا�سا لعدم توفر بيانات مطريه �ساعية من املحطات املطرية املوجودة  يف
موقع الدرا�سة حيث تتوفر هذه البيانات كل ثالث �ساعات  بتباعد جغرايف قدره  �(  0.25 × 0.25أي بحدود
 28كم × 28كم)  .وقد بينت نتيجة هذه الدرا�سة �أنه بالرغم من �أن الأمطار قليلة يف حو�ض الأزرق ولكن
العوا�صف املطرية عالية ال�شدة وميكن �أن ت�ؤدي �إىل ح�صول جريان �سطحي بكميات كبرية ميكن جتميعها
يف مواقع حمددة بتنفيذ من�ش�آت ح�صاد املياه املختلفة.

 2.2م�رشوع �إدارة املوارد املائية يف املناطق املروية با�ستعمال التقانات
احلديثة:

 1.2.2م�رشوع التنمية الزراعية امل�ستدامة لل�ساحل ال�شمايل الغربي مب�رص (حو�ض
الق�صابة  /باجو�ش)

ُينفذ هذا امل�رشوع يف �إطار التعاون بني املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة (�أك�ساد)،
ومركز بحوث ال�صحراء بجمهورية م�رص العربية ،وهو يهدف �إىل ا�ستحداث منوذج تنموي رائد لأحد �أودية
حو�ض ( الق�صابة/باجو�ش) يف منطقة ت�ستقبل هطوالت مطرية حمدودة ن�سبي ًا وذلك من خالل:
•درا�سة الرتبة واملوارد املائية واقرتاح تقنيات مالئمة حل�صاد مياه الأمطار
•تنمية الغطاء الرعوي و�إدخال �أ�صناف جديدة من احلا�صالت الب�ستانية
•زيادة كفاءة �إدارة امل��وارد املائية   يف املنطقة مما ينعك�س على رفع م�ستوى معي�شة املواطنني وحت�سني
الظروف البيئية العامة للمنطقة .كما يهدف امل�رشوع �إىل درا�سة �إمكانية التو�سع يف تطبيقات ونتائج النموذج
يف باقي وديان احلو�ض ب�صفة خا�صة ويف وديان ال�ساحل  ال�شمايل الغربي مل�رص ب�صفة عامة وعلى املناطق
امل�شابهة بالدول العربية.
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الإجنازات الرئي�سية:
•جتميع اخل���رائ���ط ال��ط��ب��وغ��راف��ي��ة ملنطقة
الدرا�سة ،وحتليلها لتحديد نطاق �أحوا�ض 
الوديان الرئي�سية.
•تدقيق حدود الوديان و�أ�سماءها املحلية
بالتعاون مع �سكان منطقة.
•بعد القيام بعدد ٍ من الزيارات امليدانية،
حو�ض الدرا�سة والأحوا�ض الفرعية فيه
وحتديد منهجية الدرا�سة   ُبدء بجمع البيانات
والدرا�سات القدمية ،كما �شرُ ع بو�ضع قاعدة
للبيانات ،التي �سيتم توفريها من �أجل معاجلتها وحتليلها.
•�إع���داد من��وذج االرت��ف��اع الرقمي ( )DEMباالعتماد على
اخلريطة الطبوغرافية ،وتعيني ح��دود منطقة الدرا�سة،
والأحوا�ض الفرعية ،لتحديد املوا�صفات اجليومورفولوجية
لكل حو�ض قبل ال�رشوع بالدرا�سة الفنية.
•حتديد املوا�صفات الفنية ل�رشاء جهاز قيا�س منا�سيب
الأودية ،وقيام مركز بحوث ال�صحراء بطلب العرو�ض من
بع�ض ال�رشكات املخت�صة يف بيع هذه املعدات.
•يف �ضوء ما �سبق مت حتديد نحو  15حو�ض ًا مائي ًا تت�ضمن م�سيالت
مائية رئي�سية وفرعية   لت�رصيف   مياه اجلريانات ال�سطحية،
�صنفت هذه الأحوا�ض  �إىل
ومناطق جتميع مياه الأمطار ،وقد ُ
�صغرية ومتو�سطة وكبرية.
•مراجعة النقاط املرجعية  ،التي ُحددت على اخلرائط بعد  
القيام بعمليات التدقيق  امليدانية املطلوبة.
•عقد اجتماع اللجنة التن�سيقية مل�رشوع التنمية الزراعية امل�ستدامة بال�ساحل ال�شمايل الغربي (حو�ض 
الق�صابة/باجو�ش).
يجري حالي ًا  ا�ستكمال البيانات  والدرا�سات املتاحة من مركز التنمية امل�ستدامة ،ووحدة الر�صد والتقييم،
وكذلك من اجلهات ذات العالقة لتحليلها ،و�إعداد التقرير الأول ،لتقييم حالة املعرفة عن املوارد املائية
واالرا�ضي.

 2.2.2م�رشوع و�ضع منوذج لتنمية وديان ال�ساحل ال�شمايل الغربي يف جمهورية م�رص
العربية:

تتميز الزراعات يف ال�ساحل ال�شمايل الغربي يف م�رص ب�ضعف الإنتاج ،وعدم اال�ستقرار ،ويعود ذلك لعدة �أ�سباب
�أهمها �شح الأمطار ،وعدم انتظامها وعدم توافق هطولها يف معظم احلاالت مع الفرتات احلرجة لنمو النبات،
وهنا تكت�سب تقانات ح�صاد مياه الأمطار �أهمية خا�صة يف توفري كميات �إ�ضافية من املياه  ال�ستخدامها يف
تغطية جزء من االحتياجات املائية للزراعات املطرية يف الفرتات احلرجة.
ُينفذ هذا امل�رشوع يف �إطار التعاون بني املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة (�أك�ساد)،
ومركز بحوث ال�صحراء بجمهورية م�رص العربية ،وهو يهدف �إىل و�ضع منوذج لتنمية وديان ال�ساحل ال�شمايل
الغربي جلمهورية م�رص العربية  ،وذلك يف وادي حلق ال�ضبع ووادي ها�شم.

التقرير الفني ال�سنوي 2014

112

الإجنازات الرئي�سية:
•�صيانة وتعلية ال�سدود التعويقية املوجودة يف جمرى الوادي وادي حلق ال�ضبع .
•تنفيذ م�صاطب (مدرجات) على جانبي وادي ال�ضبع  يف الأماكن املالئمة ،من الناحية الطبوغرافية ،وعمق
قطاع الرتبة .
•�إعادة ت�أهيل الغطاء النباتي الرعوي مل�ساحة ت�ساوي  10هكتارات يف احلو�ض ال�ساكب للوادي ،با�ستخدام
تقانات ح�صاد مياه الأمطار وا�ستزراع نباتات رعوية يف منطقة وادي ال�ضبع.
•�إعادة ت�أهيل الغطاء النباتي الرعوي مل�ساحة  10هكتارات يف احلو�ض ال�ساكب  لوادي ها�شم ،با�ستخدام
تقانات ح�صاد مياه الأمطار ،وا�ستزراع نباتات رعوية.
•حفر بئر عربي للمياه اجلوفية بعمق تقريبي ي�ساوي � 10أمتار وجتهيز موقع  لزراعة �أ�شجار الزيتون
و�إن�شاء خزان �سطحي ب�سعة  30مرت مكعب.
•�إعادة ت�أهيل خزان روماين وتبطينه جلمع مياه الأمطار ب�سعة  300م.3

 3.2م�رشوع �إ�صدار تقرير �سنوي حول املوارد
املائية املتاحة:

يهدف امل�رشوع �إىل بناء قاعدة بيانات للموارد املائية املتوافرة
يف الدول العربية ،مع �إمكانية حتديثها ب�شكلٍ م�ستمر خلدمة التنمية
امل�ستدامة ،وتوفري املعلومات والبيانات الالزمة لإجناح تنفيذ
م�رشوعي  درا�سة ت�أثري التغريات املناخية على املوارد املائية
يف املنطقة العربية ،و بناء قاعدة بيانات املياه امل�شرتكة يف
املنطقة العربية ،مل�ساعدة �أ�صحاب القرار على ح�سن �إدارة
املوارد املائية.
الإجنازات الرئي�سية:
•عقدت ور�شة العمل الأوىل بهدف الوقوف على حالة املعرفة الراهنة للبيانات واملعلومات املتوافرة يف
الدول العربية حول املوارد املائية املتاحة فيها و�سبل تطويرها ،واطالع �ضباط االرتباط على م�رشوع
تطوير قاعدة بيانات مائية ومناخية �شاملة يف املنطقة العربية ،والتن�سيق معهم لتزويد القاعدة بالبيانات
املطلوبة وفق ًا لال�ستمارات التي �أعدها املركز العربي.
•متابعة تطوير قواعد البيانات املتوفرة لدى املركز لتعرب عن احلالة الراهنة للموارد املائية ،مع �إمكانية
حتديثها با�ستمرار لتعك�س ما يطر�أ عليها من تغريات خمتلفة ،وقد مت االنتهاء من بناء واجهات �إدخال
وحترير كافة البيانات الن�صية والرقمية ،وواجهات تقارير اال�ستمارات املرنة القابلة للطباعة واحلفظ
والت�صدير ،وعمليات اال�ستعالم �ضمن قاعدة البيانات ،وبناء عمليات اال�سترياد للبيانات االلكرتونية ،مع
امكانية ت�صدير ال�صور واملخططات واخلرائط املحفوظة داخل قاعدة البيانات.
•�إجناز ميزة الربط التفاعلي واملبا�رش با�ستخدام وحدة برجمية لال�ستعالم بني قاعدة البيانات ،ونظام
 ،GISبحيث يتم ت�شغيل برنامج ArcMap مع �إظهار اخلرائط الغر�ضية املطلوبة.
•تطوير قاعدة بيانات ال�سدود ،وتعديل واجهة ا�ستمارة التخزين لل�سدود ،من خالل:
 �إ�ضافة مدخالت الت�رصيف الداخل ،واخلارج لل�سد ،وميزة ح�ساب الكميات الواردة وامل�ستهلكة من مياهال�سد �آليا ،وح�ساب القيمة املتو�سطة ،وجمموع كميات املياه الواردة ،وامل�ستهلكة �آلي ًا خالل الفرتة
الزمنية الكلية للبيانات املدخلة ،وميزة اال�سترياد االلكرتوين للبيانات املخزنة ب�صيغة  Excelمع   text
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وح�ساب قيمة الت�صاريف الداخلة واخلارجة من ال�سد
من قيم التخزين الدورية �آلي ًا ،مع �إمكانية تعديل القيم
املدخلة واملح�سوبة.
 تطوير تقارير التخزين لل�سدود لتت�ضمن �إ�ضافة ميزةح�ساب كميات وو�سطي احلجوم ال�شهرية وال�سنوية،
و�إدراجها يف التقرير.
 بناء برنامج معاجلة البيانات قبل �إدخالها للنموذجالريا�ضي :حيث مت ت�صميم �أداة خا�صة با�ستخدام لغة
برجمة  Visual Basicمتكن امل�ستخدم من �إدخال ال�سجالت
الرئي�سية ال�ستثمار املياه اجلوفية ،ومعامالت تغري
حجوم اال�ستثمارات املائية اجلوفية لفرتة زمنية غري
حمدودة ،وتوليد حجوم ا�سثمارات افرتا�ضية بخطوة
زمنية ت�ساوي �شهر ًا واحد ًا ،لي�صار �إىل �إر�سالها �إىل
النموذج الريا�ضي.
 بناء برنامج ح�ساب املوازنات املائية من البياناتالناجتة عن النموذج الريا�ضي :بحيث تتم قراءة امللفات
امل�ستخرجة من النماذج الريا�ضية التي تعطي املوازنة املائية بخطوة زمنية ت�ساوي اخلطوة الزمنية
املعتمدة يف عملية النمذجة الريا�ضية ،وح�ساب مركبات املوازنة املائية ال�سنوية ،و ُتعد هذه الأداة
�إجناز ًا مهم ًا ميكن من تقدير مركبات املوازنة املائية ل�ست مناطق وفق خم�سة �سيناريوهات افرتا�ضية،
وبناء عليه حتديد ال�سيناريو الأف�ضل منها.
ومقارنة نتائج هذه ال�سيناريوهات،
ً
•ا�ستمرار العمل على بناء قاعدة بيانات مائية ومناخية عربية �شاملة من قبل �أك�ساد ،حيث ُي�ستخدم فيها
نظام قواعد بيانات  ،ORACLEومتت مرا�سلة اجلهات املعنية يف الأقطار العربية لتزويد املركز مبا
يتوفر من بيانات وفق ا�ستمارات �أعدت لهذا الغر�ض.
•متابعة �إن�شاء مركز معرفة متكامل لإبراز نتائج الدرا�سة املناخية والهيدرولوجية على م�ستوى الإقليم
العربي ،وربطها مع نظام املعلومات اجلغرايف وقواعد املعلومات املناخية الوطنية والدولية من خالل
البيانات والنتائج التي تتوافر لدى �أك�ساد والتي يقدمها م�رشوع تقييم �آثار التغريات املناخية على املوارد
املائية املتاحة يف املنطقة العربية.
•املبا�رشة ب�إعداد تقرير �شامل حول حالة املوارد املائية يف الدول العربية.
•تقدمي درا�سات �إح�صائية مناخية للمناطق ال�ساحلية ،مبا يخ�ص  املوارد املائية والغطاء النباتي يف
اجلزائر.
•�إعداد بيانات يومية تف�صيلية للعنا�رص املناخية املطلوبة مبا يخ�ص درا�سات اجلرف الريحي ،وغريها يف
�سورية.
•�إعداد ا�ستمارة البيانات املناخية مل�رشوع الأحزمة اخل�رضاء يف الأقاليم العربية الذي ينفذه �أك�ساد.
•تقدمي درا�ســــــة حول امل�ؤ�شـــــرات املناخية  اخلا�صة مبراقبة الت�صحر لوزارة البيئة ال�سورية �ضمن �إطار
م�رشوع وطني ملراقبة الت�صحر .وقد �شملت الدرا�سة امل�ؤ�رشات الأربعة التالية:
 املعامل املطري احل��راري "�أمربجيــــــه  ،"ampواملعامل احل��راري "القاريـــــة ،"Continentallyوم�ؤ�رش املطر القيا�سي " ،"SPIواجلفاف "."Drought
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ثالث ًا -برنامج حماية البيئة املائية

 1.3م�رشوع درا�سة تقييم ت�أثري التغريات املناخية والظواهر املناخية
املتطرفة على املوارد املائية يف املنطقة العربية:

ينفذ امل�رشوع من قبل املركز العربي "�أك�ساد"
بالتعاون مع الوكالة ال�سويدية للتنمية (SIDA)
و( )ESCWAواملنظمة العاملية للأر�صاد اجلوية،
واملعهد ال�سويدي للأر�صاد والهيدرولوجيا،
يهدف �إىل تقييم �آثار التغري املناخي وظواهره
املتطرفة على م��وارد املياه العذبة يف املنطقة
العربية ،و�إعداد خطط و�سيا�سات التكيف والتخفيف
من هذه الآثار على ال�صعيد الوطني و�شبه الإقليمي
والإقليمي ،ويت�ضمن امل�رشوع املراحل الآتية:
 .1درا�سة التغريات املناخية يف املنطقة العربية با�ستخدام مناذج مناخية �إقليمية ()Regional Climate Model
وفق �سيناريوهات خمتلفه لالنبعاثات الغازية (.)Global Emission Scenario
 .2درا�سة ت�أثري هذه التغريات املناخية على امل�صادر املائية يف املنطقة العربية با�ستخدام مناذج ريا�ضية
هيدرولوجية (.)Hydrological Model
الإجنازات الرئي�سية:
•حتديد التغريات املناخية يف املنطقة العربية با�ستخدام مناذج
مناخية �إقليمية ( )Regional Climate Modelوفق �سيناريوهات
خمتلفه لالنبعاثات الغازية ()Global Emission Scenario
 .1حتديد نطاق عمل امل�رشوع للنموذج املناخي ،بحيث
ي�شمل كافة الدول العربية ،ومنابع الأنهار الرئي�سية مثل
النيل ودجلة والفرات.
.2االن��ت��ه��اء م��ن مرحلة النمذجة املناخية ،حيث ُح��ددت
التغريات املناخية ،وخا�صة التغريات يف درجات احلرارة
والهطوالت املطرية لكامل الدول العربية بتباعد km 50×50
و  km 25 × 25خالل الفرتات الزمنية امل�ستقبلية  التالية:
 ،2100، 2081، 2065-2046 ، 2035-2016وقد  مت و�ضع
النتائج على املوقع العاملي .Cordax
•درا�سة ت�أثري التغريات املناخية على امل�صادر املائية يف
املنطقة العربية با�ستخدام من��اذج ريا�ضية هيدرولوجية

نطاق عمل امل�رشوع لدرا�سة التغريات
املناخية

(:)Hydrological Model

 .1لدرا�سة �أثر التغريات املناخية على املنطقة العربية مت
اختيار النماذج الهيدرولوجية الآتية:
.aالنموذج الهيدرولوجي  : HYPEمت اقرتاحه من قبل
معهد .SMHI
.bالنموذج الهيدرولوجي  :VICمت اقرتاحه من قبل معهد
.SMHI
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التغريات املتوقعة يف الهطوالت املطرية
على كامل املنطقة العربية خالل الفرتة
 2100-2081من �أجل ال�سيناريو
RCP8.5
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 .cالنموذج الهيدرولوجي  :HEC-HMSمت اقرتاحه  
من قبل املركز العربي (�أك�ساد).
 .2جمع البيانات املائية اخلا�صة مبعايرة النماذج
الهيدرولوجية عن طريق اختيار �أحوا�ض اختبارية.
 .3معايرة هذه النماذج على عدة �أحوا�ض هيدرولوجية
يف املنطقه العربية �شملت حو�ض جمردة يف تون�س،
وحو�ض وادي �ضيقة يف �سلطنة عمان ،وحو�ض نهر
الكبري اجلنوبي امل�شرتك بني �سورية ولبنان ،وحو�ض 
نهري الفرات و دجله.
التغريات املتوقعة يف  درج��ات احل��راره على
 .4االنتهاء من تطبيق النموذج الهيدرولوجي الأول
كامل املنطقة العربية خالل الفرتة -2081
والثاين لتحديد ت�أثري التغريات املناخية على كامل
 2100من �أجل �سيناريو RCP8.5
املنطقة العربية ،حيث ا�س ُتخدمت نتائج النموذج
املناخي كمدخالت للنموذج الهيدرولوجي ،ومت حتديد التغريات يف حجم اجلريان ال�سطحي ،والتبخر-
النتح.
•تقييم ح�سا�سية  املوارد املائية ( )Vulnerability Assessmentيف املنطقة العربية و�آثارها االقت�صادية
واالجتماعية  :
ُنفذت هذه املرحلة بالتعاون بني املركز العربي (�أك�ساد) ،واال�سكوا ،و  ،  GIZحيث مت و�ضع منهجية متكاملة
لدرا�سة ح�سا�سية املنطقه العربية يف قطاعات الزراعة ،واملياه ،والبيئة ،والبنية التحتية ،وال�سكان ،وقد
جرى يف البداية و�ضع معايري درا�سة احل�سا�سية لكل قطاع ،ومن ثم مت جمع البيانات الالزمة ،وحت�ضري
اخلرائط الغر�ضية با�ستخدام نظم املعلومات اجلغرافية .هذا وقد مت تقييم هذه البيانات من قبل جلان
خا�صة ح�رضها خرباء من الدول العربية.
وبناء على هذا
وقد مت اختبار املنهجية املقرتحة يف دولة تون�س ،حيث تتوافر فيها بيانات تف�صيلية،
ً
التقييم مت تعديل املنهجية ،و�إعداد كتيب تدريبي ي�رشح طريقة العمل بالتف�صيل ،و�سيو�ضع هذا الكتيب
بت�رصف الدول العربية لتتمكن من تطبيق املنهجية املقرتحة على امل�ستوى القطري ،كما يقوم املركز
العربي (�أك�ساد)   حالي ًا بالتعاون مع اال�سكوا لتطبيق هذه املنهجية على كامل املنطقة العربية.

 2.3م�رشوع التو�سع يف ا�ستخدام املوارد
املائية غري التقليدية:

يهدف امل�رشوع �إىل توفري القاعدة العلمية واملعرفية للتو�سع
يف ا�ستخدام امل��وارد املائية غري التقليدية مبختلف �أنواعها
يف املنطقة العربية ،بهدف توفري املزيد من املوارد املائية
لالحتياجات امل�ستقبلية واحلد من العجز املائي.

 1.2.3م�رشوع �إعادة ا�ستخدام مياه ال�رصف الزراعي
للتكيف مع التغريات املناخية يف م�رص:

ُينفذ هذا امل�رشوع بالتعاون بني املركز العربي (�أك�ساد) ،والوكالة الأملانية للتعاون الدويل (،)GIZووزارة
املوارد املائية والري يف م�رص �ضمن �إطار م�رشوع التكيف مع التغريات املناخية ،و�أثرها على املوارد املائية
يف املنطقة العربية ،بهدف املحافظة على ا�ستدامة املوارد املائية ال�سطحية ،من خالل اال�ستثمار امل�شرتك ملياه
قنوات الري ال�سطحية ،ومياه ال�رصف الزراعي مع �ضمان حماية املوارد الطبيعية يف منطقة الدرا�سة.
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الهدف من امل�رشوع:
•املحافظة على ا�ستدامة املوارد املائية ال�سطحية من خالل
اال�ستثمار امل�شرتك ملياه �أقنية الري ال�سطحية ومياه ال�رصف
ال��زراع��ي مع �ضمان حماية امل���وارد الطبيعية يف منطقة
الدرا�سة.
•ت�أمني مورد مائي �إ�ضايف يغطي العجز املائي يف ف�صل ال�صيف
وخا�صة يف املناطق التي تقع عند نهاية قناة ري املي�شاوية
ومنها منطقة الدرا�سة يف املحمدية.
الإجنازات الرئي�سية:
•مت وبالتن�سيق مع وزارة الري واملوارد املائية والـ   GIZاختيار منطقة تعاين من عجز مائي نظر ًا لتواجدها
يف نهاية �إحدى �أقنية الري يف حمافظة البحرية �شمال م�رص ،مدينة املحمدية.
•متت درا�سة املوقع النموذجي حيث مت جتميع البيانات ال�رضورية وحتليلها ومعاجلتها ق�صد تركيب م�ضخة
متنقلة باملوقع وا�ستعمالها يف خلط مياه ال�رصف الزراعي ونهر النيل  للري.
•مت درا�سة عدة خيارات ل�ضخ املياه من قناة ال�رصف �إىل قناة الري لإعادة ا�ستعمال مياه ال�رصف الزراعي
واختري خيار تركيب م�ضخة متحركة خالل فرتة العجز املائي (ثالثة �شهور ال�صيف) ،على �أن يتم  ا�ستخدام
م�ضخات �صديقة للبيئة ت�ستخدم الطاقة ال�شم�سية على م�ستوى احلقل  مع مراعاة تفعيل دور اجلمعيات املحلية
مل�ستفيدي املياه  يف املنطقة امل�ستهدفة .
•مت ا�ستعمال امل�ضخة يف املو�سم الفائت  لفائدة املزارعني والقيام ب�أعمال املتابعة لأخذ العينات وحتليلها
و�سي�صدر التقرير النهائي يف الفرتة القادمة.

 2.2.3م�رشوع احلد من ظاهرة تداخل مياه البحر يف منطقة احلازمية  -بريوت:

يهدف امل�رشوع �إىل تنفيذ درا�سة تف�صيلية لدرا�سة �إمكانية التخفيف من ت�أثري ظاهرة تداخل مياه البحر وانخفا�ض 
منا�سيب املياه اجلوفية ،وذلك با�ستخدام التغذية اال�صطناعية للمياه اجلوفية  وقد اختريت منطقة احلازمية يف
بريوت بناء على اقرتاح وزارة الطاقة واملياه اللبنانية و ينفذ امل�رشوع بالتعاون بني املركز العربي والـ GIZ 
ووزارة الطاقة واملياه يف اجلمهورية اللبنانية واجلامعة الأمرييكية يف بريوت ،ويتم التنفيذ على مرحلتني:
املرحلة الأوىل :مت االنتهاء منها وت�ضمنت اخلطوات التالية:
•حتليل البيانات املناخية من �أمطار وحرارة ورطوبة  .
•حتليل تف�صيلي جليولوجيا املنطقة املدرو�سة.
•تو�صيف هيدروجيولوجيا منطقة الدرا�سة.
•حتديد ح��دود منطقة الدرا�سة وفق ًا للمعطيات اجليولوجية
والهيدولوجية والطبوغرافية.
•�إعداد تقرير يلخ�ص نتائج حتليل الدرا�سات والبيانات املتاحة
ويو�ضح حدود منطقة الدرا�سة.
خمطط االرتفاعات ملوقع الدرا�سة
املرحلة الثانية  :ويتم حالي ًا العمل على تنفيذها،
وتت�ضمن مايلي :
•تقييم الو�ضع احل��ايل للمياه اجلوفية وال�سطحية يف
منطقة احلازمية والذي يت�ضمن �إجراء م�سوحات حقلية  
للآبار املوجودة يف املنطقة و�إجراء حتاليل كيميائية
و�إعداد اخلرائط الغر�ضية املطلوبة .
الهطوالت املطرية اليومية خالل الفرتة 2010 - 2000
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•حتليل جتارب ال�ضخ املنفذة �سابق ًا يف املنطقة وحتديد لوازم �إجراء جتارب �ضخ جديدة لتحديد املعامالت
الهيدروليكية ال�رضورية للدرا�سة.
•تقييم املوارد املائية املتاحة للتغذية اال�صطناعية.
•حتديد تقريبي للموازنة املائية للحو�ض اجلويف يف منطقة الدرا�سة.
•تقييم الطرق املمكنة للتغذية اال�صطناعية وتقييم البدائل الأخرى لإدارة الر�شح للمياه اجلوفية.
•يف حال دلت نتائج الدرا�سة على جدوى التغذية اال�صطناعية �سيتم تو�ضيح الطريقة املقرتحة بالتف�صيل وو�ضع
الت�صاميم التف�صيلية مع تو�ضيح امل�صدر املائي الذي �سي�ستخدم واخلطة التنفيذية للعمل.
•�إعداد التقرير النهائي.

 2.2.3م�رشوع ا�ستخدام �أدوات الإدارة املتكاملة للموارد املائية يف تطوير قدرات الدول
العربية للتكيف مع التغريات املناخية:

يهدف امل�رشوع �إىل م�ساعدة احلكومات العربية على بناء
قدراتها للتكيف مع التغريات املناخية باال�ستعانة ب�أدوات
الإدارة املتكاملة للموارد املائية ،وذلك من خالل:
•رفع م�ستوى فهم �آثار التغري املناخي على املوارد املائية
والقطاعات املرتبطة بها ،للم�ساعدة يف و�ضع ال�سيا�سات
املنا�سبة للتكيف مع هذ الآثار.
•توفري جمموعة من �أدوات الإدارة املتكاملة للموارد املائية
املنا�سبة �إقليمي ًا لدعم التكيف مع التغريات املناخية يف خم�سة
قطاعات رئي�سية ه��ي :ال��زراع��ة ،والتنمية االقت�صادية،
والبيئة ،وال�صحة ،وامل�ستوطنات الب�رشية.
• تعزيز املعرفة ب�أف�ضل املمار�سات ذات ال�صلة بكل قطاع من القطاعات اخلم�سة ال�سابقة ،والتي ميكن االعتماد
عليها يف عملية �إعداد خطط التكيف مع التغري املناخي على امل�ستوى الوطني والقطاعي.
و�سيتم ذلك عن طريق �إعداد دليل تدريبي �شامل يتكون من خم�س وحدات متكاملة ،تركزكل واحدة منهاعلى �أحد
القطاعات الرئي�سية املذكورة �أعاله،ويتم عر�ض ومناق�شة الوحدات املعدة خالل ور�شة عمل تدريبية �إقليمية
ُتنظم لهذه الغاية.
ينفذ امل�رشوع بالتعاون مع اال�سكوا  ESCWAوبرنامج الأمم املتحدة للبيئة  UNEP/ROWAواجلمعية العربية
ملرافق املياه  ACWUAومنظمة ال�صحة العاملية  /مركز العمل ال�صحي البيئي .WHO/CEHA
وقد بد�أ  املركز العربي (�أك�ساد) ب�إعداد الوحدة املتعلقة بقطاع الزراعة من الدليل التدريبي ال�شامل للم�رشوع،
و�سرياعى �أثناء ذلك اال�ستفادة من جتاربه ودرا�ساته وبحوثه يف جمال التغريات املناخية ،و�إجراءات التكيف
معها يف املنطقة العربية واخلربات املرتاكمة لدى امل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية ذات اخلربة يف هذا املجال.
الإجنازات الرئي�سية:
•االنتهاء من املرحلة التح�ضريية للم�رشوع،واالتفاق على ال�رشوط العامة التي يجب التقيد بها �أثناء اعداد
ال�رشكاء يف امل�رشوع للدليل التدريبي.
•�إعداد ال�رشوط املرجعية للم�رشوع.
•�إعداد م�سودة ال�صيغة النهائية للمخطط التف�صيلي لوحدة قطاع الزراعة.
•بد�أ خرباء �أك�ساد بتح�ضري �أجزاء الدليل التدريبي والتح�ضري للمادة العلمية التدريبية التي �ستقدم يف ور�شة
عمل خا�صة يف الربع الأخري من عام .2015
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�أو ًال :برنامج الدرا�سات االقت�صادية واالجتماعية

 1.1م�رشوع تقييم النتائج البحثية والتقنية التي ينفذها �أك�ساد:

يهدف امل�رشوع �إىل تقييم النتائج البحثية التي ينفذها �أو يتو�صل �إليها املركز العربي "�أك�ساد" بهدف الت�أكيد
على جدواها االقت�صادية على �أر�ض الواقع يف �أوا�سط املزارعني� ،إ�ضاف ًة �إىل توفري قواعد معلومات عن
اخل�صائ�ص االجتماعية واالقت�صادية ل�سكان املناطق اجلافة و�شبه اجلافة العربية ،ودرا�سة النظم الزراعية
وحتديد معوقات تبني التقانات املتطورة وت�أهيل وتدريب الكوادر العربية ،و�إعداد الدرا�سات االقت�صادية
واالجتماعية التي يتطلبها عمل املركز.

 1.1.1حتديد الأهمية االقت�صادية للتح�سني الوراثي ل�سالالت الأغنام واملاعز املحلية يف
الدول العربية:

يعمل املركز العربي "�أك�ساد" على حت�سني �أنواع الأغنام
واملاعز املحلية املوجودة يف البلدان العربية ،وذلك
املح�سنة
الكبا�ش املح�سنة وذكور املاعز
من خالل �إنتاج
ّ
ّ
وتوزيعها ب�شكل �سنوي على البلدان العربية من �أجل
�إدخالها على القطعان املحلية لتح�سني �صفاتها الإنتاجية،
بالإ�ضافة لتقنيات التح�سني باالنتخاب ،وق�شات ال�سائل
املنوي ،وتقنية نقل الأجنة .وتنفيذ ًا خلطة عمل �أك�ساد
ل�ل�أع��وام  ،2016-2015يتم العمل على اجن��از درا�سة
اقت�صادية بعنوان "حتديد الأهمية االقت�صادية للتح�سني
ال��وراث��ي ل�سالالت الأغ��ن��ام واملاعز املحلية يف الدول
العربية" ،حيث مت البدء بالدرا�سة املرجعية وجمع نتائج
جتارب ودرا�سات املركز من �أجل حتليلها والو�صول �إىل النتائج االقت�صادية التي �أ�سفر عنها عمل املركز يف
امللحة �إىل زيادة منتجات الأغنام
جمال التح�سني الوراثي ،لإظهار �أهميته يف زيادة الإنتاج ،نظر ًا للحاجة
ّ
واملاعز ،ب�سبب الفجوة الغذائية بالن�سبة للألبان واللحوم املوجودة يف الدول العربية ،كما �أنه من الأهمية
مبكان تقييم العمل اجلاري يف حمطات �أك�ساد وعلى مدى �سنوات طويلة يف حت�سني ال�صفات الإنتاجية للأغنام
واملاعز ،وذلك من �أجل قيا�س �أثر التح�سني الوراثي يف زيادة الإنتاج من احلليب واللحم من الناحية الكمية،
واالنعكا�س االقت�صادي للزيادة احلا�صلة يف الإنتاج على �سد الفجوة الغذائية ،بالإ�ضافة لدرا�سة اجلدوى
االقت�صادية لنتائج التح�سني الوراثي ،من �أجل الو�صول �إىل ا�ستنتاجات وتو�صيات تن�سجم مع �أهداف الدرا�سة
املح�سنة.
يف �إبراز دور �أك�ساد يف هذا املجال من خالل التح�سني والن�رش لل�سالالت
ّ

 2.1.1درا�سة فنية واقت�صادية ال�ستعماالت املياه املعاجلة يف الدول العربية:

نتيجة التزايد امل�ضطرد يف منو ال�سكان ،وارتفاع امل�ستوى املعي�شي ،وازدياد الوعي ال�صحي والبيئي لدى
املواطن العربي� ،إ�ضاف ًة �إىل ازدي��اد الطلب على املياه
لأغرا�ض ال�رشب والري الزراعي واال�ستعماالت ال�صناعية،
مع انخفا�ض معدالت الهطول املطري ،مما �أدى لنق�ص كبري
يف امل��وارد املائية التقليدية ،فقد �أ�صبحت م�شكلة املياه
وال�رصاع على امتالكها من �أهم م�شاكل املناطق اجلافة
و�شبه اجلافة والتي يقع  % 90من املنطقة العربية �ضمنها.
لذا فقد كان من ال�رضوري البحث عن م�صادر مائية جديدة
غري تقليدية ،ولو كانت �أقل جودة من املياه التقليدية ،مثل
املياه الرمادية ومياه ال�رصف ال�صحي املعاجلة ،ومياه
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ال�رصف الزراعي املاحلة واملتو�سطة امللوحة والع�رسة .وقد تبنت معظم الدول العربية �سيا�سات طموحة
ملعاجلة مياه ال�رصف ال�صحي العادمة والتي تقدر يف العامل العربي بنحو  10.441مليار مُ ،3يعالج منها نحو
 ،% 54و ُي�ستعمل منها يف الري الزراعي  ،% 76والباقي يتم �رصفه �إىل البحار وامل�سطحات املائية.
وتنفيذ ًا خلطة عمل املركز العربي "�أك�ساد" لعامي  2015و  ،2016يتم الآن �إعداد هذه الدرا�سة وذلك لغر�ض 
التعرف على واقع مياه ال�رصف ال�صحي املعاجلة يف الدول العربية ،وا�ستعمالها كم�صدر من امل�صادر غري
التقليدية للري ،و�أهميتها و�صفاتها وطرائق معاجلتها� ،إ�ضاف ًة �إىل درا�سة النواحي االقت�صادية والبيئية،
وفعالية الري باملياه العادمة املعاجلة وت�أثريها يف �إنتاجية املحا�صيل الزراعية� ،إ�ضافة �إىل دور م�شاريع
"�أك�ساد" يف هذا املجال يف العديد من الدول العربية ،و�إبراز البعد الفني واالقت�صادي ال�ستخدام التقنيات
امل�ستخدمة يف هذه امل�شاريع .ويتم الآن �إعداد ا�ستمارتني (منتج وم�ستهلك) جلمع بيانات عن �أثر ا�ستعمال هذه
املياه من قبل املنتج (املزارع) ،وامل�ستهلك للمنتجات الزراعية املروية بهذه املياه.

 3.1.1درا�سة واقع املراعي و�سبل تطويرها يف الدول العربية (الأردن ،اجلزائر� ،سورية،
ُعمان):

بهدف التعرف على الو�ضع الراهن للمراعي يف الدول العربية
وتنفيذ ًا خلطة عمل املركز العربي "�أك�ساد" مت �إجن��از هذه
الدرا�سة حيث مت �إع��داد ا�ستمارات تهدف �إىل ا�ستقراء واقع
املراعي والتعرف على فاعلية النهج الت�شاركي يف تنمية املراعي
وتوزيعها على اجلهات املعنية يف الدول العربية املدرو�سة،
ومت العمل على حتليل البيانات وا�ستخال�ص النتائج.
من خالل الدرا�سة ،ومما يتوفر من بيانات ودرا�سات قام
بها املركز العربي "�أك�ساد" ،بالإ�ضافة للدرا�سات والبيانات
العاملية ،تبني ب�أن امل�شكالت التي تواجه املراعي يف البلدان
العربية كثرية �أهمها انت�شار الت�صحر يف هذه البلدان ،وبقية
الأ�سباب التي ت�ؤدي ب�شكل ما للت�صحر ،من �أ�سباب طبيعية،
و�أ�سباب ب�رشية ،و�سوء حالة الغطاء النباتي والأر�ض ب�شكل
عام ،هذا بالإ�ضافة لوجود معوقات لتنمية املراعي ،وقد
�أو�صت الدرا�سة با�ستمرار م�شاريع املركز العربي "�أك�ساد"
التي تركز على تنمية وحت�سني املراعي يف الوطن العربي.
بالإ�ضافة لذلك �أو�صت الدرا�سة باتباع �أ�ساليب للح ّد من تدهور
املراعي من خالل معاجلة الأ�سباب لتح�سني حالة الأر�ض بتحديث �أ�ساليب الزراعة ،واحل ّد من اختالل �أو عدم
وجود التوازن الطبيعي بني عنا�رص البيئة املختلفة ،والذي ي�ؤدي �إىل فقدان امل�ساحات الزراعية ولكن للأ�سف
ال�شديد ال توجد حلول �رسيعة حلالة الت�صحر  ،ومن الهام جد ًا اعتبار ال�سكان املحليني جزء هام ومبا�رش من
عملية م�رشوع مكافحة الت�صحر ،و�إ�رشاكهم مبا�رش ًة يف هذا امل�شاريع من ُذ بدايتها ،كما يتوجب على م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين وعلى ال�سلطات امل�س�ؤولة من اجلهات املعنية يف الدول العربية �إعطاء املر�أة دورها ،وعلى
الدول العربية االهتمام بتنمية و�صيانة املناطق اجلافة و�شبه اجلافة ،حيث تواجه الدول العربية كثري ًا من
ال�صعوبات يف تطوير هذه املناطق ،فمن �أجل حت�سني املراعي ال ب ّد من �إراحة املواقع بهدف �إتاحة الفر�صة
للنباتات ل�ضمان ا�ستمراريتها ،ومن ثم ا�ستخدام نظام ا�ستثمار منظم للرعي وفق حموالت رعوية تتنا�سب
و�إنتاجية املرعى.
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 2.1م�رشوع تطوير الإر�شاد الزراعي يف الدول العربية

يهدف امل����شروع  �إىل تعزيز تبادل اخل�برات والتن�سيق
والتعاون بني �أجهزة الإر�شاد العربية ،ونقل نتائج الأبحاث
التي يقوم بها املركز �إىل امل�ستفيدين من هذه الأبحاث ،من
مزارعني ومربني ،و�إج��راء البحوث الإر�شادية التطبيقية
يف الدول العربية والدرا�سات التقوميية مل�شاريع التنمية
الزراعية والريفية ،وخا�ص ًة التي ت�شمل ن�شاط ًا �إر�شادي ًا
زراعي ًا ،بالإ�ضافة �إىل تدريب الكوادر العربية يف جمال
الإر�شاد الزراعي ،والرتكيز على عملية النهج الت�شاركي،
وتقدمي اخلدمات اال�ست�شارية يف هذا املجال.

 1.2.1م�رشوع اال�ستجابة التنموية لتخفيف الفقر الريفي و ت�أثري حاالت اجلفاف يف
املنطقة ال�شمالية ال�رشقية من اجلمهورية العربية ال�سورية:

�ضمن �إطار تنفيذ �أن�شطة م�رشوع اال�ستجابة التنموية لتخفيف
الفقر الريفي يف �شمال �رشق اجلمهورية العربية ال�سورية
بالتعاون مع منظمة العمل �ضد اجلوع اال�سبانية ( )ACFويف
جمال املكون االقت�صادي واالجتماعي.
مت �إج���راء درا���س��ة حتليلية ل�سل�سلة القيمة لإن��ت��اج احلليب
وم�شتقاته يف منطقة عمل امل�رشوع ،ونفذت الدرا�سة يف
حمافظات احل�سكة وال��رق��ة ودي��ر ال���زور ،و�شملت عينة
م�ؤلفة من  100م�ستهدف من مربي الرثوة احليوانية يف قرى
امل�رشوع بهدف حتديد ال�سل�سلة الت�سويقية للمنتجات احليوانية
يف منطقة امل�رشوع ،وحتديد احللقات الفاعلة يف ال�سل�سلة،
والتعرف على املعوقات الرئي�سية لعمليات الت�سويق ،وتقدمي
الر�ؤى واحللول املنا�سبة للم�شاكل.
تو�صلت الدرا�سة اىل جملة من التو�صيات التي ت�ساهم يف
تنمية املجتمع املحلي وحتقيق الهدف العام للم�رشوع.
�إ�ضافة �إىل ما�سبق مت تنفيذ مايلي:
• الإ�رشاف على تنفيذ ثالثة م�شاريع �صغرية مدرة للدخل،
يف كل من احل�سكة والرقة ودير ال��زور لت�صنيع الألبان
والأجبان ،حيث مت تزويد امل�ستفيدين بالتجهيزات الالزمة
لت�أ�سي�س ور�شة لتجميع وت�صنيع احلليب �إىل �ألبان و�أجبان
وفق �أ�س�س علمية �صحيحة ،وت�أمني منافذ بيع �إىل امل�ستهلك مبا�رشة مايحقق قيمة م�ضافة للمنتج وامل�ستفيدين.
•�إعداد الأنظمة الداخلية لإدارة امل�شاريع املدرة للدخل بطريقة ت�شاركية ،وتحُ دد مبوجب هذه الأنظمة م�س�ؤوليات
وواجبات كل م�ستفيد من امل�رشوع املدر للدخل ،وكيفية الإدارة وتوزيع الأرباح .
•تنفيذ الدورات التدريبية املتعلقة باجلانب الت�سويقي للفنيني وامل�ستفيدين من امل�رشوع  ،وقد مت تنفيذ  3دورات
عن ت�أ�سي�س امل�شاريع ال�صغرية ،و 3دورات عن التحليل املايل ،و 3دورات عن ت�صنيع احلليب وم�شتقاته،
وذلك مبعدل دورة يف كل جمال لكل حمافظة.
•ت�صميم ا�ستمارة امل�سح النهائي للدرا�سة االقت�صادية واالجتماعية النهائية للم�رشوع ،وجمع البيانات وحتليلها
وكتابة التقرير النهائي .
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 2.2.1م�رشوع التح�سني املبكر حلالة العائالت
املت�رضرة من الأزمة يف قطاعي الإنتاج النباتي
واحليواين يف حمافظتي درعا واحل�سكة:

ينفذ امل����شروع بالتعاون مع منظمة العمل �ضد اجلوع
اال�سبانية ( )ACFوبتمويل من الوكالة ال�سوي�رسية ،SDC
ويهدف �إىل امل�ساهمة يف التدخل يف حاالت الطوارئ وتقدمي
�سبل العي�ش ب�شكل مبكر لل�سكان املت�رضرين من الأزمة يف
اجلمهورية العربية ال�سورية يف القطاع الزراعي وحت�سني
و�ضعهم االقت�صادي ،وينفذ امل�رشوع يف حمافظتي درعا
واحل�سكة ،وقد مت تنفيذ الدرا�سة االقت�صادية واالجتماعية
الأولية للمنتفعني من امل�رشوع ،والتي ا�شتملت على147
مربي ًا للأغنام ،و 126مزارع ًا للخ�ضار ،وهدفت الدرا�سة
�إىل حتديد �أهم اخل�صائ�ص االقت�صادية واالجتماعية للمربني
واملزارعني عند بداية امل�رشوع لتكون هذه البيانات �أ�سا�س ًا
لتقيم منعك�سات امل�رشوع على املربني ،وقد خل�صت الدرا�سة
�إىل عدة ا�ستنتاجات �ساهمت يف ر�صد الواقع االقت�صادي
واالجتماعي للم�ستفيدين.
كما مت تنفيذ ( )8ندوات �إر�شادية للمزارعني واملربني يف
القرى امل�ستهدفة يف املحافظتني ،كذلك تنفيذ دورتني
تدريبيتني حول النوع االجتماعي (اجلندر) ل�صالح  24متدرب ًا
من املحافظتني.
� 3-2-1ضمن تنفيذ قرارات جلنة التن�سيق العليا للعمل العربي
امل�شرتك ،وتعزيز ًا للتعاون الفني والتقني مع املنظمات
العربية املتخ�ص�صة ،ينفذ �أك�ساد م�رشوع تكنولوجيا

االت�صال واملعلومات يف خدمة التنمية الزراعية
امل�ستدامة يف املنطقة العربية،بالتعاون مع

املنظمة العربية لتكنولوجيا االت�صال واملعلومات ويتم
حالي ًا اتخاذ االجراءات الالزمة لتنفيذ الأن�شطة املقررة.

 4.2.1اعداد ون�رش منهجية امل�شاركة يف مكافحة الت�صحر:

�ضمن ن�شاطات م�رشوع �إعادة ت�أهيل الأرا�ضي املتدهورة يف الدول العربية ،وبالتعاون مع �إدارة الأرا�ضي
وا�ستعماالت املياه ،مت حتديد وتعريف    42م�ؤ�رش ًا اقت�صادي ًا واجتماعي ًا للمناطق املعر�ضة للت�صحر يف �سورية،
ومت حتديد طريقة قيا�س هذه امل�ؤ�رشات.
وبناء على ذلك مت �إعداد كتيب �إر�شادي عن منهجية امل�شاركة يف مكافحة الت�صحر ،يبني للفنيني الزراعيني
ً
وبطريقة عملية كيفية تخطيط وتنفيذ م�رشوعات مكافحة الت�صحر ،وكيفية �إ��شراك املجتمع املحلي يف هذه
امل�رشوعات ،ومت توزيعها على الدول العربية.
كما مت العمل على التدقيق الإر�شادي للكتيبات الإر�شادية التي �أعدها خرباء املركز العربي حول مكافحة
الت�صحر.
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ثاني ًا :برنامج توطني و�إدارة املعرفة

ا�ستمر �أك�ساد خالل العام  2014يف تنفيذ برنامج تطوير البنية االلكرتونية والتوجه نحو الرقمية ،من خالل
العمل على ت�أمني الأدوات املعرفية ال�رضورية ملختلف ن�شاطاته بالتن�سيق بني وحدة تكنولوجيا املعلومات وبني
الإدارات املخت�صة يف �أك�ساد ،حيث مت حتقيق مايلي  :
•االنتهاء من ت�صميم موقع �أك�ساد االلكرتوين باللغة الإنكليزية وو�ضعه يف العمل.
• االنتهاء من �إعداد قاعدة بيانات النباتات الغازية ون�رشها على موقع �أك�ساد االلكرتوين باللغة العربية،
التاحة املعلومات للمخت�صني يف هذا املجال ،وذلك بالتن�سيق مع �إدارة املوارد النباتية.
•�إعداد قاعدة بيانات �أمرا�ض احليوانات يف م�رشوع اال�ستجابة التنموية لتخفيف الفقر الريفي يف اجلمهورية
العربية ال�سورية وهي قيد اال�ستثمار التجريبي ،بالتن�سيق مع �إدارة الرثوة احليوانية.
• تنفيذ جمموعة من االجراءات على قواعد بيانات الأحوا�ض املائية ،بالتن�سيق مع �إدارة املوارد املائية:
 .1الربط املبا�رش بني قاعدة البيانات و�أنظمة املعلومات اجلغرافية .GIS
 .2تطوير قاعدة بيانات ال�سدود مبا فيها تعديل واجهة ا�ستمارة التخزين لل�سدود و�إ�ضافة مدخالت الت�رصيف
الداخل والت�رصيف اخلارج لل�سد ،وح�ساب كميات الواردة وامل�ستهلكة من مياه ال�سد �آليا و�إدراجها يف
قاعدة البيانات وتفعيل �إمكانية ا�سترياد البيانات ،ومتكني تقارير جديدة كمخرجات للم�ستثمر.
�.3إعداد برنامج ملعاجلة البيانات املائية وجتهيزها كمدخالت للنماذج الريا�ضية.
�.4إعداد برنامج حل�ساب املوازنات املائية من البيانات الناجتة عن النموذج الريا�ضي.
.5عر�ض قاعدة البيانات اخلا�صة ب�إ�صدار تقرير �سنوي حول املوارد املائية املتاحة يف الأقطار العربية
على الدول امل�شاركة يف امل�رشوع ،حيث مت اعتمادها وبو�رش العمل بت�أمني البيانات ال�رضورية لها وتنفيذ
جمموعة من التعديالت التي اقرتحت خالل ور�شة عمل يف بريوت.
•التن�سيق مع الأمانة العامة جلامعة الدول العربية� -إدارة املعلومات والتوثيق بخ�صو�ص �إعداد ال�شبكة العربية
للمعلومات.
•التحديث امل�ستمر للمعلومات املن�شورة علىموقع �أك�ســاد واملتعلقة بالربامج وامل�شاريع والأن�شطة ملختلف
الإدارات والأق�سام.
•توفري الدعم الفني وال�صيانة لكافة التجهيزات والربجميات التي يتم ا�ستثمارها يف �أك�ساد.
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تنمية املوارد الب�شرية ونقل التقانات
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�إن نقل التقنية واملعرفة العلمية املالئمة للظروف البيئية العربية ميثل �أحد املحاور الرئي�سية ال�سرتاتيجية
عمل املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة ،ويعتمد هذا املحور على تنمية القوى
الب�رشية العاملة يف جماالت التنمية والبيئة يف املناطق اجلافة و�شبه اجلافة العربية ،من خالل تنظيم
الدورات التدريبية وتبادل اخلربات عن طريق تنظيم امل�ؤمترات والندوات العملية ،وخالل عام  2014نظم
�أك�ساد " "30دورة تدريبية يف كافة جماالت عمله ا�ستفاد منها �أكرث من  500فني ومتخ�ص�ص ،كما مت عقد ""8
لقاءات علمية وور�شة عمل تخ�ص�صية �شارك فيها جمموعة من اخلرباء العرب واالجانب.

الدورات التدريبية املنفذة

•دورة تدريبية حول "�أهم الأمرا�ض والآفات لأ�شجار الفاكهة" والتي نفذت يف جمهورية م�رص العربية ،خالل
الفرتة  ،2014/1/19-4ولعدد ( )5متدربني من وزارة الزراعة والرثوة احليوانية والبحرية يف دولة ليبيا.
•دورة تدريبية حول "�أمرا�ض الزيتون وح�سا�سية �أ�صناف الزيتون للإ�صابة بحفار �ساق التفاح" والتي نفذت يف
جمهورية م�رص العربية ،خالل الفرتة  ،2014/1/19-4ولعدد ( )5متدربني من وزارة الزراعة والرثوة احليوانية
والبحرية يف دولة ليبيا.
•دورة تدريبية حول "طرق الك�شف عن �آفات احلبوب" والتي نفـذت يف جمهورية م�رص العربية ،خالل الفرتة
 ،2014/1/19-4ولعدد ( )5متدربني من وزارة الزراعة والرثوة
احليوانية والبحرية يف دولة ليبيا.
•دورة تدريبية يف جمال "معايري الأمن الغذائي يف احلاالت
الإغاثية" والتي نفذت يف مقر املركز العربي "�أك�ساد" خالل
الفرتة  ،2014/2/25-24ولعدد ( )12متدرب من فريق امل�رشوع
الإ�سباين ( )ACFيف اجلمهورية العربية ال�سورية.
•دورة تدريبية حول "ت�صنيع الألبان والأجبان يف حمافظة
احل�سكة" والتي نفذت يف احل�سكة خالل الفرتة ،2014/3/13-8
ولعدد ( )36متدرب من املربني امل�ستفيدين من امل�رشوع
الإ�سباين ( )ACFيف اجلمهورية العربية ال�سورية.
•دورة تدريبية حول "تطبيقات نظام الزراعة احلافظة " والتي
نفذت يف اجلمهورية اللبنانية خالل الفرتة  ،2014/3/19-9ولعدد
( )10متدربني من وزارة الزراعة يف جمهورية ال�سودان.
•دورة تدريبية حول "عمليات ت�صنيع احلليب املح�سنة ومعايري
�ضبط اجلودة وتقانات حفظ احلليب ومنتجاته" والتي نفذت يف
دير الزور خالل الفرتة  ،2014/3/27-24ولعدد ( )20متدرب
من املربني امل�ستفيدين من امل�رشوع الإ�سباين ( )ACFيف
اجلمهورية العربية ال�سورية.
• دورة تدريبية حول "ت�صنيع الألبان والأجبان يف حمافظة
الرقة" والتي نفذت يف الرقة خالل الفرتة  ،2014/4/5-2ولعدد
( )17متدرب من املربني امل�ستفيدين من امل�رشوع الإ�سباين
( )ACFيف اجلمهورية العربية ال�سورية.
•دورة تدريبية حول "التقانات احلديثة امل�ستخدمة يف رعاية
الأغنام واملاعز" والتي نفذت يف بريوت خالل الفرتة -13
 ،2014/4/17ولعدد ( )5متدربني من م�رشوع حو�ض  احلماد
العراقي.
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•دورة تدريبيـة حـول "التثمني الزراعـي للمياه امل�ستعملة" والتي
نفـذت فـي تونـ�س خـالل الفتـرة  ،2014/4/24-22ولعدد ()24
متدرب من املعهد الوطني للبحوث يف الهند�سة الريفية واملياه
والغابات يف اجلمهورية التون�سية.
•دورة تدريبية حول "ا�ستعمال املياه الع�رسة واملاحلة يف
الزراعة" والتي نفذت يف تون�س خالل الفرتة ،2014/4/30-28
ولعدد ( )24متدرب من املعهد الوطني للبحوث يف الهند�سة
الريفية واملياه والغابات يف اجلمهورية التون�سية.
•دورة تدريبية حول "ت�صنيع املخلفات الزراعية وتغذية الأغنام
عليها يف حمافظة دير الزور" والتي نفذت يف دير الزور خالل
الفرتة  ،2014/6/21-20ولعدد ( )60متدرب من املربني امل�ستفيدين
من امل�رشوع الإ�سباين ( )ACFيف اجلمهورية العربية ال�سورية.
•دورة تدريبية حول "�إدارة ورعاية قطعان الأغنام واملاعز
عند املربني با�ستعمال اال�سفنجات الهرمونية" والتي نفذت يف
احل�سكة خالل الفرتة  ،2014/6/26-22ولعدد ( )13متدرب من
املربني امل�ستفيدين من امل�رشوع الإ�سباين ( )ACFيف اجلمهورية
العربية ال�سورية.
• دورة تدريبية حول " �إدارة ورعاية قطعان الأغنام واملاعز
عند املربني با�ستعمال اال�سفنجات الهرمونية " والتي نفذت يف
دير الزور خالل الفرتة  ،2014/6/26-22ولعدد ( )14متدرب من
املربني امل�ستفيدين من امل�رشوع  الإ�سباين ( )ACFيف اجلمهورية
العربية ال�سورية.
•دورة تدريبية حول " ت�صنيع الألبان والأجبان يف حمافظة
احل�سكة" والتي نفذت يف احل�سكة خالل الفرتة ،2014/6/25-22
ولعدد ( )38متدرب من املربني امل�ستفيدين من امل�رشوع
الإ�سباين ( )ACFيف اجلمهورية العربية ال�سورية.
•دورة تدريبية حول "ت�صنيع الألبان والأجبان يف حمافظة
الرقة" والتي نفذت يف الرقة خالل الفرتة  ،2014/6/26-22ولعدد
( )19متدرب من املربني امل�ستفيدين من امل�رشوع الإ�سباين
( )ACFيف اجلمهورية العربية ال�سورية.
•دورة تدريبية يف جمال "املكافحة احليوية لع�شبة لزهرة
النيل" والتي نفذت يف جمهورية م�رص  العربية ،خالل الفرتة
 ،2014/8/17-9وملتدربني اثنني ( )2من وزارة الزراعة والإ�صالح
الزراعي يف اجلمهورية العربية ال�سورية.
•دورة تدريبية يف جم��ال "ت�شخي�ص  الأم��را���ض  احليوانية
ومعاجلتها" والتي نفذت يف احل�سكة خالل الفرتة ،2014/8/14-9
ولعدد ( )13متدرب من املربني امل�ستفيدين من امل�رشوع الإ�سباين(  )ACFيف اجلمهورية العربية ال�سورية.
•دورة تدريبية يف جمال " ت�شخي�ص الأمرا�ض احليوانية ومعاجلتها" والتي نفذت يف دير الزور خالل الفرتة
 ،2014/8/14-9ولعدد ( )14متدرب من املربني امل�ستفيدين من امل�رشوع الإ�سباين ( )ACFيف اجلمهورية العربية
ال�سورية.
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•دورة تدريبية يف جمال "تطوير التمويل ال�صغري وامل�شاريع ال�صغرى" والتي نفذت يف جمهورية م�رص العربية
(القناطر اخلريية) خالل الفرتة  ،2014/8/17-11ولعدد ( )12متدرب من العاملني يف م�رشوع التنمية الريفية يف
املنطقة ال�شمالية ال�رشقية بوزارة الزراعة والإ�صالح الزراعي يف اجلمهورية العربية ال�سورية.
•دورة تدريبية حول "�إدارة وتربية الأغنام يف حمافظة دير الزور" والتي نفذت يف دير الزور خالل الفرتة -22
 ،2014/8/23ولعدد ( )60متدرب من املربني امل�ستفيدين من امل�رشوع الإ�سباين ( )ACFيف اجلمهورية العربية
ال�سورية.
•دورة تدريبية حول "الإدارة املتكاملة ملحا�صيل اخل�ضار" والتي نفذت يف مقر املركز العربي خالل الفرتة
 ،2014/8/25-24ولعدد ( )6فنيني من امل�رشوع الإ�سباين(  )ACFيف اجلمهورية العربية ال�سورية.
•دورة تدريبية يف جمال "تغذية احليوان وحت�سني القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية" والتي نفذت يف مقر
املركز العربي خالل الفرتة  ،2014/8/27-26ولعدد ( )6متدربني من املربني امل�ستفيدين من امل�رشوع الإ�سباين
( )ACFيف اجلمهورية العربية ال�سورية.
املبادى الأ�سا�سية للرعاية ال�صحية وت�شخي�ص الأمرا�ض احليوانية ومعاجلتها" والتي
•دورة تدريبية حول "
ْ
نفذت يف مقر املركز العربي خالل الفرتة  ،2014/9/18-14ولعدد ( )2فنيني اثنني من امل�رشوع الإ�سباين ()ACF
يف اجلمهورية العربية ال�سورية.
• دورة تدريبية يف جمال "خممرات الكتلة احليوية ومبد�أ عملها" والتي نفذت يف دم�شق (وزارة الدولة ل�ش�ؤون
البيئة) خالل الفرتة  ،2014/11/6-2ولعدد ( )37متدرب من وزارة الدولة ل�ش�ؤون البيئة يف اجلمهورية العربية
ال�سورية.
•دورة تدريبية حول "برناجمي التحليل االح�صائي  "Genstat – SASوالتي نفذت يف مقر املركز العربي خالل
الفرتة  ،2014/11/26-2ولعدد ( )19متدرب من العاملني يف �إدارات املركز العربي.
•دورة تدريبية حول "الإدارة املتكاملة للموارد املائية" والتي نفذت يف مكتب القاهـرة خالل الفرتة
 ،2014/11/16-9ولعدد ( )1متدرب من اململكة العربية ال�سعودية.
•دورة تدريبية حول "النوع احليوي االجتماعي (اجلندر) يف حمافظة احل�سكة" والتي نفذت يف احل�سكة خالل
الفرتة  ،2014/12/8-6ولعدد ( )10متدربني من كادر امل�رشوع الإ�سباين  -كلية الزراعة بجامعة دم�شق  -وزارة
الزراعة والإ�صالح الزراعي يف اجلمهورية العربية ال�سورية  -م�ستفيدين من املحافظات ال�سورية (مزارعيني
وفالحني).
•دورة تدريبية حول "النوع االجتماعي (اجلندر) ملحافظة درعا" والتي نفذت يف مقر املركز العربي خالل
الفرتة  ،2014/12/11-7ولعدد ( )14متدرب من كادر امل�رشوع الإ�سباين  -كلية الزراعة بجامعة دم�شق  -وزارة
الزراعة والإ�صالح الزراعي يف اجلمهورية العربية ال�سورية  -م�ستفيدين من املحافظات ال�سورية(مزارعيني
وفالحني).
مبادى ت�أ�سي�س امل�شاريع ال�صغرية املدرة للدخل" والتي نفذت يف دير الزور خالل الفرتة
•دورة تدريبية حول "
ْ
 ،2014/12/18-14ولعدد ( )10متدربني من املربني امل�ستفيدين من امل�رشوع الإ�سباين (  )ACFيف اجلمهورية
العربية ال�سورية.

اللقاءات العلمية:

•امل�شاركة يف امل�ؤمتر العلمي حول "ا�ستخدام املياه العادمة املعاجلة يف الإنتاج الزراعي يف الوطن العربي
"الواقع احلايل والآفاق امل�ستقبلية" الذي نفذ يف دبي  -دولة الإمارات العربية املتحدة ،خالل الفرتة -13
.2014/1/17
•"م�رشوع �إ�صدار تقرير �سنوي حول امل��وارد املائية املتاحة يف الأقطار العربية" الذي نفذ يف بريوت -
اجلمهورية اللبنانية ،خالل الفرتة   .2014/4/24-23
•زيارة اطالعية يف جمال "االطالع على التجربة الإ�سـبانية يف جمال ت�أ�سي�س وت�شـغيل وحتليل قاعـدة البيانـات
اخلا�صـة برتقيم وت�سـجيل قطعان الرثوة احليوانية" التي نفـذت يف �إ�سـبانيا خـالل الفتـرة  2014/5/31-25ل�صالح
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( )11م�شارك ًا من وزارة ال��زراع��ة والإ���ص�لاح ال��زراع��ي يف
اجلمهورية العربية ال�سورية.
•امل�شاركة يف ور�شة العمل ح��ول "م��واءم��ة وتنفيذ اخلطط
الوطنية ملكافحة الت�صحر مع اخلطة اال�ســرتاتيجية الع�رشية
التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الت�صحر" التي نفــذت يف دبي -
دولة الإمارات العربية املتحدة ،خالل الفرتة .2014/6/21-16
•االجتماع امل�شرتك خلرباء من املركز العربي مع الهيئة العربية
لال�سـتثمار والإمن��اء الزراعي ب�شـ�أن "التقانات الزراعيــة
احلديثــة" الـذي عقـد يف مكتب املركز العربي "�أك�ساد" يف
القاهـرة  -جمهورية م�رص العربية ،خــالل الفتـرة .2014/8/12-11
•امل�شاركة يف ور�شة العمل حول "انعكا�سات الأزمة على تدهور الرتب يف �سورية واال�سرتاتيجيات املقرتحة
ملعاجلتها" التي نفذت يف دم�شق (وزارة الدولة ل�ش�ؤون البيئة يف اجلمهورية العربية ال�سورية) ،خالل الفرتة
.2014/8/20-18
•امل�شاركة يف اجتماع خرباء م�رشوع حو�ض احلماد العراقي ب�ش�أن متابعة �أن�شطة امل�رشوع ،والذي عقد يف
بريوت  -اجلمهورية اللبنانية ،خالل الفرتة .2014/9/6-1
•ور�شة عمل حول "درء خماطر الكوارث وحت�سني التكيف مع التغريات املناخية" التي نفذت يف مقر املركز
العربي "�أك�ساد" ،خالل الفرتة  2014/11/25ل�صالح ( )28فني ًا من كادر امل�رشوع الإ�سباين  -كلية الزراعة بجامعة
دم�شق  -وزارة الزراعة والإ�صالح الزراعي يف اجلمهورية العربية ال�سورية   -م�ستفيدين من املحافظات
ال�سورية (مزارعيني وفالحني).
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