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تقدمي

يعترب �ملركز �لعربي لدر��سات �ملناطق �جلافة و�الأر��سي �لقاحلة "�أك�ساد" بيت خربٍة عربي متميز يف كافة جماالت عمله، 
وي�سعى د�ئمًا �ىل تطوير م�ستو�ه �لعلمي و�أد�ءه �لفني عرب جميع �لظروف، حيث ��ستمر باإعد�د خطط �لعمل وتنفيذها مبا 

ينا�سب توجهات �لدول �لعربية، وما ينعك�س �إيجابيًا على �لتنمية �مل�ستد�مة يف �ملنطقة.
�سهد عام 2016 دعم وتطوير �لبنية �لتحتية وحتديثها ملو�كبة �لتطور �لعلمي و�لتقني وطموحاتنا �ملتعاظمة، ومت �حد�ث 
ثالث حمطات بحثية جديدة يف دولة �ملقر، باالإ�سافة �إىل �إن�ساء خمرب لزر�عة �الأن�سجة �لنباتية، و�لذي �سيكون له دور 

كبري يف خدمة �لبحث �لعلمي لكافة �لدول �لعربية.
20 برناجمًا  و��ستطاع �ك�ساد �ن ينفذ بر�جمه وم�ساريعه و�ن�سطته، وذلك بن�سب �جناز فنية ومالية عالية، من خالل 
�لدول  وتوزيعها على  وتهجني �حلبوب  وتربية  و�ل�سعري  �لقمح  �أ�سناف  ��ستنباط  بحثيًا، من  47 م�سروعًا  ينطوي حتتها 
�لعربية، و�عتماد �الأ�سناف �ملح�ّسنة للو�سول الأف�سل كميات و�أنو�ع �الإنتاج، �إىل �لعمل على �مل�ساريع �خلا�سة بتطوير �إنتاج 
�الأ�سجار �ملثمرة، وتطوير وتاأهيل �ملر�عي. ويف جمال �لتح�سني �لور�ثي تابع �ك�ساد عمله وعلى �سنو�ت طويلة على حت�سني 
�إنتاجية عروق �الأغنام و�ملاعز، ون�سر �لرت�كيب �لور�ثية �ملح�ّسنة، باالإ�سافة لتطوير بر�مج تربية �الإبل و�ملجرت�ت، وم�سح 
�ملو�رد �لعلفية، ودر��سة �مل�سادر غري �لتقليدية لالأعالف، وح�سر وتو�سيف �ملو�رد �لور�ثية �لنباتية و�حليو�نية للعمل 

على �ملحافظة على �لتنوع �حليوي يف �ملنطقة �لعربية.
ويقوم  ذلك،  لتحقيق  �لالزمة  �ل�سليمة  �ملنهجيات  وو�سع  �لت�سحر  ومكافحة  مر�قبة  جمال  يف  �عماله  �ك�ساد  تابع  كما 
باإعد�د در��سات �لرتبة و�الأر��سي و�خلر�ئط �لتي ت�ساعد يف �لتخطيط و�لتنفيذ للو�سول �إىل �إد�رة ُم�ستد�مة لالأر��سي 
و�لنمذجة  �ملعلومات  قو�عد  خالل  من  �ملائية  للمو�رد  �ملتكاملة  �الإد�رة  يف  �ملتميز  لعمله  باالإ�سافة  �ملياه،  و��ستعماالت 
�القت�سادية  نتائجها  لتقييم  �ملجاالت  كافة  يف  �أبحاثه  �أك�ساد  ُيخ�سع  كما  وحمايتها،  �مل��و�رد  هذه  وتنمية  �لريا�سية، 
يردم  مبا  �لعمل،  يف  كفاءة  �أعلى  �إىل  للو�سول  �لعربية  �لكو�در  وتاأهيل  بتدريب  ويقوم  �لو�قع،  �أر�س  على  و�الجتماعية 
�لفجوة  �سد  �إىل  للو�سول  و�ل�سعي  �لزر�عي،   �لتطور  حتقيق  يف  كبري  ب�سكل  وي�ساهم  و�ملز�رعني،  �لبحوث  بني  �لفجوة 

�لغذ�ئية �لعربية، وحتقيق �الأمن �لغذ�ئي و�ملائي، و��ستد�مة �ملو�رد �لطبيعية.
�ن �لعطاء �ملتميز خلرب�ء وعاملي �ملركز �لعربي �ك�ساد مكننا من �جناز �خلطط �لتي تخ�سع للتقييم و�ملر�جعة و�لتعديل 
لتحقيق  �الإمكانيات،  �لُق�سوى من  و�ال�ستفادة  للمو�رد،  �لر�سيد  �ال�ستخد�م  ومن خالل  و�حلاجات،  �مل�ستجد�ت  ح�سب 

�الأهد�ف �ملن�سودة و�ال�ستمر�ر يف خدمة �لعمل �لعربي �مل�سرتك. 

                                                                                                                                    و�هلل ويل �لتوفيق

                                                                                                                                                الدكتور رفيق علي �صالح 
                                                                                                                                                           �ملدير �لعام
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املحطات البحثية اجلديدة

مقدمة:
�لقاحلة  و�الأر����س��ي  �جلافة  �ملناطق  لدر��سات  �لعربي  �ملركز  عمل 
و��سحة،  ��سرت�تيجية  وفق  �ل�سنوية  عمله  خطط  تنفيذ  "�أك�ساد" على 
�ملرونة  �إىل  وم�ستندً�  �لعربية،  �ملنطقة  بها  �لتي متر  �لظروف  متحديًا 
�لكافية يف تنفيذ �الأن�سطة و�مل�ساريع، وقد حقق قفزة نوعية يف جماالت 
�لتطور  ملو�كبة  وحتديثها  �لتحتية  �لبنية  وتطوير  دعم  يف  متثلت  عمله 
�لعلمي و�لتقني وطموحاتنا �ملتجددة، وحتقيق �أف�سل �أد�ء ملهام و�أن�سطة 
و�لتقنيات  �لعلوم  ويتو�فق مع  يتناغم  و�لبحثية، ومبا  �لدر��سية  �أك�ساد 
�حلديثة لك�سب رهانات �لعلم وزيادة �لر�سيد �ملعريف لتحقيق �لنتائج 
وقر�ر�ت  و�الجتماعي  �القت�سادي  �ملجل�س  لقر�ر�ت  وتنفيذً�  �ملرجوة، 
�جلمعية �لعمومية، عملت �الد�رة �لعامة خالل عام 2016 على �إن�ساء 

وفتح مكتب �إقليمي الأك�ساد يف �جلمهورية �لتون�سية، كما مت �لعمل على حتديث حمطات �لبحوث �لقائمة و�إ�سافة عددً� جديدً� 
ن من �ال�ستفادة منها يف تدريب �لكو�در �لعربية، حيث  منها وتزويدها مبا حتتاجه من �آليات وجتهيز�ت حقلية وخمربية ومبا ميكَّ

�ملقر. دولة  يف  متطورً�  وخمربً�  جديدة،  بحوث  مت �إن�ساء "3" حمطات 
حمطة بحوث اأك�ساد يف ال�سن )الالذقية(:

�إكثار  �إن�ساء و��ستثمار بيوت بال�ستيكية الأبحاث  �إن�ساء �ملحطة بغية  مت 
�أ�سول و�أنو�ع �لنباتات �لطبية و�لعطرية و�لرعوية �ملهددة باالنقر��س، 
�لبحر،  �سطح  من  15 مرت  �رتفاع  على  وتقع  دومن،   54 م�ساحتها  تبلغ 
وي�سود فيها مناخ حو�س �لبحر �الأبي�س �ملتو�سط �لبارد و�ملمطر �ستاًء 
و�حلار و�جلاف �سيفًا، ويبلغ متو�سط �لهطول �ملطري 800 ملم �سنويًا، 

تربتها حمر�ء طينية ثقيلة فقرية باملادة �لع�سوية.
هدف املحطة:

1 - در��سة �لعالقات �ملائية حتت ظروف �ملنطقة لزيادة �إنتاجية �لوحدة 
�ملائية.

�لرتكيب  الختيار  �ملختلفة  �لزر�عية  �ملحا�سيل  وتقييم  در��سة    -  2

�ملح�سوىل �ملالئم.
�ل�ساق  "�سد�أ  �الأ�سد�ء  الأمر��س  و�ل�سعري  �لطري  و�لقمح  �لقا�سي  �لقمح  حما�سيل  من  �حلبوب  برنامج  مدخالت  �ختبار   -  3

)�الأ�سود( و�سد�أ �الأور�ق )�الأ�سفر( و�أمر��س �لتبقع �لورقي".
و�لعطرية  �لطبية  و�لنباتات  �حلقلية  �ملحا�سيل  �إنتاجية  رف��ع   -  4

و�الأ�سجار �ملثمرة و�لزر�عات �ملحمية وتطوير معارف �لقوى �لب�سرية 
�لعربية �لعاملة يف جماالت �لبيئة و�لتنمية. 

للمهتمني  �لعلمية  و�خلدمات  �لتطبيقية  �الإر�سادية  �حلزم  تقدمي   -  5

باالأن�سطة �لزر�عية �ملختلفة باملنطقة.
- تنظيم �لدور�ت �لتدريبية فى جماالت �لتنمية �لزر�عية وبخا�سة   6

ل�سباب �خلريجني.
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البنية التحتية للمحطة:
�إنتاجية. • حقول 

�لنباتية. لالأمر��س  �مل�سببات  وتو�سيف  وعزل  للتحليل  • خمترب�ت 
وخمازن. �إد�رية  • مكاتب 

حمطة بحوث اأك�ساد يف خربة التني – نور )حم�ص(:
و�ملمطر  �لبارد  �ملتو�سط  �الأبي�س  �لبحر  فيها مناخ حو�س  وي�سود  238 دومن،  م�ساحتها  وتبلغ  �حد�ثها يف حمافظة حم�س،  مت 
�ستاًء و�حلار و�جلاف �سيفًا، ويبلغ متو�سط �لهطول �ملطري 600 ملم �سنويًا، تتميز تربتها �أنها حمر�ء طينية ثقيلة فقرية باملادة 

�لع�سوية.
هدف املحطة: 

من  �ملتميزة  �لور�ثية  �لرت�كيب  و�نتخاب  وتقييم  در��سة   -  1

و�لذرة  و�ل�سعري  �لطري  و�لقمح  �لقا�سي  �لقمح  حما�سيل 
لالجهاد�ت  و�ملتحملة  �ملب�سرة  �ل�سالالت  ون�سر  �لبي�ساء 

�لبيئية �ملختلفة الختيار �لرتكيب �ملح�سوىل �ملالئم.
و�ل�سجري�ت  تقليدية  �لغري  �ملر�عى  نباتات  وتنمية  �إكثار   -  2

�لرعوية ال�ستخد�مها فى بر�مج تنمية �ملر�عى �لطبيعية �سو�ء 
بالزر�عة �أو �إعادة �لبذر لعالج م�ساكل �لت�سحر.

-3 تنمية وحت�سني �لرثوة �حليو�نية باملناطق �ل�سحر�وية وحديثة 

�ال�ست�سالح.
4 -  تقدمي �حلزم �الإر�سادية �لتطبيقية و�خلدمات �لعلمية للمهتمني باالأن�سطة �لزر�عية �ملختلفة باملنطقة.

5 -  تنظيم �لدور�ت �لتدريبية فى جماالت �لتنمية �لزر�عية.
البنية التحتية للمحطة:

�حليو�ين. �النتاج  وحظائر  • مباين 
�إنتاجية. • حقول 

وخمازن. �إد�رية  • مكاتب 

زراعات برنامج احلبوب )تقييم املدخالت( وتنفيذ جتارب الكفاءة زراعات حممية
االنتاجية العربية ملحا�صيل احلبوب 

)القمح القا�صي والقمح الطري وال�صعري( واملحا�صيل البقولية
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حمطة بحوث اأك�ساد يف ال�سبورة )ريف دم�سق(:
م�ساحتها  تبلغ  دم�سق،  ريف  حمافظة  يف  �ملحطة  �أحدثت 
25 دومن، وي�سود فيها مناخ حو�س �لبحر �الأبي�س �ملتو�سط 

�لبارد و�ملمطر �ستاًء و�حلار و�جلاف �سيفًا، ويبلغ متو�سط 
�لهطول �ملطري 350 ملم �سنويًا، تربتها طينية ثقيلة فقرية 

باملادة �لع�سوية.
هدف املحطة: 

1 - در��سة وتقييم و�نتخاب �لرت�كيب �لور�ثية �ملتميزة من 
حما�سيل �لقمح �لقا�سي و�لقمح �لطري و�ل�سعري و�لذرة 
�ملب�سرة و�ملتحملة لالجهاد�ت  �ل�سالالت  �لبي�ساء ون�سر 

�لبيئية �ملختلفة الختيار �لرتكيب �ملح�سوىل �ملالئم.
2 - تقدمي �حلزم �الإر�سادية �لتطبيقية و�خلدمات �لعلمية 

للمهتمني باالأن�سطة �لزر�عية �ملختلفة باملنطقة.
�لتنمية  جم���االت  ف��ى  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �ل�����دور�ت  تنظيم   -  3

�لزر�عية.
البنية التحتية للمحطة:

�إنتاجية. • حقول 
�إد�رية. • مكاتب 

اإن�ساء خمرب لزراعة الأن�سجة النباتية يف مقر املركز العربي -اأك�ساد:
2016/22، و�لقا�سي باإن�ساء خمابر �مليكروبيولوجيا  دورتها33 رقم  يف  �لعمومية  �جلمعية  لقر�ر  تنفيذً�  �ملخرب  �إن�ساء  مت   •
�لزر�عية و�أمر��س �ملحا�سيل وزر�عة �الأن�سجة �لنباتية، لتمكني �لباحثني يف �ملركز �لعربي "�أك�ساد" و�لدول �لعربية من �لقيام 
باأبحاث علمية حديثة ذ�ت فو�ئد تطبيقية و�إ�سافة قيمة علمية ذ�ت فو�ئد تطبيقية. و��ستخد�م تقنيات حديثة يف �أبحاثهم �ملتنوعة 
مبا يخدم زيادة �ملادة �لنباتية وتنويعها يف �لبلد�ن �لعربية با�ستنباط �أ�سناف جديدة كاملتحملة للجفاف و�مللوحة وغريها، و�إكثار 

ما هو متوفر وتوزيعها ب�سكل مكثف وبطرق علمية و�سحية مالئمة، وزيادة �ملعرفة �لعلمية يف هذ� �ملجال.
�أ�سجار  �أو عطرية-  - حيث متّكن هذه �لتقنية من �كثار �ل�سالالت و�الأ�سناف �ملهددة باالنقر��س و�ملحافظة عليها الأنو�ع طبية 
فاكهة )لوز بري- �جا�س �سوري وغريها(، ونباتات زينة، و�خت�سار �لوقت �لالزم لالإكثار �لتقليدي باإجر�ء �كثار مكثف با�ستخد�م 
زر�عة �الأن�سجة يف وقت ق�سري وعلى مد�ر �لعام لالأنو�ع �ملر�د �كثارها، ��سافة �ىل �حل�سول على نباتات �أو غر��س خالية من 
�الأمر��س �لفريو�سية با�ستخد�م زر�عة �ملري�ستيم �أو �لتطعيم �ملخربي �لدقيق، و�مل�ساهمة يف ��ستنباط �أ�سناف �أو �سالالت متحملة 
لالإجهاد�ت �حليوية و�لبيئية مثل �مللوحة و�جلفاف و�ملبيد�ت من حما�سيل )�لقمح و�ل�سعري( من خالل ��ستخد�م �لهجن �جل�سمية 
و�لت�ساعف �الأحادي، و�حل�سول على نباتات �أحادية �ل�سيغة �ل�سبغية با�ستخد�م زر�عة �ملتوك وم�ساعفتها الإنتاج �سالالت نقية 

وخالية من �الأمر��س �لفريو�سية.

توزيع بذار وزراعة 196 دومن ب�صالالت واأ�صناف اأك�صاد املب�صرة من حما�صيل القمح القا�صي و القمح الطري و ال�صعري
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 كما �سيعمل على تنمية �لقدر�ت �لب�سرية و�ملعرفية بتنفيذ دور�ت تدريبية للكو�در �لوطنية و�لعربية يف جمال ��ستخد�مات تقنيات 
زر�عة �الأن�سجة.

اإكثار النخيل

اإكثار امل�صم�ش والزيتون

اإكثار اللوز الربي
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املــــوارد النباتيــــة 
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تعمل اإدارة املوارد النباتية على تنفيذ اأن�صطتها من خالل الربامج الرئي�صية التالية:
1.برنامج تنمية وتطوير الزراعة املطرية يف الدول العربية:

يهدف �لربنامج �إىل حت�سني �إنتاجية حما�سيل �حلبوب، وخا�سة �لقمح بنوعيه )�لطري و�لقا�سي( و�ل�سعري بو��سطة تطبيق طرق 
تربية �لنبات للح�سول على تر�كيب ور�ثية ذ�ت قدرة حتمل عالية لالجهاد�ت �الحيائية و �لالحيائية ، وزيادة طاقتها �الإنتاجية 
حت�سني  �إىل  باالإ�سافة  �لعربية،  باملنطقة  �جلافة  و�سبه  �جلافة  �ملناطق  ظروف  حتت  �حلديثة  �لزر�عية  �ملمار�سات  با�ستخد�م 
�النتاجية من خالل ��ستخد�م �ملمار�سات �لزر�عية �ملح�سنة  ملح�سويل �لذرة �لرفيعة �لبي�ساء و�لدخن حتت ظروف �إجهادي 
�لغذ�ئية  الأهميتهما  و�سبه �جلافة وذلك   باملناطق �جلافة  �لعلفية  للمحا�سيل  �لرئي�س  �مل�سدر  تعترب  �مللوحة، حيث  و  �جلفاف 

و�لعلفية.
2.برنامج الزراعة احلافظة: 

يقوم �لربنامج بت�سجيع �ملز�رعني يف �لدول �لعربية على تبني نظام �لزر�عة �حلافظة، كما يهدف �إىل حت�سني �إنتاجية �ملحا�سيل، 
ودخل �ملز�رعني، و�إد�رة مياه �لري، و�لتخفيف من حدة �جلفاف كنتيجة للتغري�ت �ملناخية . 

كما يهدف �إىل بناء قدر�ت �ملوؤ�س�سات �لزر�عية �لعربية يف جمال �الإنتاج �لزر�عي �مل�ستد�م، وزيادة �لوعي لدى �لباحثني و�لفنيني 
حول �لتاأثري�ت �الإيجابية لهذ� �لنظام من وجهة �لنظر �لبيئية و�القت�سادية و�الجتماعية.

3.برنامج تنمية وتطوير االأ�صجار املثمرة املالئمة للمناطق اجلافة: 
يهدف �لربنامج �إىل حت�سني �إنتاجية �الأ�سجار �ملثمرة �ملالئمة للمناطق �جلافة و�سبه �جلافة �لعربية   )زيتون، لوز، ف�ستق حلبي، 

تني، عنب( وتوفري �ملادة �لور�ثية �ملوثوقة، وتزويد �لدول �لعربية بها.

4.برنامج تنمية وتطوير النخيل يف الدول العربية: 
�جلني  عمليات  وحت�سني  �خلدمة  عمليات  خالل  من  �لعربية  �لدول  يف  �لتمر  نخلة  ورعاية  وتطوير  تنمية  �إىل  �لربنامج  يهدف 

و�لتد�ول و�ملكافحة �ملتكاملة الأمر��س وح�سر�ت �لنخيل وتعزيز �لن�ساط �الإر�سادي. 

5.برنامج تاأهيل وتطوير املراعي واملوارد احلراجية:
يهدف �لربنامج �إىل ح�سر وم�سح وتقومي �لغطاء �لنباتي �لرعوي، وحتديد نظم ودور�ت ومو��سم �لرعي، �إ�سافة �إىل �إعادة تاأهيل 
�ملناطق �لرعوية �ملتدهورة، وجمع وتقييم وت�سنيف �الأنو�ع �لرعوية، و�نتخاب �لطرز �لور�ثية �ملتحملة لالإجهاد�ت �لبيئية بهدف 

�إكثارها، وتوزيعها على �لدول �لعربية. 
كما يهدف �لربنامج �إىل �إن�ساء جممعات ور�ثية وحقول �أمهات لالأنو�ع �لرعوية ذ�ت �لقيمة �لعلفية �جليدة، و�لقدرة �لتكيفية 

�لعالية، ودر��سة تغري�ت �لغطاء �لنباتي �لرعوي، و �إعد�د �خلر�ئط �لنباتية و�لرعوية.

6.برنامج املحافظة على التنوع احليوي: 
يهدف �إىل توثيق �لتنوع �حليوي يف �لوطن �لعربي عرب ح�سر وجمع وتوثيق �الأنو�ع �لتي تنمو يف �لبيئات �جلافة و�سبه �جلافة، 

�إ�سافة �إىل بناء قو�عد بيانات و��سد�ر �الأطال�س �لنوعية لتلبي حاجة �ملخت�سني يف �لرب�مج �لبحثية و�لتنموية ذ�ت �لعالقة. 
كما يهدف �إىل دعم �لرب�مج �الأخرى باالأ�سول �لور�ثية للنباتات ذ�ت �الأهمية �القت�سادية، �إىل جانب قيامه بالتن�سيق بني �لدول 

�لعربية لتنفيذ �تفاقيتي �لتنوع �حليوي CBD وبروتوكول قرطاجة لل�سالمة �الأحيائية.
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 اأوال: برنامج تنمية وتطوير الزراعة املطرية 
يف الدول العربية

يعترب برنامج تنمية وتطوير �لزر�عة �ملطرية يف �لدول �لعربية �أحد �أهم �لرب�مج �لرئي�سة �مل�ستمرة �لتي ينفذها �ملركز �لعربي 
"�أك�ساد"، لعالقته �ملبا�سرة بعملية �لتنمية �لزر�عية باملناطق �جلافة و�سبه �جلافة يف �لوطن �لعربي وتقليل �لفجوة بني �الإنتاج 

و�الإ�ستهالك عن طريق �إ�سرت�تيجية �لتو�سع �لر�أ�سي و�الأفقي. وتعد �لتنمية �لزر�عية حتت �لظروف �ملطرية هدف رئي�سي، 
ي�ستلزم معه �لعمل على �إ�ستنباط وحت�سني �الأ�سناف �ملنزرعة من �ملحا�سيل �الإ�سرت�تيجية )�لقمح �لقا�سي، و�لقمح �لطري، 

و�ل�سعري، و �لذرة �لرفيعة(، و�لتي تت�سف بالقدرة �لتكيفية �لو��سعة مع �الإحتفاظ باالإنتاجية �لعالية حتت ظروف �الإجهاد�ت 
�الإحيائية و�لال�إحيائية، و�إىل م�ساعدة �ملر�كز �لبحثية يف �إ�ستنباط �سالالت جديدة ذ�ت قدرة على �لتكيف �ل�سيق من خالل 
�إ�ستخد�م �الأجيال �الإنعز�لية و�لتقييم و�الإنتخاب حتت �لظروف �لبيئية �ملحلية، و�إىل رفع كفاءة �خلرب�ت �لفنية �لعربية من 

خالل �لدور�ت و�ملوؤمتر�ت وور�س �لعمل.
�لدول  يف  �ملعنية  و�لهيئات  �جلهات  مع  بالتعاون  تنفذ  تنموية(،   2 و  م�ستمرة،   بحثية   4( م�ساريع   6 �حلبوب  برنامج  يت�سمن 

�لعربية، وفيمايلي ن�ساطات و�إجناز�ت �مل�ساريع �ملنفذة خالل مو�سم 2015 - 2016.
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م�سروع ا�ستنباط اأ�سناف من القمح وال�سعري
عالية التحمل لالإجهادات الالاإحيائية والإحيائية وذات كفاءة اإنتاجية عالية

الهدف من امل�صروع: 
�إنتاجيتها مبا ي�سمن  وثبات  و�ل�سعري(،  �لطري،  و�لقمح  �لقا�سي،  )�لقمح  �ل�سغرية  �إنتاجية حما�سيل �حلبوب  تطوير وحت�سني 

حتقيق �الأمن �لغذ�ئي، و�لتنمية �لزر�عية �مل�ستد�مة ملكونات �لنظام �لزر�عي �لعربي.
مكان تنفيذ امل�صروع:

�ململكة �الأردنية �لها�سمية - �جلمهورية �لتون�سية - �جلمهورية �جلز�ئرية �لدميوقر�طية �ل�سعبية - �ململكة �لعربية �ل�سعودية - 
جمهورية �ل�سود�ن - �جلمهورية �لعربية �ل�سورية - �سلطنة عمان - جمهورية �لعر�ق - دولة فل�سطني - دولة �لكويت - �جلمهورية 

�للبنانية - دولة ليبيا - جمهورية م�سر �لعربية - �ململكة �ملغربية - �جلمهورية �الإ�سالمية �ملوريتانية - جمهورية �ليمن.
ت�سمنت �الأن�سطة �ملنفذة ملكونات بر�مج تربية وحت�سني �لقمح �لقا�سي، و�لقمح �لطري، و�ل�سعري خالل �ملو�سم  �صري العمل: 

�لزر�عي 2015-2016 ما يلي:
1 - تقييم امل�صادر الوراثية لتحمل االإجهادات الالاأحيائية واالأحيائية:

يتم تقييم �أد�ء �مل�سادر �لور�ثية �ملدخلة �أو �مل�ستنبطة من �ملركز �لعربي "�ك�ساد" لتحمل �الإجهاد�ت �لال�أحيائية و�الأحيائية يف 
حمطات �ملركز �لعربي �لبحثية )�إزرع - طرطو�س( يف دولة �ملقر،  وحمطة كفرد�ن )لبنان(.

 3088 2015-2016، مت تقييم �لعديد من �مل�سادر �لور�ثية من �لقمح �لقا�سي و�لقمح �لطري و�ل�سعري، �سّمت  خالل مو�سم 
�أك�ساد �لد�خلة يف جتارب  �إ�سافًة �إىل �سالالت  مدخاًل �لو�ردة من بع�س �لدول �لعربية ومنظمات �قليمية ودولية متخ�س�سة، 
�لكفاءة �الإنتاجية �الأولية و�لعربية و�أ�سطر �ملر�قبة، ونتيجة لتلك �لتقييمات �لتي مّتت يف �لبيئات �ملجهدة �ملختلفة مت �نتخاب 703 

م�سدرً� ور�ثيًا من �الأنو�ع �لثالثة ملو��سلة �لعمل عليها يف مر�حل �لرتبية �ملختلفة، بهدف �لو�سول لل�سالالت �لو�عدة.
�جلهات �مل�ساركة يف �مل�سروع:  حمطات �ملركز �لعربي - �أك�ساد
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2 - التهجينات العامة:
وثنائي  و�ل�سعري)�سد��سي  �لطري  و�لقمح  �لقا�سي  �لقمح  لكل من حما�سيل  �ملنتخبة  �الآباء  بني  ناجحًا  تهجينًا   544 �إجر�ء  مت 
136 هجينًا من كل حم�سول، بهدف ��ستنباط �سالالت جديدة مب�سرة خالل �الأجيال �النعز�لية و�ملتقدمة  �ل�سفوف( مبعدل 
�ملتالحقة، علمًا باأن �الآباء �مل�ستخدمة يف �لتهجني جرى تقييمها الأكرث من مو�سم زر�عي، ويف عدة مو�قع لدر��سة مدى حتملها 
�إ�ستخد�م طريقتي �لعدوى �لطبيعية و�لعدوى �الإ�سطناعية لدر��سة حتملها لالأمر��س  لالإجهاد�ت �لال�أحيائية و�الأحيائية، ومت 

�لرئي�سية �ل�سائعة )�الأ�سد�ء، و�لتفحمات، وتبقعات �الأور�ق.....�إلخ(.

3 - تقييم الهجن واالأجيال االنعزالية واملتقدمة:
تغطي هذه �الأجيال خمتلف مر�حل بر�مج تربية �لقمح �لقا�سي، و �لقمح �لطري، و�ل�سعري ، بدءً� من �جليل �الأول "F1" وحتى 
586 هجينًا �سمت 4329 عائلة و�ساللة، و�نتخب منها 407 هجينًا ت�سمنت 4227 عائلة  تقييم  �جليل �خلام�س "F5"، حيث مت 
و�ساللة، و�ستتابع عليها عمليات �لتقييم و�الإنتخاب خالل �الأجيال �الإنعز�لية �ملختلفة بهدف �إدخال �ملب�سر منها باجليل �خلام�س 

ك�ساللة و�عدة يف جتربة �لكفاءة �الإنتاجية �الأولية، �لتي ُتعد �ملرحلة �الأوىل من تقييم �ل�سالالت.

4 - اأ�صطر املراقبة:
�سمت هذه �الأ�سطر 2393 مدخاًل من �لقمح �لقا�سي، و�لقمح �لطري، و�ل�سعري، جرى تقييمها ملو�سمني زر�عيني متتاليني، للتاأكد 
من ثباتية �سفاتها، ومالئمتها لبيئة �الختبار، و�نتخب منها 228 مدخاًل متميزً�، يتم ��ستخد�مها كاآباء هجن للتح�سني �لور�ثي 

يف مو�سم 2016 - 2017.
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5 - جتارب الكفاءة االإنتاجية االأولية:
بلغ عدد �ل�سالالت �ملختربة من �لقمح �لقا�سي، و�لقمح �لطري، و�ل�سعرييف جتارب �لكفاءة �الإنتاجية �الأولية لل�سنة �أوىل 120 
�إزرع )�سورية( وحمطة كفرد�ن  �ل�سو�هد �ملحلية �ملزروعة يف حمطتي  �أف�سل  - 2016، قورنت مع   2015 �ساللة خالل مو�سم 
)لبنان(، ومت �لرتكيز يف �لتقييم على �خلو��س �الإنتاجية و�ل�سفات �ملورفولوجية و�لف�سيولوجية وحتمل �الأمر��س. حيث �نتخب 

منها 60 �ساللة مب�سرة �ستخترب ل�سنة ثانية يف مو�سم 2016 - 2017، متهيدً� لدخولها فى جتارب �لكفاءة �الإنتاجية �لعربية.
6 - جتارب الكفاءة االإنتاجية العربية:

تهدف هذه �لتجارب �إىل تقييم �أد�ء �سالالت �أك�ساد �ملتفوقة فى جتارب �لكفاءة �الإنتاجية �الأولية حتت ظروف �لزر�عة �ملطرية 
و�ملروية يف �أكرب عدد من �ملو�قع �لبيئية �ملتباينة �ملوزعة يف 16 دولة عربية )�ململكة �الأردنية �لها�سمية - �جلمهورية �لتون�سية 
- �جلمهورية �جلز�ئرية �لدميوقر�طية �ل�سعبية - �ململكة �لعربية �ل�سعودية - جمهورية �ل�سود�ن - �جلمهورية �لعربية �ل�سورية 
- �سلطنة عمان - جمهورية �لعر�ق - دولة فل�سطني - دولة �لكويت - �جلمهورية �للبنانية - دولة ليبيا - جمهورية م�سر �لعربية 
�ملحلية  �ل�سو�هد  على  �ملتفوقة  �ل�سالالت  وحتديد  �ليمن(.  جمهورية   - �ملوريتانية  �الإ�سالمية  �جلمهورية   - �ملغربية  �ململكة   -

و�ملح�سنة حتت �لظروف �لبيئية �مل�ستهدفة، ومتابعة تقييمها و�عتماد �ملتميز منها كاأ�سناف جديدة حم�ّسنة.
�سمت كل جتربة 19 �ساللة متقدمة من كٍل من �لقمح �لطري، و�لقمح �لقا�سي، و 18 �ساللة من �ل�سعري )�لثنائى و �ل�سد��سي(، 
�إ�سافًة لل�ساهد �ملحلي و�ملح�سن. و��سارت نتائج مو�سم 2015-2016 �لو�ردة من عدة مو�قع يف �لدول �لعربية �إىل تفوق �سالالت 

�أك�ساد على �ل�سو�هد �ملحلية يف �أكرث من دولة عربية، وهي:
�لقمح �لقا�سي: �أك�ساد )1433 - 1453 - 1456 -  1469 - 1483 - 1499 -  1505 - 1517(.

�لقمح �لطري: �أك�ساد )1288 - 1300 - 1302 - 1304 - 1314 - 1328 - 1330 - 1334 -  1342(.
�ل�سعري: �أك�ساد )1724 -  1725 - 1745 -  1746 - 1752 - 1753 - 1760 -  1765 -  1766 - 1772(.

7 - اأ�صناف اأك�صاد من القمح الطري، والقمح القا�صي، وال�صعري املعتمدة يف الدول العربية:
مت �عتماد 24 �سنفًا يف 8 دول عربية حتى تاريخه، كما هومو�سح باجلد�ول �لتالية.

�صعريقمح طريقمح قا�صيالدولة
2-1�الأردن
332�سورية
-21لبنان

112�ملغرب
165�جلز�ئر
-22�ليمن
321ليبيا

--1�لعر�ق



21

التقريـر الفني ال�ســنوي 2016

�صنة االعتماداال�صم املعطىالدولةاإ�صم ال�صنف اأو ال�صاللة

�أك�ساد 65

1985�أك�ساد 65�الأردن
1985�أك�ساد 65�سورية
1985�أك�ساد 65�ملغرب
2000ليبيا
2010تل عمارة 1لبنان

-�أك�ساد 65�لعر�ق
بحوث 107ليبيا�أك�ساد 357
2000ليبياأكساد 363

2002دوما 1�سورية�أك�ساد 1105
2013تل عمارة 3لبنان 

2012�ساوره�جلز�ئر�أك�ساد 1107
2008نعيم 1�ليمن�أك�ساد 1119
2008بحوث 5�ليمن�أك�ساد 1169
2010دوما 3�سورية�أك�ساد 1229

اأ�صناف اأك�صاد من القمح القا�صي Durum Wheat  املعتمدة يف الدول العربية

�صنة االعتماداال�صم املعطىالدولةاإ�صم ال�صنف اأو ال�صاللة

1985ح�سنة�جلز�ئر�أك�ساد 59

1985�أك�ساد59�ملغرب

2004دوما 2�سورية�أك�ساد 885

2011رماد��جلز�ئر

2012جنات�جلز�ئر�أك�ساد 899

�أك�ساد 901

2007دوما 4�سورية

2010ليبيا

2010تل عمارة 2لبنان

2013مونة�جلز�ئر

2010ليبياأكساد 935

2012جميلة�جلز�ئر�أك�ساد 969

2008�سيبام 1�ليمن�أك�ساد 1097

2008�سيبام 2�ليمن�أك�ساد 1119

2014دوما 6�سورية�أك�ساد 1133

2014تيطري�جلز�ئر�أك�ساد 1139

اأ�صناف اأك�صاد من القمح الطري Bread wheat  املعتمدة يف الدول العربية
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�صنة االعتماداال�صم املعطىالدولةاإ�صم ال�صنف اأو ال�صاللة

�أك�ساد 60

1985�أك�ساد 60�الأردن

1985�أك�ساد 60�سورية

1985�أك�ساد 60�ملغرب

1985بحرية�جلز�ئر

1985�أك�ساد 68�ملغرب�ك�ساد 68

1985رمادة�جلز�ئر�ك�ساد 68

�ك�ساد 176

1985�أك�ساد 176�سورية

1985�أك�ساد 176�الأردن

1985�أك�ساد 176�ملغرب

1985نايلية�جلز�ئر

ميمونليبيا�أك�ساد 1230
2014�سوقر�جلز�ئر�أك�ساد 1688

2014تهارت�جلز�ئر�أك�ساد 1704

اأ�صناف اأك�صاد من  ال�صعري Barley  املعتمدة يف الدول العربية
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م�سروع الأنظمة الزراعية املح�سولية 
يف املناطق املطرية

الهدف من امل�صروع:
در��سة بع�س �لتقانات �لزر�عية �ملوؤثرة يف �إنتاجية حما�سيل �حلبوب يف �ملناطق �جلافة و�سبه �جلافة وحتديد �أف�سلها، و�إدخال 

بع�س �لنظم �لزر�عية �جلديدة �لتي حتقق �لتكامل و�لتو�زن بني �الإنتاجني �لنباتي و�حليو�ين.
مكان تنفيذ امل�صروع: 

يجري �لعمل يف �لتجارب �الأولية للم�سروع �سمن �ملحطات �لبحثية �لتابعة للمركز �لعربي – �أك�ساد ريثما يتم �لتو�سل �إىل �لنتائج 
�لنهائية ومن ثم نقلها �إىل �لدول �لعربية �لر�غبة.

�صري العمل:
��ستملت �أن�سطة �مل�سروع  خالل عام 2016 على ما يلي:

1 - تطوير حزمة التقانات الزراعية املنا�صبة لتح�صني اإنتاجية اأ�صناف اأك�صاد املعتمدة من القمح حتت ظروف الزراعة املطرية 
واملروية:

ُنفذت جتربة حقلية يف حمطة بحوث �أك�ساد يف �زرع، و�ظهرت �لنتائج �أن �لزر�عة �ملبكرة )11/15(، ومعدل �لت�سميد �الآزوتي 
�نتاجية حتت  �الأ�سناف �ملدرو�سة �سجلت �على  150 كغ/هكتار جلميع  �إ�سافة كمية بذ�ر مبعدل  N /هكتار- 1 وعند  200 كغ 

ظروف �لزر�عات �ملروية و�ملطرية.
2 - اإجراء درا�صة على تاأثري م�صتويات خمتلفة من امللوحة على اإنتاجية القمح الطري، والقمح القا�صي، وال�صعري: 

و�لري  �لليزميرت�ت  �لزر�عة يف  با�ستخد�م   2016 -  2015 �لزر�عي  �ملو�سم  �زرع خالل  �أك�ساد يف  تنفيذه يف حمطة بحوث  مت 
)�أك�ساد  �لطري وهي:  �لقمح  �أ�سناف من  �ستة  زر�عة  ميليمول/لرت( .متت   150  ،100  ،50 تر�كيز ملحية )0،  مبحاليل ذ�ت 
885 - �أك�ساد899 - �أك�ساد901 - �أك�ساد969 - �أك�ساد1133 - �أك�ساد981( ومتت متابعة منو �لنباتات حقليا و ت�سجيل موؤ�سر�ت 

�ل�سفات �ملطلوبة: وزن �حلبوب بالنبات، عدد �حلبوب بالنبات �رتفاع �لنبات، عدد �الإ�سطاء�ت �لكلية بالنبات، عدد �الإ�سطاء�ت 
�ملثمرة بالنبات. 

من خالل حتليل �لبيانات �إح�سائيًا تبني �أن �ل�سنف �أك�ساد 885 هو �الأعلى يف �لغلة.
القا�صي  القمح  حتمل  وحت�صني  تطوير  يف  املحلية  وال�صالالت  الربية  الوراثية  االأ���ص��ول  ا�صتخدام  على  درا���ص��ة  اإج���راء   -  3

لالجهادات الالحيائية وثباتية االنتاجية:
مت زر�عة 4 �سالالت حملية من �لقمح �لقا�سي  و 4 �أ�سناف معتمدة يف �أك�ساد من �لقمح �لقا�سي يف حمطة بحوث �أك�ساد يف �زرع، 
وتهجني �الباء و�حل�سول على بذور 16 هجني F0 �ستزرع يف �ملو�سم �لقادم للح�سول على نبات F1 يف حمطة بحوث �زرع ملتابعة 

عمليات �لتقييم و�النتخاب.
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4 - تقييم طرز وراثية من الذرة الرفيعة )العلفية اخل�صراء( للح�ش:
هدفت �لدر��سة �إىل تقييم �أد�ء 10 �أ�سناف من �لذرة �لرفيعة �لتي ميكن �إ�ستخد�مها كمح�سول علفى باحل�س وهي: )م�سر6، 

جيزة 113، جاز�ن �أحمر، جاز�ن �أبي�س، مايو، فيرتيه، Fello، Biufuel، Jioui، Bodelly(. وعدد 3 طرز ور�ثية من �لدخن.
�الأ�سناف  تفوق  �الأولية  �لنتائج  و�أظهرت   ،2016/2015 �ملو�سم  من  �عتبارً�   ، �زرع  يف  �أك�ساد  بحوث  مبحطة  �لتجربة  نفذت 

)فيرتيه، جاز�ن �أحمر، جاز�ن �أبي�س( باإنتاج �ملادة �جلافة و�ستتابع �لدر��سة فى �ملو��سم �لقادمة لتاأكيد �لنتائج �الأولية.
5 - اإدخال وتقييم حم�صول الدخن  Pearl millet يف البيئات �صبه اجلافة:

مت زر�عة 25 تركيب ور�ثي من �لدخن م�ستوردة من ICRISAT  خالل مو�سم 2016/2015 فى حمطة بحوث �أك�ساد يف �زرع، يف 
موعدين وثالث م�سافات زر�عة، بهدف تقييم مدى تاأقلم هذ� �ملح�سول مع �لبيئات �سبه �جلافة، و�ستتابع �لدر��سة فى �ملو�سم 

�لقادم لتاأكيد �لنتائج �الأولية.

م�سروع  اإكثار بذار الأ�سناف وال�ساللت الواعدة )املب�سرة(
 من  القمح  وال�سعري

الهدف من امل�صروع: 
�أ�سا�سي يف حمطات  �إكثار بذ�ر �ملربي الأ�سناف و�سالالت �أك�ساد من �لقمح �لقا�سي و�لقمح   �لطري و�ل�سعري ، �لتي تتم ب�سكٍل 
بحوث "�أك�ساد"  �ملتعددة حتت ظروف �لزر�عة ملطرية، ويقوم �ملركز �لعربي من خالل هذ� �مل�سروع بتوفري كميات �لبذ�ر �ملطلوبة 
مع �ملحافظة على نقاوتها من خالل عمليات �لتنقية �مليكانيكية و�لور�ثية �أثناء مو�سم �لنمو، و�إجر�ء عمليات �لغربلة و�لتعقيم 

و�لتخزين �جليد الحقًا.
مكان تنفيذ امل�صروع: 

�ملحطات �لبحثية �لتابعة للمركز �لعربي - �أك�ساد
�صري العمل:

�إكثارها  �لتي مت  �ملب�سرة  �أك�ساد  �أ�سناف و�سالالت  بلغ عدد 
�ملختلفة  �الإك��ث��ار  ومب��ر�ح��ل   2016  -  2015 مو�سم  خ��الل 
G1( 123 �سنفًا و�ساللًة من �لقمح  G0، و�لنو�ة  )�لنوية 
�لقا�سي و�لقمح �لطري و�ل�سعري. و�أر�سل من �إنتاجها كمية 
�سكل  على  عربية  دول��ة   14 �إىل  ب��ذ�ر  كغ   344 نحو  بلغت 
�ملو�سم  خالل  لزر�عتها  مب�سرة،  و�سالالت  وهجن  جتارب 

�لزر�عي 2016 - 2017 كما هو مبني يف �جلدول �لتايل.

كميات بذار القمح وال�صعري
 املر�صلة اإىل الدول العربية لزراعتها يف مو�صم 2016/2015

كمية البذار )كغ(الدولة
26�الأردن

90تون�س

28�جلز�ئر

13�ل�سعودية

28�سورية

28�ل�سود�ن

13�لعر�ق

13�سلطنة عمان

13فل�سطني

13�لكويت

27لبنان

12ليبيا

26م�سر

13�ملغرب

13موريتانيا

344�ملجموع
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م�سروع تنمية وتطوير وحت�سني 
Sorghum bicolor )الذرة الرفيعة )البي�ساء

الهدف من امل�صروع:  
�لدول  يف  )�لبي�ساء(  �لرفيعة  �لذرة  �إنتاجية  وحت�سني  وتطوير  تنمية  خالل  من  �لعربي  �ملز�رع  دخل  زيادة  �إىل  �مل�سروع  يهدف 

�لعربية، ودعم �لرب�مج �لوطنية باملادة �لور�ثية �ملح�سنة، ورفع كفاءة �لكو�در �لفنية �لعربية. 
مكان تنفيذ امل�صروع: 

يجري �لعمل على �إكثار �لبذ�ر �ملربى �سمن �ملحطات �لبحثية 
�لتابعة للمركز �لعربي – �أك�ساد ومن ثم يتم �سحنها �إىل �لدول 

�لعربية �لر�غبة.
�صري العمل: 

نفذت �خلطة �لتنفيذية للم�سروع خالل عام 2016 وفق مايلي: 
•زر�عة 25 عائلة من �الأجيال �الإنعز�لية �ملختلفة، و�إنتخب منها 
و�الإنتاجية،  �ملورفولوجية،  �ل�سفات  على  بناًء  عائالت   10

وحتمل �الآفات.
يف  �ستدخل  باالإنتاجية  متفوقة  مب�سرة  �ساللة   19 •��نتخاب 

�ملو�سم �لقادم يف جتارب �لكفاءة �الإنتاجية �الأولية.
 ACSAD4 ،ACSAD1 �لغلة من �حلبوب وهي  10 �سالالت يف  تفوق   2016 ملو�سم  �الإنتاجية  �لكفاءة  نتائج جتربة  •�أظهرت 
ACSAD10، ACSAD9، ACSAD6، ACSAD5، ACSAD18، ACSAD17، ACSAD16 ، ACSAD14 وكانت غلتها 

�حلبية 2781، 3230، 2455، 2457، 2250، 2794، 2277، 3167، 2108، 2227، كغ/ه� على �لتو�يل مقارنة مع �إنتاجية 
�ل�ساهد �إزرع 7 )1920 كغ/ه� (  وقد تر�وحت ن�سبة �لزيادة يف �لغلة بني 9.7 % و 68 % ن�سبة �إىل �ل�ساهد. 

•تقييم 69 طرزً� ور�ثيًا و�نتخاب 31 طرزً� متفوقًا ومتميزً� بالغلة ومكوناتها و�إدخالها يف بر�مج �لرتبية �ملختلفة وهي: �زرع - 3 
، �زرع - 5، �زرع - 7، �زرع - 63، �زرع - 66، �زرع - 67، خر�بو - 115، تل �أبي�س - 1، بلدي - 4، �سلخ - 3، �سلخ - 6 )�سورية(، 
دور�دو - 9، جيزة - 15، جيزة - 113، م�سر - 5، م�سر- 9، م�سر - 11 )م�سر(، فيرتيته، مايو )�ل�سود�ن(، عماين حملي 

)عمان(، Biofuel، Jioue، Djodj Lwans )موريتانيا(. 
•�إدخال وتقييم 13 طرزً� ور�ثيًا جديدً� من �لذرة �لبي�ساء و 3 طرز من �لدخن من �لهيئة �لعامة للبحوث �لعلمية �لزر�عية يف 
�سورية ومركز �لبحوث �لزر�عية يف م�سر، وذلك �سمن جتارب خطوط �مل�ساهدة، وقد مّت �نتخاب 7  طرز ور�ثية من �لذرة 

�لبي�ساء، وطرزً� ور�ثيًا و�حدً� من �لدخن )ICSV-700(، وذلك بناًء على �ل�سفات �ملورفولوجية و�لتاأقلم �لبيئي.
•تزويد كال من �ملعهد �لتقني للزر�عات �لو��س���عة يف �جلز�ئر و�ملركز �لوطني لبحوث �لزر�عة و�لرثوة �حليو�نية يف �ل�س����عودية 

ب� 20 طرزً� ور�ثيًا �سمن جتربة �لكفاءة �الإنتاجية �لعربية.

م�سروع اأبحاث ودرا�سات 
للتقانات احليوية

الهدف من امل�صروع:  
و�لطري،  �لقا�سي  �لقمح  من  �أك�ساد  و�سالالت  الأ�سناف  �لور�ثية  �لقر�بة  ودرجة  �لور�ثية  �لب�سمة  حتديد  �إىل  �مل�سروع  يهدف 

و�ل�سعري، وحماية حقوق ملكية �ملركز �لعربي فيما ُينتج من �أ�سناف و�سالالت ومو�د ور�ثية.
مكان تنفيذ امل�صروع: 

يقوم خرب�ء �أك�ساد بالعمل على تنفيذ �لدر��سات �لور�ثية و�جلزئية وفق خطة �مل�سروع �سمن خمرب �لتقانات �حليوية �ملتطور يف 
�ملركز �لعربي - �أك�ساد.
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�صري العمل:
قام خرب�ء �ملركز �لعربي باإجر�ء �لدر��سات و�لتحاليل �ملخربية الأكرث من 600 عينة خمتلفة )تربة - �أعالف - حليب( تعود الأبحاث 
وجتارب علمية يقوم بها �أك�ساد حول: ��ستجابة حم�سول �لقمح للت�سميد بالعنا�سر �لكربى، وم�سروع �لزر�عة �حلافظة، و�لتجارب 
�خلا�سة با�ستخد�م  نو�جت  تقليم �لزيتون يف  عالئق �الأغنام، و�أبحاث تقييم �سالحية بع�س �أنو�ع �لرتب لال�ستعمال �لزر�عي مبا 

يخدم م�ساريع �ملركز وفق �خلطط �لبحثية.
امل�ساريع التنموية اخلا�سة 

يف الدول العربية
م�صروع حت�صني اإنتاج القمح يف دولة فل�صطني:

�أمريكي ب�سكٍل  �ألف دوالر   150 تنفيذً� لقر�ر�ت �جلمعية �لعمومية و�ملجل�س �لتنفيذي الأك�ساد، مت تنفيذ �لربنامج �لفني بقيمة 
كامل، ويف هذ� �ملجال مت:

• �ر�سال 13 كغ من �سالالت و��سناف �ك�ساد �ملب�سرة لزر�عتها يف مو�سم 2017/2016.
ظروف  حتت  �حلبوب  ملحا�سيل  �لور�ثي  "�لتح�سني  عنو�ن  حتت  فل�سطني  دولة  من  متدربني  ل�سالح  تدريبية  دورة  تنفيذ   •
تل   - �للبنانية  �لزر�عية  �لعلمية  �الأبحاث  �ل�سنفية" يف م�سلحة  �لنقاوة  و�ملحافظة على  و�لال�حيائية  �الحيائية  �الجهاد�ت 

عمارة - لبنان خالل �لفرتة من 15 - 2016/5/20.
م�صروع اإكثار 30000 طن من بذار القمح فى الوالية ال�صمالية بزراعة 200000 هكتار – ال�صودان:

مت �إعد�د وثيقة �مل�سروع �لفنية، و�إعتمدت من قبل وز�رة �لزر�عة و�لري يف �ل�سود�ن، ورفعت �إىل �لبنك �الإ�سالمى للتنمية لتوفري 
�لتمويل �لالزم.

التعاون مع الهيئات 
ومراكز البحوث العربية والأجنبية

 وزارة الزراعة واالإ�صالح الزراعي يف اجلمهورية العربية ال�صورية - املوؤ�ص�صة العامة الإكثار البذار: مت تزويد �ملوؤ�س�سة �لعامة 
الإكثار �لبذ�ر ب 25 كغ كنو�ه )�سالالت نقية( من عدد 6 �أ�سناف و�سالالت �أك�ساد �ملعتمدة يف �سورية وبيانها كالتايل:

�لطري دوما4  �لقمح  4 �سنف من  1229( وعدد  )�أك�ساد   3 و دوما   )65 )�أك�ساد  �لقا�سي  �لقمح  2 �سنف من حم�سول  عدد 
)�أك�ساد 901(، دوما 2 )�أك�ساد 885(، و دوما 6 )�أك�ساد 1133( و �أك�ساد 899.

كلية الزراعة –  جامعة دم�صق – اجلمهورية العربية ال�صورية: �سمن �إطار�لتعاون مع جامعة دم�سق – كلية �لزر�عة
مت تقييم �سالالت �ل�سعري �لطافرة و�لناجتة عن معاملة �سنفني هما فر�ت 1 )�سد��سي �ل�سف( و عربي �أ�سود )ثنائى �ل�سف( 

بثالث جرع�ات من �أ�س���عة جاما  )5، 10، 15 كيلو ر�د(. 
و�أظهرت  لبنان،   – �إزرع، وحمطة بحوث كفرد�ن  �ك�ساد يف  2016/2015 مبوقعني حمطة بحوث  �ملو�سم  �لتجربة خالل  نفذت 
بالعامل  تاأثر �ملنتخبات  �ل�سو�هد ولوحظ  �لغلة على  �الإنتاجية ومكونات  �لناجتة فى  �ل�سالالت  �لعديد من  �الأولية تفوق  �لنتائج 
وتتابع  �حليوية،  للتقانات  �أك�ساد  خمابر  فى  لل�سالالت  و�لنوعية  �لكمية  �ل�سفات  عن  �مل�سئولة  �ملورثات  حتديد  و�سيتم  �لبيئي، 

�لدر��سة يف �ملو�سم �لقادم.
مت اإدخال 5 �صالالت يف جتارب الكفاءة االأولية �صنة ثانية الإختبار اأدائها مقارنة مبكونات برنامج ال�صعري وانتخاب 3 �صالالت 

ال�صتخدامها كاآباء هجن خالل املو�صم 2017/2016. 
التعاون مع املنظمات الدولية

• تفعيل �لتعاون مع �ملركز �لدويل للبحوث �لزر�عية يف �ملناطق �جلافة ICARDA لتبادل �ملو�د �لور�ثية حيث مت ��ستالم 362 
�ساللة من �ل�سعري و�لقمح �لطري و�لقمح �لقا�سي لزر�عتها خالل �ملو�سم 2016 / 2017 مبحطتي بحوث �ك�ساد يف �جلما�سة 

)طرطو�س( و�إزرع )درعا(.
• تفعيل �لتعاون مع �ملركز �لدويل لتح�سني �لقمح و�لذرة CYMMET لتبادل �ملو�د �لور�ثية حيث مت ��ستالم عدد 812 �ساللة من �لقمح 

�لقا�سي و�لقمح �لطري لزر�عتها خالل �ملو�سم 2016 / 2017 مبحطتي بحوث �ك�ساد يف �جلما�سة )طرطو�س( و�إزرع )درعا(.
• تفعيل �لتعاون مع ICRISAT لتبادل �ملو�د �لور�ثية من حم�سويل �لذرة �لبي�ساء حيث مت ��ستالم 21 تركيب ور�ثي من �لذرة 

�لبي�ساء و25 تركيب ور�ثي من �لدخن، لزر�عتها خالل �ملو�سم 2016 / 2017.
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 يعتمد نظام الزراعة احلافظة على اأربعة دعائم اأ�صا�صية هي: 
عدم فالحة �لرتبة �أو فالحتها باحلد �الأدنى، و�لتغطية �مل�ستمرة 
ل�سطح �لرتبة بالبقايا �لنباتية �أو حما�سيل �لتغطية �خل�سر�ء، 
وتطبيق �لدورة �لزر�عية �ملنا�سبة، و�ملكافحة �لفّعالة لالأع�ساب 

�ل�سارة خا�سًة يف �ل�سنو�ت �الأوىل من تطبيق هذ� �لنظام.
مناطق  ��ستثمار  الأهمية  "�أك�ساد"  �لعربي  �ملركز  من  �إدر�ك��ًا 
�لزر�عة �ملطرية، وتطبيق �ملمار�سات �لزر�عية �لتي حت�ّسن من 
كفاءة ��ستعمال �ملياه، حيث ُيعد تو�فر �ملياه يف مثل تلك �لبيئات 
من �لعو�مل �لبيئية �لرئي�سة �ملحددة لالإنتاج �لزر�عي، كان ال 
بّد من �عتماد نظام �لزر�عة �حلافظة �الأقل ��ستنفادً� للمو�رد 
من  �لزر�عية  �لرتب  يحمي  �لذي  و�ملياه(،  )�لرتبة،  �لطبيعية 
�الجنر�فني �لريحي و�ملائي، وي�سهم يف �إعادة تاأهيل �الأر��سي 
�ملادة  من  حمتو�ها  حت�سني  خ��الل  من  �ملتدهورة،  �لزر�عية 
��ستقر�رها،  وزي��ادة  �الإنتاجية  حت�سني  يف  وي�ساعد  �لع�سوية، 
م�ستوى  وحت�سني  �مل���ز�رع  دخ��ل  زي���ادة  �إىل  بالنتيجة  وي���وؤدي 

معي�سته.
هدف الربنامج:

- �إعادة تاأهيل �لنظم �لبيئية �لزر�عية �ملتدهورة.
�الأر�س،  �إنتاجية  وحت�سني  �لزر�عي،  �الإنتاج  تكاليف  تقليل   -

و�ملياه، و�ملح�سول.
م�ستوى  وحت�سني  للمز�رع  �القت�سادي  �لربح  هام�س  زي��ادة   -

معي�سته.
- زيادة مقدرة �لنظم �لبيئية �لزر�عية �لتكيفية، و�لتخفيف من وطاأة �لتغري�ت �ملناخية. 

- نقل ق�س�س �لنجاح �إىل حقول �ملز�رعني يف �لدول �لعربية �ملهتمة. 
- تطوير عو�مل �إد�رة �الأر�س و�ملح�سول وزيادة طاقتهما �الإنتاجية.

- تدريب �لكو�در �لفنية �لعربية على �أ�س�س �إد�رة �الأر�س و�ملح�سول.
مكان تنفيذ الربنامج:

يتم تنفيذ �لربنامج بالتعاون بني �ملركز �لعربي �أك�ساد مع وز�ر�ت �لزر�عة و�ملوؤ�س�سات �لبحثية �لتابعة لها و�ملز�رعني يف �لدول 
�لعربية �ملعنية.
�سري العمل: 

ت�سمنت �خلطة �لتنفيذية للربنامج خالل عام 2016 �أن�سطة �لربنامج للمو�سم �لزر�عي 2016-2015 وهي:

1 - امل�سروع البحثي )تقييم اأهمية تطبيق نظام الزراعة احلافظة يف حت�سني اإنتاجية 
املحا�سيل احلبية و�سفات الرتبة على املدى الطويل( يف حمطة بحوث "اأك�ساد" يف ازرع: 

نتائج تنفيذ امل�سروع:
�لزر�عة  مع  باملقارنة  هكتار(  كغ/   2782( �حلافظة  �لزر�عة  ظروف  حتت  باملتو�سط  �لقمح  ملح�سول  �حلبية  �لغلة  ز�دت   •

ثانيا: برنامج الزراعة احلافظة
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�لتقليدية )2355 كغ/هكتار(، مبعدل زيادة يف �لغلة �حلبية مقد�ره 15.35 %. 
• �زد�د متو�سط �لغلة �حلبية عند تطبيق �لدورة �لزر�عية مع حم�سول �لبيقية )2651 كغ/هكتار( باملقارنة مع غياب �لدورة 

�لزر�عية )2487 كغ/هكتار(، مبعدل زيادة مقد�ره 6.19 %.
�أك�ساد357 )2761 كغ/هكتار( باملقارنة مع  �لغلة �حلبية كان �الأعلى لدى نباتات �سنف �لقمح �لقا�سي  �أّن متو�سط  • لوحظ 

�سنف �لقمح �لطري �أك�ساد901  )2378 كغ/هكتار( بزيادة مقد�رها 38.30 %. 
• تفوق نظام �لزر�عة �حلافظة باملتو�سط يف كفاءة ��ستعمال مياه �الأمطار )12.20 كغ/ مم �أمطار/ �ملو�سم( على نظام �لزر�عة 

�لتقليدية )10.51 كغ/مم �أمطار/ �ملو�سم ( مبعدل زيادة قدره 13.85 %.
�لزر�عة �حلافظة  �لتو�يل( حتت ظروف  على   % 25.90 و  �لو�حد )15.35  للهكتار  و�لربح  �الإير�د  �لزيادة يف  ن�سبة  بلغت   •

باملقارنة مع �لزر�عة �لتقليدية، وكانت ن�سبة �النخفا�س يف �لتكاليف قر�بة 18.06 %. 
• �أدى تطبيق نظام �لزر�عة �حلافظة �إىل حت�سني حمتوى �لرتبة من �ملادة �لع�سوية ومن �لعنا�سر �ملعدنية �لكربى NPK، مقارنًة 

مع نظام �لزر�عة �لتقليدية.
وتطبيق  �لرتبة،  ل�سطح  �مل�ستمرة  و�لتغطية  �لفالحة،  متكاملة )عدم  زر�عية  �لزر�عة �حلافظة كحزمة  نظام  تطبيق  �ساعد   •
�لدورة �لزر�عية( يف حت�سني �إنتاجية حم�سول �لقمح وكفاءة ��ستعمال �ملياه و�أدى �إىل زيادة ن�سبة خمرجات �الإنتاج �لزر�عي 

�إىل مدخالته، وحت�سني �سفات �لرتبة �لكيميائية.

النمو اخل�صري وت�صكل االإ�صطاءات

مرحلة الت�صنبل واالإزهار

مرحلة الن�صج
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 2 - امل�سروع البحثي )تطبيق نظام الزراعة احلافظة لتح�سني اإنتاجية حما�سيل احلبوب 
ال�سغرية - القمح وال�سعري وخ�سائ�ص الرتبة يف الدول العربية(:

هدف امل�سروع:
تطوير ��ستد�مة نظم �الإنتاج �لزر�عي يف �ملنطقة �لعربية، من خالل زيادة �إنتاجية حما�سيل �حلبوب، و�سمان ��ستقر�ر �الإنتاج 

�لزر�عي، و�ملحافظة على �ملو�رد �لزر�عية. 
اجلهات امل�ساركة يف امل�سروع:

 وز�ر�ت �لزر�عة و�ملوؤ�س�س�ات �لوطنية �ملعنية يف �لدول �لعربية )تون�س، �جلز�ئر، �ل�سود�ن، �سورية، لبنان، م�سر(.
�سري العمل: 

ردود  على  ومّت �حل�سول  �لبحثي،  �مل�سروع  لتنفيذ  �لعربية  �لدول  �أك�ساد يف  �لعربي  للمركز  �لوطنيني  �ملن�سقيني  مر��سلة  مّت   •
�إيجابية حول توفر �آالت �لزر�عة �حلافظة و�إمكانية تنفيذ هذ� �مل�سروع �لبحثي يف كٍل من تون�س و�جلز�ئر و�ل�سود�ن و�سورية 

وم�سر ولبنان. 
• مّت خماطبة وزر�ء �لزر�عة يف �لدول �لعربية �ملذكورة لالطالع على �خلطة �لتنفيذية للم�سروع �لبحثي وت�سمية من�سق وطني 

خا�س بتنفيذ �مل�سروع �عتبارً� من �ملو�سم �لزر�عي �لقادم 2017-2016.
مكونات واأن�سطة امل�سروع:

• �إجر�ء تو�سيف للبيئات �مل�ستهدفة من �أجل ت�سحيح عو�مل �خللل يف �لرتبة قبل �لبدء بتطبيق نظام �لزر�عة �حلافظة.
بقايا  وترك  �لفالحة،  بدون  )�لزر�عة  متكاملة  زر�عية  كحزمة  �حلافظة  �لزر�عة  نظام  تطبيق  تاأثري  حول  جتارب  ت�نف�يذ   •
يف  �ملح�سول(  وبقايا  �ل�سارة  لالأع�ساب  �ملتكاملة  و�الإد�رة  �ملنا�سبة،  �لزر�عية  �لدورة  و�إتباع  �لرتبة،  �سطح  فوق  �ملح�سول 

�إنتاجية حما�سيل �حلبوب �ل�سغرية )�لقمح و�ل�سعري(.
• متابعة تطور �ل�سفات و�خل�سائ�س �ملختلفة للرتبة حتت نظام �لزر�عة �حلافظة مقارنًة مع تطبيق نظام �لزر�عة �لتقليدية.

• در��سة �جلدوى �القت�سادية يف خمتلف �ملو�قع بالدول �لعربية �مل�ساركة من تطبيق نظام �لزر�عة �حلافظة �سو�ًء يف �ملحطات 
�لبحثية، �أو يف حقول �ملز�رعني.

�أك�ساد،  �لعربي  �ملركز  �لزر�عة �حلافظة يف  برنامج  قبل فريق  �ملز�رعني من  �لبحثية وحقول  �ملحطات  �لتجارب يف  متابعة   •
ووز�ر�ت �لزر�عة بالدول �مل�ساركة.

• �إقامة دور�ت تدريبية تطبيقية للفنيني وعنا�سر �الإر�ساد على �أ�س�س تطبيق نظام �لزر�عة �حلافظة و�طالعهم على كل ق�س�س 
�لنجاح �لعاملية و�لعربية.

• �إقامة ور�سة عمل حقلية )�الأيام �حلقلية( يف �ملناطق �مل�ستهدفة يف �مل�سروع، ُيدعى �إليها جميع �ملهتمني من �لفنيني و�ملز�رعني، 
و�أ�سحاب �لقر�ر.

و�ملر�سدين  �مل��ز�رع��ني  بيد  تكون  ب�سيطة،  بلغٍة  ومكتوبة  كافية،  وتطبيقية  نظرية  معلومات  تت�سمن  �إعالمية  م��و�د  �إنتاج   •
�لزر�عيني.

3 - املطبوعات واملن�سورات وور�سات العمل:

• تنفيذً� خلطة عمل �ملركز مت ��سد�ر )كتاب نظام �لزر�عة �حلافظة لتحقيق �لتنمية �لزر�عية �مل�ستد�مة(، وتوزيعه على �لدول 
�لعربية  باللغتني  فيه  �ل��و�ردة  بامل�سطلحات  ثبت  مع  �لعربية،  باللغة  �لكتاب  ف�ساًل، �سدر   13 على  �لكتاب  �لعربية. يحتوي 

و�الإنكليزية، مع جمموعة من �ل�سور، و�لر�سوم، و�الأ�سكال، و�جلد�ول �لتو�سيحية.
�لتقليدية  �لزر�عة  باملقارنة مع نظام  و�الإنتاجية  �لنمو  موؤ�سر�ت  �لزر�عة �حلافظة يف  تاأثري نظام  بعنو�ن:  ورقة بحثية  ن�سر   •

ملح�سويل �لقمح �لقا�سي و�حلم�س، يف �ملجلة �لعربية للبيئات �جلافة "�أك�ساد".
•  ن�سر ورقة بحثية بعنو�ن حت�سني �إنتاجية حم�سويل �لقمح �لقا�سي و�لبيقية با�ستخد�م نظام �لزر�عة �حلافظة حتت ظروف 

�لزر�عة �ملطرية يف �ملجلة �لعربية للبيئات �جلافة "�أك�ساد"، )حمّكمة(.
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•  ن�سر مقالة بعنو�ن "نظام �لزر�عة �حلافظة للتخفيف من �لتغري�ت �ملناخية" يف جملة �لزر�عة و�ملياه "�أك�ساد".
•  �مل�ساركة يف ور�سة �لعمل بعنو�ن )�إجر�ء�ت �لتكيف مع �لتغري�ت �ملناخية يف �لقطاع �لزر�عي با�ستخد�م �أدو�ت �الإد�رة �ملتكاملة 
للمو�رد �ملائية( �لتي ُعقدت يف مبنى �الإ�سكو� �لتابع لالأمم �ملتحدة يف بريوت- لبنان، مت عر�س جتربة �ملركز �لعربي "�أك�ساد" 
يف جمال �إجر�ء�ت �لتكيف مع �لتغري�ت �ملناخية يف �لقطاع �لزر�عي حتت ظروف �لزر�عة �ملطرية، ونظام �لزر�عة �حلافظة 
�لزر�عي -�إد�رة  �لقطاع  �ملناخية يف  �لتغري�ت  �لتكيف مع  و�إج��ر�ء�ت  �لغذ�ئي،  �الأمن  �ملناخية وحتقيق  �لتغري�ت  للتكيف مع 

�ملر�عي و�لغابات.
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ثالثا: برنامج تنمية وتطوير االأ�شجار املثمرة املالئمة 
للمناطق اجلافة

1 - م�سروع تنمية وتطوير الأ�سجار املثمرة املالئمة للمناطق اجلافة يف الدول العربية: 

هدف امل�سروع:
تطوير زر�عة �الأ�سجار �ملثمرة �ملتحملة للجفاف يف �لدول �لعربية وحتديد �الأنو�ع و�الأ�سناف  و�ل�سالالت �ملنا�سبة للتو�سع بزر�عتها 
و�إن�ساء م�ساتل وحقول �أمهات يف �لدول �مل�ستهدفة  لالأنو�ع �ملتحملة للجفاف   وتاأهيل وتدريب �لكو�در �لفنية و�ملز�رعني يف �لدول 
�الأ�سجار �ملثمرة �ملتحملة  للجفاف و�لعناية بها ، و�ال�ستعمال �الأمثل لالأر��سي �لفقرية و�لهام�سية  �لعربية حول تقنيات  زر�عة 

و�لتي ي�سعب فيها منو �أنو�ع �أخرى من �الأ�سجار �ملثمرة، وزيادة 
دخل �ملز�رع وحت�سني م�ستوى معي�سته و��ستقر�ره يف �أر�سه من 

خالل حت�سني �الإنتاجية.
مكان تنفيذ امل�سروع: 

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية.
�سري العمل:

  15 و�لزيتون مب�ساحة   و�للوز  للف�ستق �حللبي  �إن�ساء م�ستل   .1
هكتار. 

2. �إن�ساء حقل �أمهات لالأنو�ع �ملذكورة.
3. �إقامة دور�ت تدريبية لتاأهيل وتدريب �لكو�در �لفنية يف وز�رة 

�لفالحة و�لتنمية �لريفية و�ل�سيد �لبحري باجلز�ئر.  
نتائج تنفيذ امل�سروع:

• متديد عمل �مل�سروع حتى عام 2019.
• ��ستكمال �الأن�سطة وفق خطة عمل �مل�سروع، حيث مت تقدمي 

"�ك�ساد" يف �جلز�ئر، و�سوف يتم تنفيذ دور�ت  �إن�سائها �ملركز �لعربي  �أ�سرف على  عمليات �خلدمة �لزر�عية للحقول �لتي 
تدريبية حول تطعيم �لف�ستق �حللبي للكو�در �لفنية يف �مل�سروع، وتدريب �لفالحني على عملية �لتقليم ميد�نيًا يف �حلقول.

•  مت �التفاق مع �جلانب �جلز�ئري على �إر�سال �أ�سناف حملية جز�ئرية من �لزيتون و�للوز و�لتني و�لكرمة مقاومة للجفاف 
�إىل �ملركز �لعربي"�ك�ساد"، و�لعمل على ترجمة �لدليل �خلا�س باأ�سناف �لزيتون �جلز�ئرية �إىل �للغة �لعربية، و�إن�ساء جممع 

ور�ثي لالأ�سجار �ملثمرة �ملتحملة للجفاف على �أن يو�سع �ملجمع حتت ت�سرف �ك�ساد لال�ستفادة منه جلميع �لدول �لعربية.
  

2 - م�سروع حفظ الأ�سول الربية لالأ�سجار املثمرة املتحملة للجفاف:

و�لفريو�سية  �لفطرية،  �الأمر��س  �ملرتبطة مبقاومة  �لور�ثية  بال�سفات  �ملثمرة يف غناها  لالأ�سجار  �لربية  �الأنو�ع  �أهمية  تتجلى 
و�لبكتريية، �أو �ملرتبطة ببع�س �ل�سفات �ل�سكلية و�لفيزيولوجية و�لبيوكيميائية �ملرتبطة بتحمل �الإجهاد�ت �لال�أحيائية، و�لتي 
تعد من �أهم معوقات �لتنمية �مل�ستد�مة للزر�عة �لعربية، وتنمو يف ظروف �سديدة �لق�سوة فهي تتو�جد يف �أنو�ع خمتلفة من �لرتب 
�ملحجرة، و�ل�سخرية، و�لكل�سية، و�جلافة، وبع�سها ينت�سر حتى �رتفاعات ت�سل �إىل 2000 م فوق �سطح �لبحر، وتغطى بالثلوج 
�أ�سهرً� عديدة  دون �أن تت�سرر مثل �الأج�ا�س "�لكمرثى" �لربي �ل�سوري  "Pyrus syriaca Boiss. " ، وبع�سها يعي�س يف بيئات 
جافة كالل�وز �لعرب��ي" Amygdalus Arabica"  �لذي يتو�جد يف �لبادية �ل�سورية على تربة رملية ح�سوية ويف منطقة �الأزرق 

�سرقي �ململكة �الأردنية �لها�سمية على �رتفاع 604 م عن �سطح �لبحر وكمية �أمطار ت�سل �إىل حو�يل 160مم.

اإدارة امل�صروع وبع�ش الكوادر الوطنية اجلزائرية العاملة يف 
م�صروع وتطوير االأ�صجار املثمرة املالئمة للمناطق اجلافة
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هدف امل�سروع: 
• �ال�ستفادة من �ملخزون �لور�ثي للم�سادر �لربية لالأ�سجار �ملثمرة يف بر�مج �لرتبية و�لتح�سني �لور�ثي و��ستنباط �الأ�سناف 

�ملقاومة لالآفات و�ملتحملة لالإجهاد�ت �لبيئية �ملختلفة.
•تطوير �خلرب�ت �لفنية �لوطنية و�الإقليمية يف جمال �مل�سادر �لور�ثية لالأ�سجار �ملثمرة وكذلك تهيئة �لكو�در �ملحلية �ملتخ�س�سة 

يف جمال �لت�سجري �ملثمر و�حلر�جي مبختلف �أمناطه.
مكان تنفيذ امل�سروع: 

�ملجمع �لور�ثي يف جلني – �سورية )�إحدى حمطات بحوث �أك�ساد �ملتخ�س�سة باالأ�سجار �ملثمرة(. 
اأهم الأ�سجار الربية التي يتم درا�ستها: 

�لزيتون �لربي Oleae  europeae، �للوز �ل�سرقي Amygdalus orientalis ، �لبطم �الأطل�سي Pistacio atlantica ، �نو�ع 
�لزعرور �لربي Crateagus spp ، �الأجا�س �لربي �ل�سوري Pyrus Syriaca  ، �لعناب Zizyphus spp  وجميعها من �لبيئة 

�لطبيعية �ل�سورية.
�إ�سافة �إىل وجود �ملجمع �لور�ثي يف حمطة بحوث �أك�ساد يف جلني عمل �ملركز �لعربي "�أك�ساد" على تنفيذ قر�ر �جلمعية �لعمومية 
يف دورتها 33 رقم 2016/21، و�لقا�سي باإن�ساء حمطة �أك�ساد الأبحاث حفظ �الأ�سول و�الأنو�ع �لنباتية �لطبية و�لرعوية �ملهددة 
باالنقر��س، يف حمطة بحوث �أك�ساد يف منطقة �ل�سن، ويتم �لعمل �الآن على ت�سكيل جممع ور�ثي للزيتون يف �ملحطة �جلديدة، 
ليكون مّكماًل ملا هو موجود من �أ�سناف يف حمطة بحوث �أك�ساد يف بوقا، ويعترب مبثابة ن�سخة ثانية عن جممع جلني وذلك الأ�سناف 

�لزيتون �ملوجودة فيه.

3 - م�سروع التو�سع يف اإنتاج غرا�ص الأ�سجار املثمرة لتلبية طلبات الدول العربية:
هدف امل�سروع:  

يهدف �مل�سروع �إىل �إنتاج �ملادة �لنباتية من �أنو�ع و�أ�سناف �الأ�سجار �ملثمرة �ملوثوقة �سحيًا )غر��س بذرية ومطعمة - عقل جمذرة 
�لدول  �ملعنية يف  �ملوؤ�س�سات  �لقا�سية، وتزويد  �لبيئية  �لظروف  - بذور( وذ�ت خمزون ور�ثي قادر على حتمل  �أ�سول   - - طعوم 
�لعربية باملادة �لور�ثية �ملوثوقة الإقامة حقول �الأمهات، و�الأحزمة �خل�سر�ء، وتاأهيل �لكادر �لفني �لعربي وحت�سني طرق �الإكثار 

و�إنتاج �لغر��س. 

العناب

الف�صتق الربي)البطم االأطل�صي(الزيتون الربي

بع�ش االأ�صول الربية لالأ�صجار املثمرة

اللوز الربي ال�صرقي

االأجا�ش الربي ال�صوريالزعرور
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1 - حمطات اأك�صاد املتخ�ص�صة النتاج الغرا�ش املثمرة:
• ت�ستمر كل من حمطة بحوث �أك�ساد يف بوقا النتاج غر��س �لزيتون و�ملكاثرة بالعقلة �لغ�سة بتنفيذ خطة �إنتاجها للمو�سم 2016 
 20000 و  و25000 �سور�ين،  30000 غر�سة خ�سريي،  �أ�سناف خمتلفة، مبعدل  100000 غر�سة من  باإنتاج حو�يل  وذلك 
قي�سي، و10000 جلط، و 5000 د�ن، و4000 حمزم �أبو �سطل وهي �أ�سناف �سورية )مائدة وثناية �لغر�س(، و5000 غر�سة 

بي�سولني )فرن�سا(، و 1000 غر�سة كورونيكي )�ليونان(. 
• ت�ستمر حمطة بحوث �أك�ساد يف �زرع باإنتاج �لغر��س �ملطعمة من �لف�ستق �حللبي، حيث يتم �سنويًا زر�عة من 4000 - 5000 
بذرة، النتاج غر��س بذرية، ويتم تطعيم 2500 غر�سة بذرية جاهزة للتطعيم من �أ�سناف مذكرة وموؤنثة، و�سوف يتم توزيع هذه 

�لغر��س من قبل �ملركز على �لدول �لعربية كل وح�سب �حتياجها ومتطلباتها منها. 

حيث يتم توزيع �لغر��س �ملنتجة يف حمطات �ك�ساد ملختلف �لدول �لعربية وكل ح�سب �حتياجها، وقام �ملركز خالل عام 2016 
باإر�سال �ملو�د �لتالية �إىل بع�س �لدول، كما هو مو�سح يف �جلدول �لتايل:

2 - توزيع الغرا�ش على الدول العربية:
حر�س �ملركز �لعربي منذ تاأ�سي�سه على �إنتاج وتوزيع �لوحد�ت �لتكاثرية 
)غر��س، عقل، بذور( وذلك من م�سادر موثوقة وخالية من �الأمر��س، 
حيث يتم �لتوزيع ملختلف �الأنو�ع �لنباتية لكل �لدول �لعربية وكل ح�سب 
االأ�صجار  برنامج  الإر�صاليات  النهائي  املجموع  بلغ  وقد  �حتياجاتها، 

املثمرة اإىل الدول العربية خالل الفرتة من 1977 - 2016 مايلي:

حمطة اإزرع النتاج الغرا�ش املطعمة من الف�صتق احللبي حمطة بوقا الإكثار الزيتون بالعقلة الغ�صة 

الدولة املر�سل اإليهاالعدد والكميةاملادة
30.000 غر�سة غر��س زيتون

�جلمهورية �للبنانية
3.000  غر�سةغر��س لوز
1.000 غر�سةف�ستق حلبي

2.500 غر�سةجوز
700 غر�سةتني

�جلمهورية �جلز�ئرية30 كغبذ�ر ف�ستق حلبي 120 غر�سةغر��س ف�ستق حلبي
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الكميةالعدد �سكل املادة
الدولة)كغ(

374.529غر��س زيتون
�جلز�ئر - ليبيا - �ل�سعودية  - �لعر�ق - �لبحرين - �ليمن - �الأردن 

- م�سر - لبنان - �سورية - �لكويت
�ل�سعودية - �جلز�ئر- م�سر - �لعر�ق - �ليمن - ليبيا - لبنان.2.014.148عقل زيتون
�جلز�ئر- ليبيا -  �ليمن - �الأردن700بذور زيتون

77.746غر��س ف�ستق حلبي
�جلز�ئر- ليبيا - �الأردن - تون�س - �ل�سعودية - �لعر�ق -  �ملغرب - 

�ليمن - م�سر - لبنان - فل�سطني

3.412بذور ف�ستق حلبي
�جلز�ئر- ليبيا - �ل�سعودية - تون�س - �لعر�ق -  م�سر - لبنان - 

�الأردن
ليبيا - �الأردن - �سورية92.195�أقالم ف�ستق حلبي

25.630غر��س لوز

�ل�سعودية- �لعر�ق- �جلز�ئر- �سورية - ليبيا - �ليمن - م�سر - 
لبنان - �الردن - �ل�سعودية - �لعر�ق - �جلز�ئر - �سورية - ليبيا 

- �ليمن - م�سر - لبنان - �الأردن
�لعر�ق500عقل لوز
ليبيا - لبنان - �جلز�ئر- �الأردن2.800بذور لوز

لبنان -  ليبيا -  �ليمن - م�سر - �سورية4.495غر��س تني
�لعر�ق - �الأردن - �سورية - لبنان - �ليمن - م�سر - ليبيا4.675عقل تني

�سورية - �لعر�ق - �ل�سعودية2.450عقل كرمة

غر��س كرمة
9.575

لبنان - ليبيا

ليبيا17.475�أقالم كرمة
غر��س تفاحيات 

ليبيا - لبنان246.135ولوزيات

ليبيا6.400بذور م�سم�س 
تون�س - �ملغرب - �ليمن8.600غر��س بطم �أطل�سي

ليبيا5بذور حملب

3 - م�صروع اإن�صاء م�صتل الأ�صجار الفاكهة والغرا�ش احلراجية يف منطقة كامد اللوز - البقاع الغربي - لبنان:
ونتيجة  �لالزمة،  و�مل�سورة  �خلربة  وتقدمي  و�لتقنية،  �لفنية  �لنو�حي  يخ�س  مبا  �مل�ستل  يف  �لعمل  متابعة  مت   2016 عام  خالل 
للمتابعة بد�أ �مل�ستل باإنتاج غر��س �لزيتون، مبا ال يقل عن  15000 - 20000  غر�سة زيتون �سنويًا، وتوزيع �لغر��س �لتي ينتجها.



35

التقريـر الفني ال�ســنوي 2016

4 - الأبحاث والدرا�سات العلمية يف حمطات بحوث املركز العربي - اأك�ساد:
مكان تنفيذ امل�سروع:

 �ملجمع �لور�ثي يف جلني - �سورية )�إحدى حمطات بحوث �أك�ساد �ملتخ�س�سة باالأ�سجار �ملثمرة(.
 يف جمال الزيتون: 

1 - م�صروع تو�صيف اأ�صناف الزيتون املزروعة يف املجمع الوراثي يف جلني:
��ستكمااًل خلطة �لعمل يف �ملركز و�لتي ت�سمن تو�سيف �أ�سناف �لزيتون �ملزروعة يف �ملجمع �لور�ثي يف جلني، و�لبالغ عددها �أكرث 

من 100 �سنف و�ساللة حملية وعربية ودولية ، مت هذ� �لعام تنفيذ تو�سيف 5 �أ�سناف حملية �سورية وهي:
• �أ�سناف مائدة )�جللط و �لقي�سي(.

• �أ�سناف ثنائية �لغر�س )�ل�سور�ين و�خل�سريي و�خلوخي(. 
يف  جلني  بحوث  حمطة  يف  تكميليًا  ريًا  عليها  �ملطبق  وكذلك  �لبعلية  �لزر�عة  ظروف  حتت  �الأ�سناف  تلك  تقومي  بهدف  وذلك 

حمافظة درعا/ �سورية، وذلك بناًء على �لدليل �لقيا�سي لتو�سيف �لزيتون. 
كما مت �لتو�سيف �ملورفولوجي لالأ�سناف بناًء على �ختيار �ملعايري �ل�سكلية �ملعتمدة يف عملية �لتو�سيف عن طبيعة منو �الأ�سجار 
و�الأور�ق و�الإزهار و�لثمار ومت حتليل عينات �لزيت يف خمابر �ملركز �لعربي لدر��سات �ملناطق �جلافة و�الأر��سي �لقاحلة ملعرفة 

�خلو��س �لفيزيائية و�لكيميائية لزيت هذه �الأ�سناف.

وقد �أظهرت �لنتائج تفوق معاملة �لزر�عة �ملروية ريًا تكميليًا معنويًا على معاملة �لزر�عة �لبعلية الأغلب �الأ�سناف �ملدرو�سة يف 
معظم �ل�سفات �ملدرو�سة مثل متو�سط �لنمو �خل�سري �ل�سنوي، كذلك �سفات �الأور�ق )�لطول، و�لعر�س، و�مل�سطح(، و�سفات 
�لثمار )�لطول، �لعر�س، �لوزن، �حلجم(، ومتو�سط عدد �الأزهار يف �لعنقود، ون�سبة �لعقد، ومعامل �الإثمار �لذي و�سل يف �لزر�عة 
�لبعلية �إىل 2.01 % و�رتفع �إىل 2.88 % يف �لزر�عة �ملروية ريًا تكميليًا ، باالإ�سافة �إىل ن�سبة �لزيت على �أ�سا�س �لوزن �جلاف، 
حيث بلغت يف �لزر�عة �لبعلية كمتو�سط جلميع �الأ�سناف 24.91 %، و�رتفعت يف �لزر�عة �ملروية �إىل   41.78 %، با�ستثناء ن�سبة 
�لزيت على �أ�سا�س �لوزن �لرطب �لتي �سلكت �سلوكًا معاك�سًا، حيث بلغت يف معاملة �لزر�عة �لبعلية ملختلف �الأ�سناف 20.75 %، 
و�نخف�ست �إىل 17.24 % يف �لزر�عة �ملروية، وهذ� �أمر طبيعي نظرً� لكرب حجم ووزن �لثمرة �لناجت عن زيادة ن�سبة �ملاء و�لزيت 

و�ملدخر�ت �الأخرى يف �لفجو�ت.

ال�صنف القي�صيال�صنف خوخي

ال�صنف اخل�صرييال�صنف ال�صوراين

ال�صنف اجللط
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ال�صنف اخلوخي ال�صنف  ال�صوراين 

�أ�سكال �لثمار و�لبذور و�الأور�ق يف �الأ�سناف �ملدرو�سة

جدول: معدل �لنمو �خل�سري �ل�سنوي وم�سطح �لورقة عند �الأ�سناف �ملدرو�سة
ال�صنف اخل�صريي

م�سطح �لورقة )مم2( معدل �لنمو �ل�سنوي)�سم(�ل�سنف
م.ع ِ)A(ري تكميليزر�عة بعليةم.ع ِ)A(ري تكميليزر�عة بعلية

11.1212.7511.94b19.8348.2034.02abمائدةجلط

15.7527.2521.50a34.7137.4336.07aقي�سي

ثنائي خوخي
�لغر�س

5.0017.2511.12b28.4032.7330.56b

19.0022.1220.56a18.1026.6022.35cخ�سريي

16.0021.7518.88a28.6036.5732.58ab�سور�ين

)B( 13.38م.عb20.23a25.928b36.306a

LSD0.05
A6.2353.965
B3.9432.508

A×B8.8185.607

حجم �لثمرة )�سم3(وزن �لثمرة )غ(�ل�سنف
م.ع ِ)A(ري تكميليزر�عة بعلية�لتقوميم.ع ِ)A(ري تكميليزر�عة بعلية

4.088.006.04aثقيل جدً�4.8708.1806.525aمائدةجلط

5.005.605.30aثقيل جدً�6.1406.7906.465aقيا�سي

ثنائي خوخي
�لغر�س

4.5706.0705.320b 3.075.234.15ثقيلb

1.302.171.73cمتو�سط1.3203.4102.365cخ�سريي

1.203.371.78cمتو�سط1.5902.6202.105c�سور�ين

)B( 3.698م.عb5.414a2.93b4.67a

LSD0.05
A0.37960.769
B0.24010.487

A×B0.53681.088

جدول:  وزن و حجم �لثمرة لالأ�سناف �ملدرو�سة

م.ع متو�سط عام�أي معاملتني ت�سرتكان بنف�س �حلرف اليوجد بينها فروق معنوية

م.ع متو�سط عام )�ختباردنكان( �أي معاملتني ت�سرتكان بحرف اليوجد بينها فروق معنوية.
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�لن�سبي، وحمتوى  B، وحمتوى �ملاء  A، وكلوروفيل  وعند در��سة �سجرة �لقر�بة بناًء على معايري �جلفاف �ملدرو�سة )كلوروفيل 
�إىل  �ملدرو�سة  �الأ�سناف  �نق�سمت  و�لربولني(،  و�لغلوكوز  ل��الأور�ق،  �جلافة  �ملادة  ون�سبة  �ملائي،  �الإ�سباع  وعجز  �ملائي،  �الأور�ق 
جمموعتني، �الأوىل وهي �أكرث حتماًل للجفاف وت�سم �ل�سنفني �لقي�سي و�جللط )�أ�سناف مائدة(.  �أما �ملجموعة �لثانية وهي �أقل 
حتماًل للجفاف وت�سم �الأ�سناف �ل�سور�ين و�خل�سريي و�خلوخي )�أ�سناف ثنائية �لغر�س(، لذلك ين�سح بن�سر وزر�عة تلك 

�الأ�سناف �لتي تبدي حتماًل للجفاف يف �لبلد�ن �لعربية ذ�ت �لظروف �جلافة.
2 - م�صروع "انتخاب �صالالت من الزيتون الربي مقاومة ملر�ش الذبول الفرتي�صليومي وتطعيم بع�ش االأ�صناف االقت�صادية 

عليها":
هدف امل�سروع:  

• �حل�سول على �أقالم زيتون بري و�ختبار قابليتها للتجذير من عدة مناطق يف دولة �ملقر، وحتديد مو�قع جمعها با�ستخد�م 
GPS باالإ�سافة �إىل حتديد �لعو�مل �ملناخية �لتي تعي�س فيها.

• جمع عينات من �أ�سجار زيتون م�سابة وعزل �لفطر منها ودر��سة خ�سائ�سه �ملزرعية وقدرته �الإمر��سية.
�إز�ء �لفطر �ملمر�س و�الحتفاظ باملقاومة منها كمجمع  �ختبار رد فعل �لطرز �لور�ثية �لربية �لتي جنحت عملية جتذيرها   •

لالأ�سول �لور�ثية �لربية �ملقاومة ملر�س �لذبول يف �سورية. 
• �ختبار ��ستمر�ر �سفة �لتحمل على �ل�سنف �ملطعم على �لطرز �لربية �لتي �أظهرت حتملها للمر�س. 

ن�سبة �لزيت على �أ�سا�س �لوزن �جلاف)%(ن�سبة �لزيت على �أ�سا�س �لوزن �لرطب)%(�ل�سنف
م.ع ِ)A(ري تكميليزر�عة بعليةم.ع ِ)A(ري تكميليزر�عة بعلية

16.5510.4113.48d13.4227.8620.64cمائدةجلط

18.5714.4416.01c26.4835.9431.21bقيا�سي

ثنائي خوخي
�لغر�س

22.8018.0620.43b28.5846.3237.95a

21.1320.5920.86b28.3546.6037.48aخ�سريي

24.722.723.70a27.7152.2039.95a�سور�ين

)B( 20.75م.عa17.24b24.908b41.784a

LSD0.05
A1.0082.520
B0.6371.594

A×B1.4253.564

جدول: ن�سبة �لزيت على �أ�سا�س �لوزن �لرطب و�جلاف لالأ�سناف �ملدرو�سة

م.ع متو�سط عام�أي معاملتني ت�سرتكان بنف�س �حلرف اليوجد بينها فروق معنوية

�أي معاملتني ت�سرتكان بنف�س �حلرف يف نف�س �لعمود اليوجد بينها فروق معنوية

كلوروفيل A�ل�سنف
)مغ/غ - 1(

B كلوروفيل
)مغ/غ - 1(

حمتوى 
�ملاء �لن�سبي 

)%(

حمتوى 
�الأور�ق  
�ملائي )%(

عجز
 �الإ�سباع 

�ملائي
)%(

ن�سبة �ملادة 
�جلافة 
لالأور�ق

)%(

�لغلوكوز
)مغ/غ - 1(

برولني 
)ميكروغر�م/100مغ 

�أور�ق خ�سر�ء(
0.914a0.651a62.6ab53.75a37.4ab46.2534.95abc26.4bمائدةجلط

0.558b0.363a72.9a57.66a27.1a42.34a32.42bc39.8abقي�سي

ثنائي خوخي
�لغر�س

1.052a0.683a51.7b55.37a48.3b44.63a41.71ab64.2ab

0.855a0.638a53.5b49.27a46.5b50.73a28.48c47.8abخ�سريي

1.085a0.695a56.0b52.92a44.0b47.08a44.80a69.6a�سور�ين

LSD0.010.25460.352611.429.15111.429.15110.4438.23

 جدول: بع�س معايري �جلفاف لالأ�سناف �ملدرو�سة
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مت �إجناز �لهدف �الأول و�لثاين، وذلك بعد �أن مت جمع عقل من �سالالت �لزيتون �لربي، ومت نقلها ملحطة بحوث �أك�ساد يف بوقا 
بهدف جتذيرها، كما مت عزل بع�س �لعزالت خمربيًا من �لفطر �ملمر�س لدر��سة خ�سائ�سها وقدرتها �الإمر��سية. 

البكرتيا  عن  املت�صبب  الزيتون  �صل  مر�ش  اإزاء  املن�صاأ  املختلفة  الزيتون  وط��رز  اأ�صناف  بع�ش  فعل  رد  "درا�صة  م�صروع   -  3

:"Pseudomonas savastanoi pv. Savastanoi

هدف امل�سروع:  
• عزل �مل�سبب �ملر�سي ل�سل �لزيتون �ملنت�سر يف مناطق �نت�سار زر�عة �لزيتون وتو�سيفه من خالل در��سة خ�سائ�سه �لبيوكيميائية 

وقدرته �الإمر��سية.
• در��سة ح�سا�سية �لعديد من �أ�سناف �لزيتون �ملختلفة �ملن�ساأ �إز�ء �الإ�سابة مبر�س �سل �لزيتون.

• در��سة جزيئية الأ�سناف �لزيتون �ملختربة با�ستخد�م تقانة SSR بهدف در��سة �الرتباط مابني �ال�سناف �ملختربة ورد فعلها 
�إز�ء مر�س �سل �لزيتون.

يف جمال الف�ستق احللبي: 
1 - درا�صة القرابة الوراثية بني بع�ش اأ�صناف الف�صتق احللبي ال�صورية واأ�صناف بالد املغرب العربي:

مت �أخذ �لبيانات من خالل �لتو�سيف �ملورفولوجي �حلقلي ل�ستة �أ�سناف من �لف�ستق �حللبي وهي ماطر ومكنا�س وقيثار)�أ�سناف 
بالد �ملغرب �لعربي(، وعا�سوري وباتوري و�ك�ساد )�أ�سناف �سورية( من خالل دليل تو�سيف خا�س بالف�ستق �حللبي، وكذلك مت 
�أخذ عينات من �أوور�ق فتية وحفظت يف �لنرتوجني �ل�سائل ونقلت ملخرب �لتقانات �حليوية  يف �ملركز �لعربي- �ك�ساد ، حيث مت 

�إجر�ء �لب�سمة �لور�ثية لها.
وقد �نق�سمت �الأ�سناف �ل�ستة �إىل جمموعتني، �الأوىل �سمت حتت جمموعتني وهما حتت �ملجموعة �الأوىل �سمت كل من ماطر 
و�لعا�سوري و�لباتوري وكانت �لقر�بة بني �ملاطر و�لعا�سوري �أكربمن �لباتوري، بينما �سمت حتت �ملجموعة �لثانية مكنا�سي وقيثار 

)�أ�سناف بالد �ملغرب �لعربي(، وقد �نفرد باتوري �زرع "�أك�ساد" لوحده وهذ� مايدل على بعده �لور�ثي عن باقي �الأ�سناف.

م�صتعمرات م�صبب مر�ش الذبول الفريتي�صليومي واأعرا�ش االإ�صابة على ال�صجرة

اأعرا�ش االإ�صابة مبر�ش �صل الزيتون
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�صكل يو�صح �صكل ال�صجرة والثمرة ل�صنفي الباتوري اإزرع "اأك�صاد" وماطر

رابعا:  برنامج تنمية وتطوير النخيل

1 - م�سروع تطوير عمليات خدمة ب�ساتني النخيل الراأ�سية والأر�سية لزيادة الإنتاج وحت�سني 
النوعية يف املنطقة العربية:

هدف الربنامج:
و�لتخزينية،  �لت�سويقية  قدرتها  ورفع  �لثمار  نوعية  وحت�سني  �الإنتاج  زيادة  خالل  من  �لتمر،  لنخلة  �القت�سادي  �ملردود  حت�سني 

و�حلفاظ على �ل�سالالت �لبذرية �ملتميزة، وتعزيز قدر�ت �ملوؤ�س�سات �لوطنية �لبحثية و�لتنموية �الإر�سادية.
الدول امل�ساركة يف الربنامج:

�ململكة �الأردنية �لها�سمية، �جلمهورية �لتون�سية، �جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية، �ململكة �لعربية �ل�سعودية، جمهورية 
�ل�سود�ن، �جلمهورية �لعربية �ل�سورية، جمهورية �ل�سومال �لفيدر�لية، جمهورية �لعر�ق، دولة فل�سطني، جمهورية م�سر �لعربية، 

�جلمهورية �الإ�سالمية �ملوريتانية.
�سري العمل:  

1 - قامت �لدول �لعربية �مل�ساركة بامل�سروع بت�سمية من�سقني وطنيني للبدء بالتنفيذ �لفعلي. 
فيه  و�سارك  "�أك�ساد" بالقاهرة،  �لعربي  �ملركز  مكتب  يف   2015 عام  للم�سروع  �الأول  �لوطنيني  �ملن�سقني  �جتماع  عقد  مت   -  2

�ملن�سقني �لوطنيني للدول �مل�ساركة، مت �إعد�د  وثيقة �مل�سروع و�القالع به. 
3 - قامت �لدول �لعربية �مل�ساركة بامل�سروع بتحديد �ملوقعني �ملقرتحني كحقلني منوذجيني لتنفيذ �أن�سطة �مل�سروع مت حتديدها ب� 
GPS، كما مت مو�فاة �ملركز �لعربي �أك�ساد برقم ح�ساب بنكي ليتم حتويل �ملخ�س�سات �ملالية الأن�سطة �مل�سروع عليه لكل دولة 

م�ساركة.
4 - مت تنفيذ زيارة �طالعية من قبل خرب�ء �أك�ساد �يل �ملوقعني �ملقرتحني كحقلني منوذجيني لتنفيذ �أن�سطة �مل�سروع يف كل من 
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�لدول �لتالية: تون�س - �جلز�ئر - �ل�سومال - م�سر - موريتانيا، و�الطالع على مطابقتها للمتطلبات �لفنية ومنا�سبتها لتنفيذ 
�أن�سطة �مل�سروع، وجاري �ملتابعة لزيار�ت ميد�نية �ىل بقية �لدول �مل�ساركة.

5 - مت عقد �جتماع �ملن�سقني �لوطنني �لثاين للم�سروع خالل �لفرتة 25 - 2016/8/26 يف جمهورية م�سر �لعربية، مب�ساركة 
�لتي  �ملن�سقني �لوطنيني للم�سروع، حيث مت عر�س ما �جنز خالل �لعام �الول للم�سروع وو�سع �حللول للم�سكالت و�ملعوقات 

قابلت �لدول يف تنفيذ �ن�سطة �مل�سروع.
6 - مت تنفيذ �لدورة �لتدريبية �لقومية "خدمة ر�أ�س �لنخلة" خالل �لفرتة 27 - 2016/8/30 يف جمهورية م�سر �لعربية لعدد 
من  �ملتدربني من �لدول �لعربية: �الأردن - تون�س - �جلز�ئر - �ل�سود�ن - �سورية - �ل�سومال -  فل�سطني - م�سر - موريتانيا(، مت 

من خاللها �التفاق على توحيد �آليات تنفيذ �الأن�سطة و�لقيا�س للنتائج �ملتوقعة.

2 - م�سروع التو�سيف اجلزيئي وتوثيق الأ�سول الوراثية ل�ساللت نخيل التمر املنتخبة يف 
جمهورية م�سر العربية:

هدف امل�سروع:  
1 - جمع �ال�سول �لور�ثية ودر��سة �لتنوع �لبيولوجي �لطبيعي لنخيل �لتمر، وحفظ و�سون �ملو�رد �لور�ثية ل�سالالت نخيل �لتمر 

�ملنتخبة من قبل �ك�ساد يف جمهورية م�سر �لعربية، وحتديد �ل�سفات �لور�ثية �لهامة لل�سالالت نخيل �لتمر �ملنتخبة.
2 - ��ستخد�م �ملعلوماتية �الحيائية Bioinformatics الإعد�د قاعدة بيانات من �لب�سمة �لور�ثية لتلك �ل�سالالت وحفظها مبركز 

�لتقانات �حليوية يف �أك�ساد.
�لور�ثية لكل  �لتمر من خالل حتديد �لب�سمة  �نتاجية �سالالت نخيل  �لعربية يف بر�مج حت�سني  - �مل�ساهمة يف دعم �جلهود   3

�ساللة.

اإجتماع املن�صقني الوطنني الثاين للم�صروع خالل الفرتة 
25 - 2016/8/26 يف جمهورية م�صر العربية

حقل منوذجي يف م�صر 2016حقل منوذجي يف تون�ش 2016

الدورة التدريبية القومية)خدمة راأ�ش النخلة( خالل الفرتة 
27 - 2016/8/30 يف جمهورية م�صر العربية
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�سري العمل: 
1 - مت ��ستخال�س �ملادة �لور�ثية DNA من عينات �لنخيل )هدف �مل�سروع(، حيث مت حفظها المتام �لتجارب �لالحقة.

2 - �سممت �لبادئات �ملتخ�س�سة للتقنيات �لتي �سوف تطبق على �لعينات �ملدرو�سة.
3 - طبقت تقنيتي RAPD و ISSR يف �لتو�سيف �جلزيئي لالأ�سول �لور�ثية ل�سالالت نخيل �لتمر �ملنتخبة يف جمهورية  م�سر 

�لعربية.
4 - مت ��ستخال�س �لنتائج �خلا�سة بالعينات �ملدرو�سة وحفظت حلني جتميع بيانات �لب�سمة �لور�ثية ومقارنتها بنتائج �لتقنيات 

�الأخرى.
3 - خطة برنامج تنمية وتطوير النخيل البحثية:

- م�سروع بحثي:" تقييم درجات �ال�سابة وتاأثري عمر و�إرتفاع �ساق �لنخلة و�لتو�جد حل�سرة �سو�سة �لنخيل �حلمر�ء على بع�س 
�أ�سناف نخيل �لبلح حتت ظروف �ملناطق �جلافة و�سبة �جلافة"

مت �جر�ء �لبحث يف جمهورية م�سر �لعربية ومت تنفيذ �لتجارب �حلقلية ملو�سمي �لدر��سة 2014 و 2015،  وجاري تبويب �لبيانات 
وو�سع �لنتائج يف �سورتها �لنهائية.

عزالت  كفاءة  ومقارنة  �ل��ور�ث��ي  �لتحديد  بحثي:"  م�سروع   -
�نتاجها  و�إمكانية  �لنخيل  الآفات  �ملمر�سة  �مليكروبات  حملية يف 

يف �ملخمر�ت" 
هدف الربنامج:  

• ح�سر لالإ�سابات �حل�سرية و�ملر�سية على �أ�سجار �لنخيل. 
يف  �لنخيل  بيئة  يف  �حليوية  �لعو�مل  وج��ود  عن  �لتق�سي    •

�ملناطق �جلافة و�سبه �جلافة 
•  حتديد �جلرعات و�لرت�كيز �لقاتلة لهذه �لعو�مل �حليوية

•  �لتطبيق �حلقلي للمكافحة �حليوية الآفات �لنخيل.
�سري العمل: 

�حلمر�ء  �لنخيل  �سو�سة  بح�سرة  �ال�سابة  على  �لرتكيز  مت   -  1

�لو��سع  النت�سارها  وذلك   Rhynchophorus ferrugineus

�لالذقية  و�لثمري يف حمافظة  �ملروحي  �لنخيل  ��سجار  على 
يف �جلمهورية �لعربية �ل�سورية. 

2 - متت زيارة 7 مو�قع لالإ�سابة بال�سو�سة، مت من خاللها جمع 
�لعينات �حل�سرية لكافة �أطو�ر ح�سرة �ل�سو�سة، و�لقيام برتبية 
�ل�سكر  ق�سب  نبات  �سيقان  من  قطع  على  لل�سو�سة  خمربية 
تتابع دورة حياتها، كما لوحظ خالل جمع  ولكن �حل�سرة مل 

يرقات �صو�صة النخيل احلمراء

امل�صيدة الفرمونية ل�صو�صة النخيل احلمراء
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�لعينات ظهور �ال�سابات �ملر�سية على �حل�سر�ت �لكاملة �ملنبثقة من �لعذ�رى �لتي مت جمعها، باالإ�سافة �ىل �ال�سابة �ملر�سية 
للريقات �لتي جمعت من �ال�سجار �مل�سابة. 

3 - كما مت عزل �مل�سبب �ملر�سي على �أو�ساط مغذية متخ�س�سة )NA, YPGA(. باالإ�سافة �ىل �لت�سخي�س �ملر�سي: حيث مت 
Beauvaria sp. وتعريفه جمهريًا و�لتاأكد من قدرته �المر��سية بتطبيق فر�سية كوخ على فر��سة  عزل عزلتني من �لفطر 

�لطحني �لتي مت تربيتها يف مركز در��سات و�أبحاث �ملكافحة �حليوية، ويرقات �سليمة من �سو�سة �لنخيل �حلمر�ء.

Rhynchophorus ferrugineus   Beauvaria bassiana يرقات م�صابة بالفطر املمر�ش
بعد العدوى اال�صطناعية

فطر Beauvaria bassiana حتت املجهرح�صرات �صو�صة النخيل امل�صابة طبيعياً بالفطر املمر�ش
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خام�شا: برنامج تاأهيل وتطوير املراعي واملوارد 
احلراجية

1 - م�سروع اإعادة تاأهيل واإدارة املراعي الطبيعة العربية، وجمع واإكثاربذور الأنواع النباتية 
الواعدة:

هدف امل�سروع:
توفري بذور �الأنو�ع �لنباتية �ملالئمة وتنمية و�سيانة �ملناطق �جلافة و�سبه �جلافة يف �لوطن �لعربي باملو��سفات �ملرغوبة، مع جمع 

وحفظ و�إكثار �لوحد�ت �لتكاثرية للم�سادر �لور�ثية.
مكان تنفيذ امل�سروع: 

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية، جمهورية �لعر�ق.
- م�سروع اإعادة تاأهيل الأرا�سي الرعوية يف ال�سهوب اجلزائرية:

هدف امل�سروع: 
تنمية �ملناطق �لرعوية وزيادة دخل �ملربني و�مل�ساهمة يف �لتنمية �القت�سادية و�لوطنية، و�حلد من عمليات تدهور �الأر��سي ورفع 
�إنتاجية �لغطاء �لنباتي �لرعوي و�لتاأهيل لتنمية �حلياة �لربية، عالوة على تدريب �لكو�در �لفنية �لوطنية وتفعيل دور �ملجتمعات 

�ملحلية يف مكافحة تدهور �الأر��سي و�إد�رة �ملر�عي. 
�سري العمل:

1. عمل �أك�ساد على تنفيذ كافة �الأعمال �لعلمية و�لفنية وفق �تفاقية �مل�سروع.
2. بينت نتائج �حلماية يف موقع �لدوم ظهور نباتات جديدة عالية �ال�ست�ساغة وجتدد �الأنو�ع �ملعمرة وظهور بادر�ت النو�ع هامة 

..Helianthemum sp. Plantago albicans مثل
3. يتم �لعمل على متابعة نتائج �إقامة حممية يف موقع بن حامد مب�ساحة 4500 هكتار من مر�عي �حللفا و�ل�سيح.

4. �إعد�د �لتقرير �لفني للم�سروع، وت�سليمه للجانب �جلز�ئري.
- م�سروع تنمية املراعي ال�سحراوية والرفع من قدراتها الإنتاجية يف اجلمهورية اجلزائرية:

تائج تنفيذ امل�سروع:
1. عمل خرب�ء �ك�ساد عام 2016 على جمع بذور �لف�سة �ل�سجريية و�لبالن �لرعوي، وزر�عة 200 كي�س من �لف�سة �ل�سجريية 
)Medicago arborea( و200 كي�س من �لبالن )Poterium sanguisorba( �لرعوي وذلك يف م�ستل حمطة بحوث �أك�ساد 

يف �زرع، كم�سدر للبذور بهدف ن�سرها يف �لدول �لعربية. 
2. يعد نبات �لرمت من �الأنو�ع �لرعوية �لهامة يف �ملنطقة �لعربية و�ملتحملة للجفاف، يجري �لتح�سري لزر�عته يف حمطات �أك�ساد، 

بهدف ن�سرها يف �لدول �لعربية الإعادة تاأهيل �ملر�عي.
3. زود �أك�ساد �جلانب �جلز�ئري بذور �لرغل �ل�سوري و�لقطف �مللحي و�لرغل �الأمريكي و�لروثا ل�سالح م�سروع تنمية �ملر�عي 

�ل�سحر�وية يف �جلز�ئر.
4. مت �إن�ساء م�ستل يف ورقلة – �جلز�ئر، بطاقة �نتاجية تبلغ 6000 �ستة �آالف غر�سة �سنويا، كما مت زر�عة 1000 كي�س من �الأنو�ع 

�لرعوية )رغل + روثا( يف �مل�ستل �ملذكور. 
5. و�إن�ساء حقل �أمهات يف حرم جامعة ورقلة.

6. تنفيذ دورتني تدريبيتني لعدد من  �ملتدربني من �لفنيني �جلز�ئريني �لعاملني يف �مل�سروع، يف �ملجاالت �لتالية:
- "�إد�رة وتاأ�سي�س �مل�ساتل �لرعوية" يف �سهر فرب�ير 2016. 
- " �مل�سوحات و�لقيا�سات �لرعوية" يف �سهر نوفمرب 2016.
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- م�سروع تنمية احلماد العراقي:
هدف امل�سروع: 

�لرعوي الإقامة م�سروع ر�ئد، ويتم من خالل  �لعر�قي من خالل حتديد مناطق �ال�ستقر�ر  وتاأهيل �ملر�عي يف �حلماد  حت�سني 
�ملو�رد  وتقييم  �الأر��سي  ��ستعماالت  وحتديد  �ملتوفرة  للمعطيات  طبقا  �لو�عدة  �ملناطق  وحتديد  �جلوية  �ل�سور  من  �ال�ستفادة 

�ملتاحة من مياه ونبات على �سوء �لظروف �ملناخية �ل�سائدة وطبيعة �لرتبة �ملوجودة.
�سري العمل:

1. �إكثار نبات �لغ�سى يف م�ساتل �حلماد.
2. متابعة ��ستزر�ع 10000 ع�سرة �آالف غر�سة من نبات �لغ�سى و�لذي �أدخله "�أك�ساد" �إىل منطقة �مل�سروع.

3. �إعد�د خطة فنية ��ستثمارية لثالثة )3( م�ساريع رعوية بناء على نتائج �لدر��سة يف �حلماد �لعر�قي.
4. �إعد�د �لتقرير �لفني للمر�عي و�إر�سال ن�سخة �لكرتونية للجانب �لعر�قي.
5. متابعة تطور �لغطاء �لنباتي �مل�ستزرع من �أنو�ع �لغ�سى و�لرغل و�لروثا.

2 - م�سروع ح�سر الأنواع ال�سجرية وال�سجريية متعددة الأغرا�ص ودورها يف دعم م�سادر دخل 
املجتمعات املحلية:

هدف امل�سروع:  
�ملالئمة جلمع  وو�سع �خلطط  و�ملر�عي،  �لغابات  �الأغر��س يف مناطق  ومتعددة  �لو�عدة  و�ل�سجريية  �ل�سجرية  �الأن��و�ع   ح�سر 

و�إكثار �لبذور و�لوحد�ت �لتكاثرية، ودر��سة دورها كاأنو�ع تخدم يف تاأ�سي�س م�ساريع �سغرية ودعم دخل �ملجتمعات �ملحلية.
مكان تنفيذ �مل�سروع:  

حمطات �أك�ساد �لبحثية، و�لدول �لعربية �لر�غبة.
�سري العمل: 

خالل عام 2016 مت جمع بذور عددً� من �الأنو�ع �ل�سجريية �لو�عدة ومتعددة �الأغر��س، وهي:
1. جمع بذور �لرمت Retama raetam كنوع متحمل للجفاف وللحد من زحف �لرمال.

2. جمع بذور نبات Acacia lebbek كنوع علفي ومتحمل للجفاف.
3. جمع بذور �لرغل و�لروثا.

 Prosopis( لغاف� –)Salvadora persica( 4. جمع بذور عددً� من �الأنو�ع �ل�سجريية �لو�عدة ومتعددة �الأغر��س �الأر�ك
.)Colutea cilicica( كالوتيا – )Acacia salicina( الأكا�سيا� )Jatropha glauca( جلاتروفا� – )cineraria

5. �إنتاج غر��س عديد من �الأنو�ع �ل�سجريية و�ل�سجرية مثل �الأكا�سيا و كالوتيا و �حلالب و �لرغل. 
6. زر�عة �لبالن �لرعوي و�لف�سة �ل�سجريية يف م�ستل حمطة �زرع كم�سادر للبذور.

تدريب على القيا�صات النباتية يف اجلزائرتاأ�صي�ش م�صتل  يف اجلزائر



45

التقريـر الفني ال�ســنوي 2016

�شاد�شا: برنامج التنوع احليوي
1 - م�سروع املحافظة على التنوع احليوي ومتابعة تنفيذ التفاقية الدولية للتنوع احليوي: 

هدف امل�سروع: 
��ستثمار �ملو�رد �جلينية للتنوع �حليوي �لزر�عي يف بر�مج �إنتاج �لغذ�ء و�لدو�ء، وتوثيق وتبادل �ملعلومات �ملتوفرة حول مكونات 
�لتنوع �حليوي يف �ملناطق �جلافة و�سبه �جلافة �لعربية، و�الإ�سهام يف �إعادة تاأهيل �لنظم �لبيئية مبا يحافظ على �لتنوع �حليوي 
يف �لبيئات �مل�سطربة، و�لتعاون و�لتن�سيق بني �لدول �لعربية يف جمال تنفيذ �التفاقية �لدولية للتنوع �حليوي وبروتوكول قرطاجنة 

لل�سالمة �الإحيائية، وبناء �لقدر�ت �لوطنية يف جمال �ملحافظة على �لتنوع �حليوي و�إد�رة مكوناته.
�سري العمل:

�الحيائية. لل�سالمة  قرطاجنة  1 - �لتن�سيق بني �لدول �لعربية لتنفيذ كل من �تفاقيتي �لتنوع �حليوي "CBD" وبروتوكول 
2 - �عد�د تقرير عن تقدم �لعمل يف برنامج �لتنوع �حليوي "�أك�ساد" خالل عام 2015 وتقدميه �ىل �د�رة �لبيئة و�ال�سكان يف مقر 

جامعة �لدول �لعربية من خالل �لفريق �لعربي �ملعني باالتفاقيات �لبيئية.
3 - �مل�ساركة يف �عد�د �لتقرير �لقطري عن حالة �لتنوع �حليوي للغذ�ء و�لزر�عة يف �جلمهورية �لعربية �ل�سورية ومر�جعته علميًا 

وتدقيقه لغويًا.

2 - م�سروع درا�سة النباتات الطبية والعطرية يف الوطن العربي:
هدف امل�سروع: 

 �الهتمام بدر��سة �لنباتات �لطبية �ملنت�سرة يف �لوطن �لعربي وحماولة ��ستثمارها ب�سكل علمي يف حماولة جادة منها للحفاظ 
على تلك �الأنو�ع �لنباتية �لثمينة نظرً� خل�سائ�سها �لعالجية وقيمتها �القت�سادية. 

مكان تنفيذ امل�سروع: 
�جلمهورية �لعربية �ل�سورية.

�سري العمل: 
I risunguiculariscretensis(  يف �ملنطقة  مت �ختيار نبات طبي عطري مهدد باالنقر��س مت��و�جد)نبات �سو�سن كريت   •

�ملتو�سطية �ل�ساحلية ، وهو من �الأنو�ع �لتي تتعر�س يف �سورية  ل�سغط ب�سري كبري يف �ل�سنو�ت �الأخرية.
• ح�سر �أماكن �نت�سار �سو�سن كريت يف �سورية ومعرفة �لظروف �ملثلى �لبيئية لنموه وتقييم �لو�قع �حلايل ملو�ئله.

• مت حتديد مو�قع �نت�سار �ل�سو�سن يف �ل�ساحل �ل�سوري من خالل جوالت ميد�نية، وحدد �ملو�قع �الأ�سا�سية لوجوده )ُعدَّ �ل�سو�سن 
موجودً� عند وجود 5 م�ستعمر�ت على �الأقل يف �ملوقع �لو�حد(.

•  بعد ت�سميم �ال�ستمار�ت �لالزمة و�ختبارها على �ملو�قع، متت در��ستها و��ستكمال �لبيانات وحتليلها ومت �لتو�سل �ىل �لنتائج 
ومناق�ستها يف ورقة علمية بحثية )قيد �لن�سر(.

• �سيتم حتليل �لقيمة �لعلفية لنبات �سو�سن كريت ربيع 2017.
- ويف �سياق مو�ز، و�سمن �هتمامات �ملركز �لعربي مب�ساريع �لتنمية �مل�ستد�مة، ومكافحة �لت�سحر و�سون �لتنوع �حليوي ورفع 
م�ستوى �ملعي�سة لل�سكان �ملحليني يف �لبيئات غري �مل�ستقرة، تتم در��سة بع�س �الأنو�ع �خل�سبية �لطبيعية متعددة �ال�ستخد�مات يف 
�سورية )�لكولوتيا، �لزمزريق، و�لقطلب(، وذلك للح�سول على معلومات علمية ودقيقة حول هذه �الأنو�ع يف بيئتها، وطرق �إكثارها 
و�خلدمات �لتي ميكن �أن تقدمها، و�سواًل �إىل �إد�رتها و��ستثمارها بال�سكل �الأمثل، وقد نفذت �لدر��سة �مليد�نية و �مل�ستلية وحللت 

�لبيانات الإعد�د �لنتائج يف ورقة بحثية علمية.
من  خمتلفة  تر�كيز  تاأثري  �ختبار  مت  حيث   ،)Allelopathy( �لت�ساد  مركبات  ��ستخد�م  م�سروع  تنفيذ  على  �لعمل  يتم  كذلك 
و�خلرنوب  �الخ�سر�ر  د�ئ��م  )�ل�سرو  مثل  �حلر�جية،  �الأن���و�ع  من  لعدد  �جل��اف  و�مل�سحوق  و�لكحولية  �ملائية  �مل�ستخل�سات 
�سورية ويف  �النت�سار يف  �سائعة  �أنو�ع ع�سبية  �إنبات ومنو  �لبلوطي(، يف  و�ل�سنديان  �لطري  ول�سان  و�لدفلة  و�الآ�س  و�الأوكاليتبو�س 
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بع�س �الأطو�ر �حل�سرية الأنو�ع من �حل�سر�ت، وكذلك بع�س �أعفان �لتخزين ويف بع�س �أنو�ع �لقو�قع، ومت ن�سر عدد من �الأور�ق 
�لبحثية يف �ملجلة �لعربية للبيئات �جلافة �ملحكمة، �إ�سافة لبحث خا�س بنتائج �ل�سنديان �لبلوطي )قيد �الإجناز(. 

بادرات الكولوتيا

بادرات القطلب

العقد االآزوتية على جذور الكولوتيا )موقع حممية الكهف(

بادرات الزمزريق
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الأرا�سي وا�ســتعمالت امليــاه
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تعمل اإدارة الأرا�سي وا�ستعمالت املياه على تنفيذ اأن�سطتها من خالل الربامج الرئي�سية التالية:
1 - برنامج مراقبة الت�سحر ومكافحته يف الدول العربية:

يهدف �لربنامج �إىل �حلد من �لت�سحر باعتماد منهجية �سليمة وعلمية يف �ملر�قبة و�ملكافحة با�ستخد�م تقنيات متقدمة للك�سف 
�ملبكر على تدهور �الأر��سي وتنفيذ �مل�ساريع �لر�ئدة الإعادة تاأهيل �ملناطق �ملت�سحرة يف �لدول �لعربية من خالل تعميم �خلربة 

�ملكت�سبة لدى �أك�ساد.
2 - برنامج درا�سات الرتبة والأرا�سي واإعداد اخلرائط:

يهدف هذ� �لربنامج �إىل �عد�د در��سات �لرتبة و�الأر��سي و�إعد�د خر�ئطها حيث تعترب در��سات م�سح  �ملو�رد �الر�سية وخ�سو�سا 
در��سات �الر��سي و�إعد�د �خلر�ئط �لغر�سية �لرقمية من �هم عنا�سر �لتي ت�ساعد على فهم مكونات �ملو�رد �الر�سية يف �لوطن 
�لعربي من �أجل و�سع قاعدة بيانات للمو�رد �لطبيعية يف �ملنطقة ت�ساعد �سناع �لقر�ر يف عملية �لتخطيط �ملر�سد و�جناز عملية 
�ال�ستخد�م �مل�ستد�م للمو�رد �ملحدودة و�ملتاحة وتكثيف �الإنتاج �لزر�عي وبالتايل زيادة �ملردود و�لدخل �لزر�عي عرب ��ستعمال 

�أكرث فاعلية ومالئمة لالأر��سي و�ملو�رد.
3 - برنامج الإدارة امل�ستدامة لالأرا�سي وا�ستعمالت املياه:

�إنتاجًا  حتقق  حم�سنة  و�أ�ساليب  علمية  تقانات  و�إيجاد  و�ملياه  �الأر��سي  ال�ستعماالت  مثلى  �إد�رة  تطوير  �إىل  �لربنامج  يهدف 
�قت�ساديًا، حيث يتابع �أك�ساد بر�جمه �لبحثية و�لتطبيقية �لتي توؤدي �إىل �ال�ستعمال �لفّعال و�الآمن للمياه غري �لتقليدية كاملياه 

�ملاحلة و�لع�سرة و�ملعاجلة دون �لت�سبب يف تدهور �لرتبة و�حلفاظ على ��ستد�متها.
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امل�شاريع املنفذة
يف اإدارة االأرا�شي وا�شتعماالت املياه
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اأوال: برنامج مراقبة الت�شحر ومكافحته يف الدول العربية

م�سروع درا�سة العوا�سف الغبارية 
وحركة الكثبان الرملية ومكافحة زحف الرمال

الهدف من امل�صروع: 
يهدف �إىل �ملحافظة على �لبيئة و�حلد من تاأثري �لعو��سف �لغبارية و�لرمال �لز�حفة على �لبيئة و�الإن�سان يف �ملنطقة �لعربية.

مكان تنفيذ امل�صروع: 
جمهورية �لعر�ق - جمهورية م�سر �لعربية. 

�صري العمل:
حقق �ملركز �لعربي »�أك�ساد« خالل �ل�سنو�ت �الخرية نتائج علمية متقدمة وفق �الآتي:
1. م�صروع تنمية حو�ش احلماد العراقي )مكون االأرا�صي وا�صتعماالت املياه(:

ينفذ �مل�سروع بالتعاون بني �أك�ساد ووز�رة �لزر�عة �لعر�قية بهدف �لتنمية �لزر�عية �ل�ساملة ملنطقة حو�س �حلماد �لعر�قي  ومنها 
در��سة تدهور �الأر��سي للعمل على مكافحة �لت�سحر وتثبيت �لرمال �لز�حفة ، ومن �أهم �الأن�سطة �ملنفذة يف هذ� �الإطار در��سة 

تدهور �الأر��سي ، حيث نفذت �الأعمال �لتالية : 
• حتليل ��ستمار�ت تدهور �الأر��سي و�إعد�د جد�ول �أ�سكال و�أ�سباب و�سدة عمليات �لتدهور .

•�إعد�د �خلارطة �لنقطية لتدهور �الأر��سي .
•�إعد�د �الإر�ساد�ت �لتنفيذية ملكافحة زحف �لرمال . 

• �إعد�د وثيقة م�سروع منوذجي مقرتح لتثبيت �لرمال . 
•�إعد�د �لتقرير �لنهائي وت�سليمه للجانب �لعر�قي. 

نتائج تنفيذ امل�صروع:
1. �إعد�د 25 خارطة �أ�سا�س فيزيوغر�فية وخر�ئط �جلفاف وتدهور �الأر��سي وتوزع جمموعات �لرتب �ل�سائدة يف منطقة �لدر��سة. 

2 . �إعد�د 33 �سكاًل تو�سيحيًا وبيانيًا ملنهجية �لدر��سة ونتائجها. 
3. تو�سيف وت�سنيف 56 مقطع تربة، توزعت على رتبتني من �لرتب �لت�سنيفية وثمانية حتت رتبة ، وثمانية ع�سر جمموعة من 

�ملجموعات �لكربى، بناًء على �ملو��سفات �لور�ثية و�لت�سخي�سية لت�سنيف �لرتبة. 
4. حتليل 249 عينة تربة حتلياًل ميكانيكيًا وكيميائيًا وخ�سوبيًا. 

5. تنفيذ �ست دور�ت تدريبية على ��ستخد�م تقانات �ال�ست�سعار عن بعد يف مر�قبة �لت�سحر وتطبيق �إجر�ء�ت مكافحة زحف 
�لرمال و�إعادة تاأهيل �الأر��سي �ملتدهورة. 

6. �إعد�د ثالثة مقرتحات هي:
• تنفيذ م�سروع منوذجي لتثبيت �لكثبان �لرملية يف منطقة �لولج بالعر�ق. 

• ت�سميم وتنفيذ وحدة �إنتاج �لغاز �حليوي.
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2. م�صروع تثبيت الكثبان الرملية با�صتخدام مياه ال�صرف الزراعي بواحة �صيوة يف جمهورية م�صر العربية :
اجلهات امل�صاركة يف امل�صروع:

�لبيئية  �لظروف  �إىل حت�سني  ويهدف  �لعربية،  �ل�سحر�ء يف جمهورية م�سر  بحوث  ومركز  �أك�ساد  بني  بالتعاون  �مل�سروع  ينفذ 
وحماية مناطق �لتنمية من �أخطار زحف �لرمال يف مناطق �ال�ست�سالح �حلديثة يف و�حة �سيوة، وبغية تنفيذ م�سروع منوذجي 
ملكافحة �لت�سحر وتثبيت �لرمال �لز�حفة، و�إقامة جمتمع تنموي يف مناطق �لتنمية يحتذي به �مل�ستثمرون، و�سمن �إطار �لعمل 

بامل�سروع يف عام 2016 مت �جناز مايلي: 
احلماية املوؤقتة: نظرً� للظروف �لبيئية و�ملناخية �ل�سائدة يف منطقة �مل�سروع، تتعر�س �لنباتات للرياح �لن�سطة و�سفي �لرمال، 
وكذلك �رتفاع درجات �حلر�رة خالل ف�سل �ل�سيف،  و�نخفا�سها ب�سدة خالل ف�سل �ل�ستاء، �الأمر �لذي يتطلب حماية �ل�ستالت 
�ملزروعة خا�سة خالل فرت�ت منوها �الأوىل، من خالل �إن�ساء �لنظم �مليكانيكية �أو �لبيولوجية �لتي من �ساأنها حماية �لنباتات من 

�لظروف �ملعاك�سة، ويف هذ� �الإطار مت مايلي : 
•  �إن�ساء خندق بطول 1 كم وعر�س 1 م وعمق 1 م، وذلك بغر�س تقليل كمية �لرمال �لز�حفة نحو موقع �إن�ساء �حلز�م �الأخ�سر 

يف منطقة �مل�سروع. 
•  �إن�ساء �الأ�سو�ر: مت �إن�ساء �سور من جريد �لنخيل بطول 1 كم و�إرتفاع 1.5 م مبعدل 8 جريدة/م طويل �أي بنفاذية حو�ل���ي 
30 %. وكان ذلك على بعد م�سافة 10م  ومو�زًيا للخندق وعمودًيا على �جتاه �لرياح. وذلك بغر�س حماية �حلز�م �الأخ�سر 

)�لنباتات �ملزروعة( وم�سرف �ل�سحامي من �أخطار زحف �لرمال.
�أخطار زحف  �ملن�ساآت من  �الأكرث فاعلية حلماية  �لو�سيلة  �لرياح  �الأحزمة �خل�سر�ء وم�سد�ت  تعترب  االأخ�صر:  زراعة احلزام 
�لرمال. وتعتمد كفاءة هذه �الأحزمة و�مل�سد�ت يف �حلد من �سرعات �لرياح و�لقدرة على مقاومة زحف �لرمال على �لت�سميم 
�ملنا�سب، من حيث �الأنو�ع �ل�سجرية �مل�ستخدمة وتركيبها �لنوعي د�خل �حلز�م وعدد �ل�سفوف و�مل�سافات بني �الأ�سجار لتحقيق 
�لنفاذية �ملطلوبة. وبناًء عليه ويف �سوء برنامج �لعمل يف �مل�سروع، و�لذي ي�ستهدف تنفيذ منوذج �ر�سادي ميكن �ال�ستفادة من 
نتائجه يف �لتو�سع يف �إن�ساء �ملنظومة �ملتكاملة لالأحزمة �خل�سر�ء يف �ملناطق �ملعر�سة لظاهرة زحف �لرمال يف و�حة �سيوة، فقد 
مت ت�سميم �حلز�م بحيث يت�سم بالتنوع يف �لرتكيبة �لنباتية مما ي�سمح بتقييمها من ناحية كفاءتها يف �حلد من �سرعات �لرياحة 
تالئم  �لتي  �لنباتات  من  �ختيار جمموعة  بحيث مت  للرمال  �لتثبيت �حليوي  �أجل  من  �الأخ�سر  زر�عة �حلز�م  و�لرمال، ومتت 
�لظروف �لبيئية للمنطقة وزر�عتها يف ت�سميمات وتركيبات نباتية خمتلفة طبًقًا لطبيعة منوها، حتى ميكن حتقيق �أعلى معدل 

��ستفادة يف مقاومة زحف �لرمال.
تنفيذ �صبكة ري بالتنقيط: مت تنفيذ �سبكة ري بالتنقيط يف 
منطقة �مل�سروع من خالل �لت�سميم �ملنا�سب لل�سبكة، بحيث 
فرت�ت  خ��الل  �ملائية  باحتياجاتها  �مل��زروع��ة  �لنباتات  متد 

منوها �ملختلفة.
الدورات التدريبية:  مت تنفيذ دور�ت تدريبية ت�سم منظمات 
�ملجتمع �ملدين و�ملهند�سني �لزر�عيني و�ملهتمني بهذ� �ملجال 
من م�ستثمرين ومز�رعني، بغر�س �لتدريب على كيفية �لتعامل 

مع �لكثبان �لرملية وو�سائل مقاومتها مت�سمنة مايلي:
• �الأ�س�س �لفنية لتخطيط م�سروعات مقاومة زحف �لرمال 

وت�سجري قنو�ت �لري و�ل�سرف.
• �إد�رة نظم �لري �ملتطور.

�ملزروعة  للنباتات  �ملثلى  �لزر�عية  و�ملعامالت  �لزر�عة   •
هذ�  تنفيذ  م��ن  و�لبيئي  �الق��ت�����س��ادي  �ل��ع��ائ��د  ودر����س��ة 

�مل�سروع. 
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3.م�صروع حماية البنية التحتية من اأخطار زحف الرمال يف �صيناء:
اجلهات امل�صاركة يف امل�صروع: 

ينفذ �مل�سروع بالتعاون بني �أك�ساد ومركز بحوث �ل�سحر�ء يف جمهورية م�سر �لعربية بناًء على �تفاقية تعاون م�سرتك، وملدة 3 
�سنو�ت بهدف حماية �مل�ساريع �لقومية و�لبنى �لتحتية وحت�سني �لظروف �لبيئية، ومت �ختيار موقع �ملغارة يف �سيناء لتنفيذ فعاليات 

�مل�سروع. وبد�أ �لعمل بامل�سروع �ل�سهر �خلام�س 2016 ومت  تنفيذ خطة عمل مو�سم 2016 – 2017 وفق مايلي :
•�ختيار وحتديد منطقة �لدر��سة

•جمع �لدر��سات �ل�سابقة
•حتليل �لعنا�سر �ملناخية

•در��سة توزيع �لتكوينات �لرملية
•حتديد �ملناطق �ملتاأثرة بزحف �لرمال

•حتليل �ل�سور �لف�سائية متعددة �لتو�ريخ 
•ح�ساب �لكميات �لن�سبية للرمال �ملتحركة 

•تنفيذ زيار�ت ميد�نية لتدقيق �ملعلومات
•ح�سر �لغطاء �لنباتي �لطبيعي يف �أماكن �نت�سار �لرمال 

•جتهيز م�ستل الإنتاج �ستول �لنباتات �لالزمة  
4. اإعداد مو�صوعة الكثبان الرملية يف الوطن العربي: 

مببادرة من �ملركز �لعربي لدر��سات �ملناطق �جلافة و�الأر��سي 
�لقاحلة "�أك�ساد" و�نطالقًا من حر�سه على تعزيز �لتعاون مع 
�ملوؤ�س�سات �لوطنية يف �لدول �لعربية، وبالتعاون مع مركز بحوث 
�ل�سحر�ء يف جمهورية م�سر �لعربية، ومعهد �ملناطق �لقاحلة 
�مل�سرتك  �مل�سروع  �طالق  مت  �لتون�سية،  �جلمهورية  يف  مبدنني 
حول �إعد�د مو�سوعة �لكثبان �لرملية يف �لوطن �لعربي، وخالل 

عام 2016، حيث مت تنفيذ �لفعاليات �لتالية:  
 –16 �لفرتة  خ��الل  بالقاهرة  م�سرتكة  عمل  ور�سة  ُعقدت   •

5/18/ 2016 لالإقالع بامل�سروع.  

• عقدت جلان �لتن�سيق �جتماعها �الأول بالقاهرة خالل �لفرتة 
16– 7/18/ 2016، حيث مت و�سع �خلطة �لتنفيذية �لتي ت�سمنت: 

�أ - �ملربر�ت و�الأهد�ف و�الأهمية.
�سبعة ف�سول هي  تتكون من  بحيث   �ملو�سوعة   مكونات  ب - 
�لعو�مل   – �لعربي  �لوطن  يف  �لرملية  �لكثبان  )خ�سائ�س 

�ملوؤثرة على توزع و�نت�سار �لكثبان �لرملية يف �لوطن �لعربي 
– حركة �لكثبان  – �لتنوع �حليوي �لنباتي للبيئات �لرملية 
�لرملية  للكثبان  و�اليجابية  �ل�سلبية  �جلو�نب   – �لرملية 
�لكثبان  تثبيت   – و�الجتماعية  �القت�سادية  و�نعكا�ساتها 
لتثبيت  �ملنظمة  –�لت�سريعات  �لت�سحر  ومكافحة  �لرملية 

و��ستغالل مناطق �لكثبان �لرملية.
• ُعق�د �الجتم�اع �لتن�س��يقي �لثاين ملمثلي �جلهات �لث��الث 
�لفت��رة  خ��الل  بتون��س  م�دني��ن  مدين�ة  ف��ي  �مل�س��اركة 
�لفنية �ملعنية، بهدف  �لفرق  24–2016/10/26، بح�سور 

�ملر�جعة �ملرحلية ملا مت �إعد�ده من حمتويات وف�سول �ملو�سوعة، وجرت فيه �لفعاليات �لتالية: 
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�لتن�سيقي �الأول ومر�جعة ما مت جمعه  - تنظيم �جتماع عام لكافة �مل�ساركني بغية مر�جعة ما مت �التفاق عليه يف �الجتماع   �أ
وحت�سريه من معلومات. 

 ب- عقدت �جتماعات نوعية ملجموعات �لعمل �لفرعية، مت خاللها مناق�سة مو�د ف�سول �ملو�سوعة ح�سب �الخت�سا�س، وو�سع 
�خلطوط �لعري�سة ال�ستكمال �لعمل �لفرعي يف �إعد�د حمتويات �ملو�سوعة مبا يتنا�سب مع مهام كل جمموعة.

 ج- �التفاق على ��ستكمال مر�حل �لعمل مبا يتنا�سب مع �خلطة �لتنفيذية للم�سروع. 
م�سروع اإعادة تاأهيل الأرا�سي املتدهورة 

يف الدول العربية
الهدف من امل�صروع:

مر�قبة وتقييم عمليات تدهور �الأر��سي ، و�لعمل على �إعادة تاأهيل �الأر��سي �ملتدهورة وتنمية �ملو�رد �لطبيعية يف �ملناطق �ملتاأثرة 
بغية حتييد تدهور �الأر��سي  وحت�سني �لظروف �ملعي�سية لل�سكان �ملحليني.

مكان تنفيذ امل�صروع: 
�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية، �جلمهورية �لعربية �ل�سورية، جمهورية م�سر �لعربية.

�صري العمل: 
حقق �ملركز �لعربي "�أك�ساد" خالل �ل�سنو�ت �الخرية نتائج علمية جيدة يف تنفيذ �مل�سروع وفق �الآتي:

1. م�صروع اإعادة تاأهيل االأرا�صي الرعوية يف منطقة ال�صهوب اجلزائرية:
اجلهات امل�صاركة يف امل�صروع:  

ينفذ �مل�سروع بالتعاون بني �أك�ساد ووز�رة �لفالحة و�لتنمية �لريفية يف �جلز�ئر ممثلة باملحافظة �ل�سامية لتطوير �ل�سهوب، مدة 
تنفيذ �مل�سروع )خم�س �سنو�ت( تنتهي نهاية عام 2016.

وت�سمنت �أن�سطة �مل�سروع ما يلي:
• متابعة  زر�عة �لغر��س ونرث �لبذور يف �ملو�قع �ملعاد تاأهيلها.

•�ال�ستمر�ر يف تطبيق �إجر�ء�ت �حلماية. 
• تنفيذ �إجر�ء�ت ح�ساد �ملياه. 

و�حليوي  �مليكانيكي  �لتثبيت  �أعمال  تطبيق  يف  �ال�ستمر�ر   •
للرمال �ملتحركة.

تاأهيلها  �أعيد  �لتي  للمو�قع  و�ل�سيانة  �لرتميم  باأعمال  •�لقيام 
�لعمل  �إليها  تو�سل  �لتي  �اليجابية  �لنتائج  على  للمحافظة 
�لنباتي  �لغطاء  وتنمية  �لرتبة  �سيانة  حيث  من  بامل�سروع 

�لرعوي.
�أعمال �مل�سروع  �أك�ساد عن  �أعده  �لذي  �لفني  �لتقرير  �إر�سال   •

�إىل �جلانب �جلز�ئري لالطالع و�الإغناء.
نتائج تنفيذ امل�صروع:

• �مل�ساهمة يف �إعادة تاأهيل �الأر��سي �لرعوية �ملتدهورة. 
• �حلد من زحف �لرمال وهبوب �لعو��سف �لرملية. 

• �ال�ستعمال �الأمثل ملياه �جلريان �ل�سطحي. 
• زيادة ن�سبة �لتغطية �لنباتية ورفع �حلمولة �لرعوية. 

• تاأ�سي�س فريق من �لكو�در �لفنية �جلز�ئرية �لقادرة على نقل  
�لتقانات �ملطبقة �إىل مو�قع �أخرى يف �جلز�ئر. 



57

التقريـر الفني ال�ســنوي 2016

2. م�صروع و�صع موؤ�صرات الت�صحر وتدهور االأرا�صي يف اجلمهورية العربية ال�صورية:
اجلهات امل�صاركة يف امل�صروع:  

ينفذ �مل�سروع بالتعاون بني �أك�ساد ووز�رة �الإد�رة �ملحلية و�لبيئة يف �جلمهورية �لعربية �ل�سورية، بناء على �تفاقية �لتعاون �ملوقعة، 
و�لتي ت�سمل يف م�سمونها �لتعاون يف مو�جهة م�ساكل �لت�سحر و�جلفاف و�لتغري �ملناخي، وتنبع �أهمية هذ� �ملو�سوع من �أهمية 
�مل�سوؤولة عن  �لعمليات  لتو�سيف  للت�سحر معايري  بالن�سبة  �لتغري �حلا�سل، وهي  للتعبري عن  �الأ�سهل  �ملقايي�س  �ملوؤ�سر�ت كونها 

حدوث �لت�سحر وتدهور �الأر��سي وحتديد درجات هذ� �لتدهور. 
��ستمر �لعمل بهذ� �مل�سروع خالل عام 2016 ملر�جعة موؤ�سر�ت �ملناخ و�ال�ست�سعار عن بعد، و�ملوؤ�سر�ت �الجتماعية و�القت�سادية 
و�التفاق عليها من خالل عقد �جتماعات نوعية لعر�س ومناق�سة هذه �ملوؤ�سر�ت، وذلك متهيدً� لو�سع �ملوؤ�سر�ت �لنهائية �ملتكاملة، 
�لوطنية �ملعنية يف �جلمهورية  �ملوؤ�سر�ت وتعميها على �جلهات  �إ�سد�ر  �الإد�رة �ملحلية و�لبيئة يف �سورية على  حيث تعمل وز�رة 

�لعربية �ل�سورية.
نتائج تنفيذ امل�صروع:

و�ملناخ  �لنباتي  و�لغطاء  �ملائية  و�مل��و�رد  �الأر��سي  م��و�رد  جمال  يف  �الأر��سي  وتدهور  �لت�سحر  ملوؤ�سر�ت  حمددة  معايري  و�سع 
و�ال�ست�سعار عن بعد و�الأحو�ل �القت�سادية و�الجتماعية ل�سكان �ملناطق �ملتاأخرة بالت�سحر وتدهور �الأر��سي.

3. م�صروع تقدير �صدة وكمية االجنراف املائي با�صتخدام القيا�صات احلقلية والنمذجة الريا�صية: 
ينفذ �مل�سروع يف �سورية �سمن منطقة �مل�ستل �لزر�عي �ملجاور ملحطة بحوث �أك�ساد يف �ل�سن يف حمافظة �لالذقية، ويهدف �إىل 
تقدير كمية �الجنر�ف �ملائي للرتبة،  وحتديد �لعنا�سر �ملعدنية �خل�سوبية و�لع�سوية �ملفقودة ب�سبب �جلريان �ل�سطحي، مدة 

�مل�سروع �سنتان، وبد�أ �لعمل يف �سهر ني�سان 2016 
نتائج تنفيذ امل�صروع:

• تركيب �الأحو��س �ملخ�س�سة لتجميع �جلريان �ل�سطحي.
�أخذ  �ملو�سم �ملطري، مع  �ل�سطحي خالل  • جتميع �جلريان 

عينات  من �ملحلول �ملجموع  وحتليلها خمربيًا.
�ل�ساحلية  باملنطقة  �خلا�سة  �ملناخية  �لبيانات  جتميع   •

ال�ستخد�مها  يف �لنمذجة �لريا�سية  �ملقررة.
�لنباتي  و�لغطاء  و�مليول  بالرتبة  �خلا�سة  �لبيانات  جتميع   •

للمنطقة.
�ملعايرة  و�إج����ر�ء   RUSLE �لريا�سي  �ل��ن��م��وذج  تطبيق   •

�لالزمة له.
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4. م�صروع اإعادة تاأهيل املوارد الطبيعية املتدهورة مبحافظة مطروح يف جمهورية م�صر العربية:
اجلهات امل�صاركة يف امل�صروع: 

ينفذ �مل�سروع بالتعاون بني �أك�ساد ومركز بحوث �ل�سحر�ء يف جمهورية م�سر �لعربية.
نتائج تنفيذ امل�صروع:

• �إجر�ء حتاليل كيميائية وميكروبيولوجية للمياه و�لرتبة مبناطق �مل�سروع.
• در��سة �ملو�رد �الأر�سية و�جليولوجية و�ملائية و�لغطاء �لنباتي و�أهم مالمح �لن�ساط �لزر�عي. 

• �أعمال ح�ساد مياه �الأمطار و�حلد من �الجنر�ف �ملائي و�إعادة تاأهيل �أر��سي منطقتي و�دي �أم ��سطان و�ل�سنب. 
•تزويد �ملز�رعني ب�سبكة �لري �لالزمة للزر�عة و�ستالت �لزيتون و�لفو�كه �ملختلفة و نباتات �ملر�عي وبذور �خل�سر. 

• �مد�د بع�س �ملز�رعني باخلرب�ت �لفنية و�ملبيد�ت �لالزمة ملكافحة �الآفات �ملر�سية و�حل�سرية.
• تنفيذ �أن�سطة �لتوعية و�الإر�ساد من خالل تقدمي منوذج �إر�سادي ر�ئد الإعادة تاأهيل �الأر��سي �ملتدهورة مب�ساركة �ملجتمع �ملحلي 

لتحقيق �لتنمية �مل�ستد�مة باإقليم �ل�ساحل �ل�سمايل �لغربي - حمافظة مطروح.
• تطبيق �لتقنيات �حلديثة �ملالئمة لظروف �ملنطقة  يف ح�ساد �ملياه وتوفري مورد من �ملياه �جلوفية. 

•حماية �ملو�رد �لطبيعية مبنطقة �مل�سروع من خالل �إجر�ء بع�س �لعمليات �لزر�عية للتاأقلم مع �لتغري�ت �ملناخية.
• تدريب �لكو�در �لفنية و�ملز�رعني مبنطقة �لدر��سة على �إد�رة �ملو�رد �لطبيعية و�إعادة تاأهيلها.

5. م�صروع متابعة فعاليات االتفاقية الدولية ملكافحة الت�صحر )UNCCD( واالآليات العربية ذات العالقة: 
هدف امل�صروع: 

ينفذ �مل�سروع من قبل  �أك�ساد باعتباره �جلهة �ملكلفة ر�سميًا من قبل �الأمانة �لعامة جلامعة �لدول �لعربية، مبتابعة تنفيذ �التفاقية 
يف �لدول �لعربية، ويهدف �مل�سروع �إىل دعم تنفيذ �التفاقية يف �لدول �لعربية و�لتن�سيق 
فيما بينها، وتوحيد مو�قفها جتاه �التفاقية، وكذلك �لتن�سيق مع �الأليات �لعربية �ملعنية 

يف هذ� �ملجال.
مكان تنفيذ �مل�سروع: �أك�ساد و�لدول �لعربية.

�صري العمل:
نفذ �أك�ساد خالل عام 2016 �الأن�سطة �لتالية:

• �الحتفاء باليوم �لعاملي ملكافحة �لت�سحر: كعادته يف كل عام ي�سارك �أك�ساد �ملجتمع 
رفع  بغية  حزير�ن/يونيو،  �سهر  من  ع�سر  �ل�سابع  يف  �لو�قع  �لن�ساط  هذ�  �ل��دويل 
وبهذه  و�الجتماعية،  و�القت�سادية  �لبيئية  �لت�سحر  م�ساكل  جتاه  �لعامة  �لتوعية 
�ملنا�سبة �أ�سدر �أك�ساد مطوية وبو�سرت حول �ل�سعار �لذي طرحته �سكرتارية �التفاقية 
و�أر�سلت  و��ست�سالحها(  �الأر���س  حماية  يف  �لنا�س  لن�سرك  )معًا  وهو   2016 لعام 
�سوؤون  عن  �مل�سوؤولني  �لعرب  �ل��وزر�ء  ملجل�س  �لفنية  �الأمانة  �إىل  و�لبو�سرت  �ملطوية 
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�لبيئة لتوزيعها على �لدول �لعربية. 
• �إعد�د مذكر فنية حول مو�سوع حتييد تدهور �الأر��سي تنفيذً� لقر�ر�ت 
 )27( �ل�  دورت��ه  يف  �لبيئة  �سوؤون  عن  �مل�سوؤولني  �لعرب  �ل��وزر�ء  جمل�س 
 )16( �ل�  �الجتماع  على  وعر�سها  للمجل�س  �لعامة  �الأمانة  �إىل  وت�سليمها 

للفريق �لعربي �ملعني مبتابعة �التفاقيات �لبيئية �لدولية.
�لبيئة، مت  �سوؤون  �مل�سوؤولني عن  �لعرب  �ل��وزر�ء  لقر�ر�ت جمل�س  تنفيذً�   •
ملهند�سني  و�جلفاف  �لت�سحر  �إعد�د خر�ئط  حول  تدريبية  دورة  تنظيم 

من �سلطة جودة �لبيئة �لفل�سطينية.
•�مل�ساركة يف �الجتماع )16( للفريق �لعربي �ملعني بتتبع تنفيذ �التفاقيات 
جمال  يف  �أك�ساد  �أن�سطة  عن  مف�سل  تقرير  وعر�س  �لدولية،  �لبيئية 

مكافحة �لت�سحر و�لتنوع �حليوي.
�لعرب  �لوزر�ء  )28( ملجل�س  �لدورة  و�جتماع  �لعربي،  �لوطن  و�لتنمية يف  �لبيئة  للجنة   )18( �لدورة  �جتماعات  �مل�ساركة يف   •
�مل�سوؤولني عن �سوؤون �لبيئة، وتقدمي عرو�س �سوئية عن تقدم �لعمل مب�سروع �الأحزمة �خل�سر�ء يف �لوطن �لعربي، و�إعد�د 

خر�ئط �لت�سحر و�جلفاف لدولة فل�سطني. 
نتائج تنفيذ امل�صروع:

• رفع �لتوعية جتاه ق�سايا �لت�سحر وتدهور �الأر��سي يف �ملنطقة �لعربية.
.)LDN( ت�سليط �ل�سوء على �أهمية حتديد تدهور �الأر��سي•

• بناء �لقدر�ت �لفنية �لفل�سطينية يف تطبيق منهجية �أك�ساد ملر�قبة �لت�سحر و�جلفاف.
• تو�سيات و�أن�سطة �لفريق �لعربي �ملعني بتتبع �التفاقيات �لبيئية �لدولية )�لت�سحر و�لتنوع �حليوي(.

ثانيا: برنامج درا�شات الرتبة واالأرا�شي واإعداد اخلرائط
1 - م�سروع مراقبة تدهور الأرا�سي وتقديره يف املنطقة العربية:

هدف امل�صروع:  
ميثل هذ� �مل�سروع �أحد �الأن�سطة �لتي �سرع �ملركز �لعربي "�أك�ساد" يف �إعد�دها بهدف �ملر�قبة طويلة �ملدى لتدهور �الأر��سي يف 
�لعلوم  و�لتكنولوجيا �خلا�سة باالتفاقية �لدولية ملكافحة �لت�سحر منذ منتدى  �إطار تو�سيات جلنة  .وياأتي يف  �ملنطقة �لعربية 
مر�قبة تدهور �الأر��سي �لذي عقد يف عام 2006 مبدينة بون باأملانيا وموؤمتر �الأطر�ف �لتا�سع لالتفاقية )Cop9( �لذي عقد يف 

مدينة "بوين�س �أير�س" باالأرجنتني وكّلف "�أك�ساد" يف �لتن�سيق و�ملتابعة بني �لدول �لعربية فيما يخ�س تفعيل �التفاقية.
مكان تنفيذ امل�صروع: كافة �لدول �لعربية. 

�صري العمل: ميكن تلخي�س �أهم �الإجناز�ت �لتي حتققت يف هذ� �ملجال  فيما يلي:
• م�صروع مراقبة تدهور الغطاء النباتي يف الوطن العربي: 

هدف امل�صروع: 
مر�قبة �أو�ساع تدهور �الأر��سي على �مل�ستويات �الإقليمية و�لوطنية، و�لربط �مل�ستمر بني �سيا�سات �لتعامل مع �الأر��سي �ملتدهورة 
و�حلد من �ملخاطر على �الإنتاجية �لزر�عية، وتقدير �لتدهور وطبيعة ونوعية ودرجات عمليات تدهور �الأر��سي وحتديد �ملناطق 

�الأكرث عر�سة ملخاطرها.
تتعر�س �الأر��سي �جلافة يف �لوطن �لعربي الأ�سكال خمتلفة من �لتدهور ناجتة ب�سفة �أ�سا�سية عن �سوء �إد�رة و��ستخد�م �ملو�رد 
�الأر��سي جزءً� من  وموؤكدً�، ومتثل مر�قبة تدهور  ويلعب �جلفاف عاماًل م�ساعدً�  �لنباتي(  و�لغطاء  و�لرتبة،  )�ملياه،  �لطبيعية 
فعاليات و�أن�سطة �حلد من ظاهرة �لت�سحر، وهي عملية تبد�أ بر�سد �ملناطق �ملعر�سة للتغري�ت يف غطائها �لنباتي، وتقدير حالة 

تدهور �الأر��سي يف هذه �ملناطق، وحتديد �ملناطق �ل�ساخنة وكذلك �ملناطق �مل�سرقة. 
يف  بعد  عن  �ال�ست�سعار  تقانات  ت�ستخدم  حيث  دقيقة،  ودر��سات  �سحيحة  منهجية  تتطلب  �الأر��سي  تدهور  مر�قبة  �أن  وال�سك 
  NDVI مر�قبة �لغطاء �لنباتي وتقدير حالته �لعامة ودرجة تدهوره، وذلك من خالل حت�سري وبناء �أر�سيف �سور �لغطاء �لنباتي
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من نوع MODIS  ن�سف �سهرية وبقدرة متييز 1 كم ولفرتة زمنية من عام 2000 �إىل عام 2014، ومن ثم ح�ساب منحنى �لتغري 
�لذي مت   ،TimeStats Software Package برجمية  �سمن  �ملعاير  �لريا�سي  �لنموذج  با�ستخد�م  وذلك  �لنباتي  �لغطاء  يف 

�عد�دها بالتعاون بني �أك�ساد وجامعة تريور باأملانيا.

وت�سري �أحدث در��سات �ملركز �لعربي "�أك�ساد" حول نظام �الإنذ�ر 
هكتار  مليون   28.1 �أن  �إىل  �لعربي  �لوطن  يف  للت�سحر  �ملبكر 
تتعر�س للتدهور منها 12.7 مليون هكتار بدرجة �سديدة، و 9.6 
مليون هكتار بدرجة متو�سطة و 5.7 مليون هكتار بدرجة ب�سيطة، 

و�أن �لتح�سن قد �سمل 4 مليون هكتار تقريبَا.
 MODIS and SPOT Vegetation حيث �أظهر حتليل �أر�سيف
km 1  نتائج م�سروع �الإنذ�ر �ملبكر لتدهور �الأر��سي ما بني عامي  

2000 و2011 �أن هناك تر�جع و��سح يف �لغطاء �لنباتي ب�سكل 

عام كمح�سلة ن�سبة �لتدهور مع �لتح�سن يف �ملنطقة �لعربية حلو�يل 45 %، ح�سب �جلدول �لتايل. 

املناطق امل�صرقة)هكتار(%املناطق املتدهورة)هكتار(%الدول العربية
15633872641690327�ملغرب

403471658432603744�جلز�ئر
272612679131257957تون�س

372808430496831317موريتانيا
4625117021137098288ليبيا

6353354829762212�سوريا
10154406092639لبنان

6426437028104130786�لعر�ق
29417853228817�الأردن

38267481510559فل�سطني
474717658822007514م�سر

475202498955534573�ل�سود�ن
507712366152313710�ل�سومال
823203559278136جيبوتي

6916135428612338468�ل�سعودية
46813784235382قطر
381514906431195979عمان

832610822394367�لكويت
352895564171406417�الإمار�ت

463298107921433960�ليمن
50455023968540945151�الإجمايل

جدول يبني تغريات الغطاء النباتي خالل الفرتة )2011-2000(
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بلغت �مل�ساحات �ملتاأثرة ب�سدة بتد�خل تاأثري تدهور �الأر��سي وخماطر �جلفاف �لزر�عي حلو�يل 7.1 % )94.30 مليون هكتار( 
من �مل�ساحة �الإجمالية. حيث تتاأثر م�ساحة زر�عية ن�سبتها 1.7 % مب�ستويات عالية من كال تدهور �الأر��سي وخماطر �جلفاف 
�لزر�عي، وتتاأثر م�ساحة ن�سبتها 3.3 % مب�ستويات عالية من كال تدهور �الأر��سي ومتو�سط خماطر �جلفاف �لزر�عي ، وتتاأثر 
0.5 % مب�ستويات متو�سطة من تدهور �الأر��سي وعالية من خماطر �جلفاف �لزر�عي، ويتاأثر 1.6 % مب�ستويات متو�سطة من كال 

تدهور �الأر��سي وخماطر �جلفاف �لزر�عي.
 MODIS and SPOT أر�سيف �ل�سور �لف�سائية من نوع� �لنتائج �حلديثة مل�سروع �الإنذ�ر �ملبكر لتدهور �الأر��سي لتحليل  �أما 
Vegetation 1km  لالأعو�م من 2000 - 2014 فت�سري �إىل �أن هناك تر�جع و��سح يف �لغطاء �لنباتي ب�سكل عام كمح�سلة ن�سبة 

�لتدهور مع �لتح�سن يف �ملنطقة �لعربية حلو�يل 387794115  هكتار ُت�سكل قر�بة 28.93 % من �مل�ساحة �لكليٌة و �أن �لعامل 
�الإن�ساين كان له �أثره �لو��سح يف �الإ�سر�ع مبعدل تدهور �الأر��سي كنتيجة للتكثيف �لزر�عي و��ستنز�ف �ملياه �جلوفيٌة و�جلفاف 
بن�سبة  208422809.8 هكتار�  فكانت مب�ساحة حو�يل  �لتي حت�سنت  �ملناطق  �أما  ب�سكل خا�س.  �لعربي  �مل�سرق  على  �أّثر  �لذي 

.% 15.55

هذ� وقد مت حتليل �لتغري�ت يف �لغطاء �لنباتي و�لذي يعترب �أحد موؤ�سر�ت تدهور �الأر��سي جلميع �لدول �لعربية مف�ساًل لكل دولة 
على حده �سمن تقرير طبع خالل عام 2016 بعنو�ن: مر�قبة تغري�ت �لغطاء �لنباتي وتدهور �الأر��سي وتقديره يف �لدول �لعربية 

با�ستخد�م تقانات �ال�ست�سعار عن بعد، ويبني �جلدول �أدناه تغري�ت �لغطاء �لنباتي خالل �لفرتة ) 2000 - 2014(.

% املناطق املتدهورة % املناطق امل�صرقة امل�صاحة هكتار الدول العربية
32.22 2879094 18.14 1621429 8934200 �الأردن
45.39 3795276 7.69 643596.5 8360000 �الإمار�ت
58.55 38939.85 21.87 14548 66500 �لبحرين
31.32 5124669 41.55 6798319 16361000 تون�س
32.23 7677882264 17.59 4191552361 238174100 �جلز�ئر
93.81 2157749 2.24 51746.27 2300000 جيبوتي
64.82 139362972.3 5.65 12162681.86 214968999.9 �ل�سعودية
35.21 65703967 20.65 38537492 186581300 �ل�سود�ن
55.77 10327523.42 7.68 1420912.78 18518000 �سوريا
53.40 34051394 26.71 17037595 63765700 �ل�سومال
46.71 20476034.73 29.60 12974337.06 43831700 �لعر�ق
39.16 12120855.96 14.53 4499816 30950000 عمان
10.30 63990.76 32.24 200525.94 622000 فل�سطني
51.78 592243.8 10.01 114592.6 1143700 قطر
72.15 1285746 7.131 127068.4 1781800 �لكويت
18.83 195928 72.20 750926.8 1040000 لبنان
37.88 66655265.27 3.59 6329608 175954000 ليبيا
34.52 34372380.39 8.49 8461298.515 99545000 م�سر
9.12 7996973 59.73 42564151.13 71255000 �ملغرب

28.82 37580816 20.96 27330808 103070000 موريتانيا
52.51 27725648 11.29 5964764.56 52800000 �ليمن
28.93 387794115.3 15.55367406 208422809.8 1340023000 �الإجمايل

جدول يبني م�صاحات تدهور االأرا�صي يف الدول العربية ) 2000 - 2014(
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 2 - م�سروع الأحزمة اخل�سراء يف اأقاليم الوطن العربي "املرحلة الأوىل"
هدف امل�صروع:  

دعم �لدول �لعربية يف تنفيذ �مل�ساريع �لوطنية �و �الإقليمية الإن�ساء 
وزيادة  �ملتدهورة  �الأر��سي  تاأهيل  الإع��ادة  �خل�سر�ء،  �الأحزمة 

�لرقعة �خل�سر�ء يف �لوطن �لعربي.
مكان تنفيذ امل�صروع:

 �ململكة �الأردنية �لها�سمية  – �جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية 
�لعربية  �جلمهورية   – �ل�سود�ن  جمهورية   – �لعر�ق  جمهورية   –

�ل�سورية – جمهورية م�سر �لعربية. 
نتائج تنفيذ امل�صروع:  

��ستنادً� �إىل قر�ر جمل�س جامعة �لدول �لعربية على م�ستوى �لقمة 
2010/03/28، و�لقر�ر�ت ذ�ت   –  )22( 530 د.ع  ) ق.ق:  رقم 
�لعالقة �ل�سادرة عن �ملجل�س �القت�سادي و�الجتماعي، وجمل�س 

�لقاحلة  و�الأر��سي  �جلافة  �ملناطق  لدر��سات  �لعربي  للمركز  �لعمومية  و�جلمعية  �لبيئة،  �سوؤون  عن  �مل�سوؤولني  �لعرب  �لوزر�ء 
بكافة  �ك�ساد  قام  �لعربي،  �لوطن  �أقاليم  �الأحزمة �خل�سر�ء يف  �لقر�ر�ت بخ�سو�س م�سروع  ملا ورد يف هذه  "�ك�ساد" وتنفيذً� 
�لتنفيذي وخماطبة �لدول �لعربية و�لتعاون مع  �إعد�د �لربنامج  �الأعمال �خلا�سة بتنفيذ �ملرحلة �الأوىل من �مل�سروع من حيث 
�لدول �لتي و�فقت على تنفيذ �ملرحلة �الأوىل وتطبيق فعالياتها لغاية �إجنازها بالكامل، ومن ثم تابع �أك�ساد �أن�سطة �مل�سروع خالل 

عام 2016 كما يلي:
•  �إ�سد�ر �لتقرير �لفني للمرحلة �الأوىل و�إر�ساله �إىل �الأمانة �لعامة جلامعة �لدول �لعربية و�جلهات �ملعنية يف �لدول �مل�ساركة، 
وعر�سًا  �خل�سر�ء،  لالأحزمة  و�لبيئي  و�القت�سادي  �الجتماعي  �لدور  على  �لتاأكيد  مع  و�مل��ربر�ت  �خللفية  �لتقرير  يت�سمن 
تف�سيليًا ملنهجية �لعمل، وتو�سيفًا �ساماًل مل�سار�ت �الأحزمة �خل�سر�ء يف �لدول �مل�ساركة وهي )�ململكة �الأردنية �لها�سمية – 
– جمهورية  �ل�سورية  �لعربية  – �جلمهورية  �ل�سود�ن  – جمهورية  �لعر�ق  – جمهورية  �لدميقر�طية  �جلمهورية �جلز�ئرية 

م�سر �لعربية(.
•  قام �أك�ساد باإعد�د �خلطة �لتنفيذية للمرحلة �لثانية من �مل�سروع، تت�سمن �الأهد�ف و�ملدة �لزمنية و�خلطة �لتنفيذية �لعامة 
و�ل�سنوية و�ملو�زنة �لتقديرية، ومزودة مبعلومات وجد�ول تف�سيلية لالأن�سطة �لتي تت�سمنها هذه �ملرحلة من حيث تنمية �لغطاء 

�ملعنية  �لوطنية  �ملوؤ�س�سات  �لرمال وتعزيز قدر�ت  �لنباتي ومقاومة زحف 
وتنمية �ملجتمعات �لب�سرية �لقاطنة يف مناطق �الأحزمة �خل�سر�ء.

�لعمل على �جتماعات �ملجل�س �الجتماعي و�القت�سادي  نتائج  •  مت عر�س 
)2105( �ملت�سمن تكليف  )98(، �لذي �تخذ �لقر�ر رقم  يف دورته �لعادية 
�أك�ساد مبخاطبة �لدول �الأع�ساء ب�ساأن �ملرحلة �لثانية على �أن تتحمل �لدول 
�لر�غبة بتنفيذ هذه �ملرحلة �لتكلفة �ملطلوبة، و�لتو��سل مع �سناديق �لتمويل 
�لعربية و�الإقليمية و�لدولية للم�ساهمة يف تنفيذ �ملرحلة �لثانية، وبناًء عليه 

قام �أك�ساد باملر��سالت �لالزمة مع �لدول و�سناديق �لتمويل �ملعنية.
  )5  / 6211( �لعربية رقم  �لدول  �لعامة جلامعة  �الأمانة  بناًء على كتاب   •
تاريخ 20 / 11 / 2016 مت عر�س نتائج �لعمل بامل�سروع على �جتماعات 
وعلى  �لعربي،  �لوطن  يف  و�لتنمية  للبيئة  �مل�سرتكة  للجنة   )18( �ل��دورة 
�لذي  �لبيئة،  �سوؤون  عن  �مل�سوؤولني  �لعرب  �ل��وزر�ء  ملجل�س   )28( �الجتماع 
دوري  تقرير  ورفع  �مل�سروع  تنفيذ  متابعة  �إىل  �أك�ساد  بدعوة  ق��ر�رً�  �تخذ 

للمجل�س، وتقدمي عر�س مرئي عنه يف �إحدى �لدول �لعربية.
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3 - م�سروع اإعداد خرائط ا�ستعمالت الأرا�سي والغطاء الأر�سي:
هدف امل�صروع:  

�عد�د خر�ئط ��ستعماالت �الأر��سي عن طريق ��ستخد�م تقانات �ال�ست�سعار عن بعد ونظم �ملعلومات �جلغر�فية و�عد�د قو�عد 
�لبيانات لالأر��سي و�لغطاء �لنباتي من �جل �لو�سول �إىل �عد�د خر�ئط �ال�ستخد�مات �ملثلى لالأر��سي و�عد�د خر�ئط �ملالءمة 
للرتبة و�لزر�عات من �أجل و�سع خطط زر�عية جيدة �إ�سافة �إىل تدريب �لكو�در �لفنية �لعربية على �لتقنيات �حلديثة كاال�ست�سعار 

عن بعد ونظم �ملعلومات �جلغر�فية و �عد�د قو�عد �لبيانات �خلا�سة باالأر��سي.
مكان تنفيذ امل�صروع: 

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية ، �جلمهورية �لعربية �ل�سورية. 
املناطق  يف  الفالحية  االرا�صي  ا�صتغالل  مراقبة  يف  بعد  عن  اال�صت�صعار  با�صتعمال  الكبرية  االنتاج  اأقطاب  م�صروع   .1

ال�صحراوية يف اجلزائر: 
هدف امل�صروع:  

مر�قبة تطور ��ستغالل �الر��سي �لفالحية يف �ملناطق �ل�سحر�وية با�ستعمال تقنيات �ال�ست�سعار عن بعد ونظم �ملعلومات �جلغر�فية 
وتاأهيل وتدريب �الطار�ت يف جمال حتليل �ملعطيات و�نتاج �خلر�ئط من �جل و�سعها �مام �سانعي �لقر�ر من �جل حتقيق �الد�رة 

�مل�ستد�مة �الر��سي. 
مو�رد  لتنمية  �الأ�سا�س  �ملدخل  باعتبارها  �ل�سحر�وية   �ملناطق  يف  �لفالحية  �الأر��سي  ��ستغالل  مر�قبة  خر�ئط  و�سع  ويهدف 
�الأر��سي �ل�سحر�وية يف  با�ستخد�م  و�لتو�سعات  �مل�ساحات �جلديدة  �الأف�سل ومعرفة  بال�سكل  �الأر��سي و�لتخطيط ال�ستثمارها 

زر�عة �أقطاب �الإنتاج �لكبرية ومعرفة �ملناطق �ملنح�سرة.
اجلهات امل�صاركة يف امل�صروع:  

ينفذ هذ� �مل�سروع  يف �إطار �لتعاون بني �ملركز �لعربي لدر��سات �ملناطق �جلافة و �الأر��سي �لقاحلة "�ك�ساد" وحمافظة تنمية 
�لفالحة يف �ملناطق �ل�سحر�وية يف �جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية. 

نتائج تنفيذ امل�صروع:  
جرى تاأ�سي�س قاعدة بيانات رقمية ال�ستخد�مات �الأر��سي ت�ستعمل با�ستمر�ر ملر�قبة ور�سد  ومقارنة وعر�س خمتلف �لتغري�ت 
�لتي تطر�أ على ��ستخد�مات �الأر��سي و�ختيار �حللول �ملثلى لتوجيه ��ستثمارها، ولعل تقانات �ال�ست�سعار عن بعد ونظم �ملعلومات 

�جلغر�فية �ملرتبطة بقو�عد �لبيانات هي من �أهم �لتقانات �لتي تخدم هذ� �لغر�س بالتكامل مع �لتحقق �مليد�ين.
منطقة الدرا�صة: 

تقع منطقة �لدر��سة  يف �ملنطقة �ل�سرقية من �جلز�ئر وتغطي م�ساحة 308.6 �ألف كيلومرت مربع )30.86 مليون هكتار تقريبًا( 
وت�سمل واليات ورقلة – ب�سكرة – �لو�د - غرد�يا(، بعد حتديد منطقة �لعمل مت �لبدء يف ف�سل �لوحد�ت �لفيزيوغر�فية �ملختلفة 
)وحد�ت �ل�سطوح �الأر�سية( عن طريق �لتحليل �لب�سري لل�سور �لف�سائية �مللتقطة بو��سطة �ملا�سح �لغر�سي  TM �ملحمول على 
منت �لتابع �ل�سنعي Landsat بقدرة متييز مكاين )30*30( مرت لعام 2015 و�لتي تغطي هذه �ملنطقة بعد �إجر�ء عملية �لت�سحيح 
�أنو�ع �لعمليات  �إذ تعطي هذه �ل�سور فكرة عن �الأ�سكال �الأر�سية وعن   )2،3،4( �لهند�سي و�لتح�سني �لطيفي و�لرتكيب �للوين 

�ال�ستعانة  متت  كما  �لن�سطة  وغري  �لن�سطة  �جليومورفولوجية 
تف�سري  خارطة  الإع��د�د   )DEM( �لرقمي  �الرتفاعات  مبخطط 
ب�سري لوحد�ت �ل�سطوح �الأر�سية �ملختلفة )حتليل فيزيوغر�يف( 
لغايات در��سة غطاء �لرتبة وحتديد خ�سائ�سه ومت �إنتاج خارطة 
�حلقلي  للعمل  �الإع��د�د  �أجل  من  �لفيزوغر�فية  للوحد�ت  �أولية 

و�إجر�ء �مل�سوحات �حلقلية.
مودي�س  نوع  من  �ل�سهرية  �لف�سائية  �ل�سور  �أر�سيف  �إع��د�د  مت 
بقدرة متييز 250 مرت وملدة 15 عام من عام 2000 لعام 2014 
ومت حتليل منحنى �لغطاء �لنباتي للواليات �الأربع بهدف �لك�سف 
دليل  وهو  �لنباتي  �لغطاء  يف  �الإيجابي  �لتغري  ذ�ت  �ملناطق  عن 
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على �لتو�سع يف �لزر�عات وظهور مناطق جديدة عبارة عن �أر��سي م�ست�سلحة �أو عبارة عن زيادة يف �ملناطق �لرعوية و�لغابات، 
تدهور يف  �أو  �لزر�عي  �ال�ستغالل  �ملناطق من  �أو خروج هذه  �ل�سلبي فهي عبارة عن مناطق متدهورة  �لتغري  �ملناطق ذ�ت  �أما 

�ملر�عي و�لغابات.
كما مت و�سع خارطة وحد�ت فيزوغر�فية توجيهية من �أجل م�ساعدة فريق �لعمل �حلقلي الإجر�ء �مل�سوحات على �الأماكن �لزر�عية 

�جلديدة ومعرفة �ملو�قع �لتي تدهورت ومت ��سقاط نقاط للتحقق �حلقلي على هذه �خلارطة.

اجلزائر:   - مترنا�صت  والية  يف  االمطار  مياه  ح�صاد  م�صروع   .2
هدف امل�صروع:  

با�ستخد�م  للمياه،  �ل�سطحي  �لت�سريف  �سبكة  ��ستخال�س 
هذه  وتركز  �ل�سناعية،  �الأقمار  �سور  لبيانات  �اللية  �ملعاجلة 
��ستغاللها  وط��رق  �الأمطار  مياه  ح�ساد  در��سة  على  �لدر��سة 
با�ستخد�م تقنية نظم �ملعلومات �جلغر�فية )GIS( و�ال�ست�سعار 
و�الأث��ر  مترن��ست،  والي��ة  يف   )Remote Sensing( بعد  ع��ن 
�الإيجابي و�ل�سلبي على �حلياة �الجتماعية و�القت�سادية ل�سكان 

.SRTM منطقة �لدر��سة
اجلهات امل�صاركة يف امل�صروع:  

بني  ب��ال��ت��ع��اون  والي���ة مت��رن����س��ت  �مل�����س��روع يف  ه��ذ�  تنفيذ  يتم 
�ملناطق  �لفالحة  يف  تنمية  �أك�ساد  وحمافظة  �لعربي -  �ملركز 

�ل�سحر�وية يف �جلمهورية �جلز�ئرية.
�صري العمل:  

 SRTM إن ح�ساد مياه �الأمطار يعترب �إحدى و�سائل �خلزن �ال�سرت�تيجي للمياه، ولقد �عتمد يف هذه �لدر��سة على بيانات �لر�د�ر�
هذ�  من  �لناجتة  و�لبيانات  �لر�د�رية  �لبيانات  الإنتاج   NASA وكالة  بها  قامت  �لتي  لالأر�س  �لف�ساء  م�سوحات  �أهم  �أحد  وهو 
�لر�د�ر هي من نوع بيانات DEM و�لتي تكون بدقة 30 مرت، وبالتايل �أ�سبحت مناذج �الرتفاعات �لرقمية بديال ناجحا للخر�ئط 
�لكنتورية ذ�ت �ملقيا�س 1:50.000 وعليه فاإن منوذج �الرتفاع �لرقمي يعد �حدى �ملكونات �ال�سا�سية الأنظمة �ملعلومات �جلغر�فية 
و�لقاعدة �لتي يعتمد عليها ال�ستنتاج �خلو��س �ملتعلقة بطبوغر�فية �لوديان و��ستقر�ء �ملعلومات عن ت�ساري�سها وعملية �ملحاكاة 

�لهيدرولوجية جلريان مياه �الأمطار.
نتائج تنفيذ امل�صروع:  

مبا �ن �أك�ساد هو بيت خربة يف هذ� �ملجال حيث ي�ستخدم هذه �لتقنيات �حلديثة يف حتديد �مل�ساقط �ملائية و�مل�سيالت �ملائية 
�عد�د وحتديد  �الأ�سا�س يف  و�لتي هي  �ملنتجة(  )�خلر�ئط  للدر��سة عدد من  وفق  �أ�سدر  فقد  للمياه،  �الأعظمي  �لتجمع  و�أماكن 
�ملو�قع �ملثلى لو�سع �سد�ت لتخزين �ملياه ومن ثم و�سع مناذج ريا�سية من �أجل حتديد �ملناطق �لو�عدة يف �لتنمية، وتعد در��سة 
�لعمليات �جليومورفولوجية  �ملياه، ويف فهم  و�ملوؤثر�ت على مو�رد  �ل�سغوط  �أهمية يف حتليل  �ل�سطحي ذ�ت  �لت�سريف  �سبكات 
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و�لت�ساري�س و�لرتبة  �ملناخ  ت�سكيلها من عو�مل  يوؤثر يف  �ل�سطحي تعك�س ظروف ما  �لت�سريف  و�أن �سبكات  ب�سكل عام، خا�سة 
و�لرتكيب �ل�سخري و�لغطاء �لنباتي، ويعد قيا�س وحتليل �سبكة �لت�سريف �ل�سطحي للمياه من �ملهمات �الأ�سا�سية يف �لدر��سات 

جيومورفومرتية، وهو على غاية من �الأهمية يف �لعديد من �لتطبيقات �جليومورفولوجية و�لهددرولوجية.

بعد:  عن  اال�صت�صعار  تقنيات  با�صتخدام  العا�صي  حو�ش  ملنطقة  النباتي  الغطاء  ت�صنيف  خرائط  اإعداد   .3
هدف امل�صروع:  

��ستخد�م �سور �ال�ست�سعار عن بعد يف تتبع �لتغري�ت �حلا�سلة على �ملنطقة مثل �جلفاف وتدهور �لرتبة و�لت�سحر وعو�مل �لتعرية 
هنالك  كان  �إن  منطقة  لكل  �لعام  �ل�سلوك  ملعرفة  �لنتائج  هذه  من  لال�ستفادة  وذلك  �لزر�عي  و�لتكثيف  و�لتملح،  و�الجن��ر�ف 

��ستخد�م خاطئ لالأر��سي �أو �ملياه، و�إعد�د خر�ئط ت�سنيف �لغطاء �لنباتي للمو�سم �ل�ستوي و�ملو�سم �ل�سيفي للمنطقة.
اجلهات امل�صاركة يف امل�صروع:  

ينفذ هذ� �مل�سروع يف منطقة حو�س �لعا�سي بالتعاون بني �ملركز �لعربي - �أك�ساد و�لهيئة �لعامة للمو�رد �ملائية يف �جلمهورية 
�لعربية �ل�سورية. 

نتائج تنفيذ امل�صروع:   
�لنباتي( نظرً�  و�لغطاء  و�ملياه  )�لرتبة  �لطبيعية  �ملو�رد  لدر��سة  �لفّعالة  �لو�سائل �حلديثة  بعد  من  �ال�ست�سعار عن  تقنية  تعترب 
و�لتعرف على  �لزر�عات  �أجل م�سح  2007 وذلك من  �ل�ستوي  للمو�سم  �لدر��سة ومت حتليل �سور ف�سائية  لكرب م�ساحة منطقة 
�أنو�ع �ملحا�سيل و كذلك مت حتليل �سورة للمو�سم �ل�سيفي 2011 وح�ساب �ملناطق �ملروية من �أجل �دخالها يف �لنموذج �لريا�سي 
�ملائي، كذلك ��ستخدمت �سور �ال�ست�سعار عن بعد يف تتبع �لتغري�ت �حلا�سلة على �ملنطقة  مثل �جلفاف وتدهور �لرتبة و�لت�سحر 

بع�ش من النماذج املنتجة من حتليل ال�صور الرادارية ملنطقة الدرا�صة



66

املـــركز العربي - اأك�ســـاد

وعو�مل �لتعرية و�الجنر�ف و�لتملح، و�لتكثيف �لزر�عي وذلك لال�ستفادة من هذه �لنتائج ملعرفة �ل�سلوك �لعام لكل منطقة �إن 
كان هنالك ��ستخد�م خاطئ لالأر��سي �أو �ملياه. 

بعد حتديد كثافة �لغطاء �لنباتي مت �جر�ء �لت�سنيف غري �ملر�قب وذلك الإيجاد جماميع ذ�ت قيم �نعكا�سية مت�سابهة لالأعد�د 
�أر�سية خمتلفة يف كل �سنف ومن خالل  )Spectral Classes(، وهذه متثل معامل  �أ�سناف طيفية  و�لتي تدعى   DN �لرقمية 
عملية �لت�سنيف غري �ملوجه يتم حتديد مر�كز �لتجمعات )Clusters( ب�سورة �أتوماتيكية با�ستخد�م �حلا�س�وب �الآيل با�س�تخد�م 
خو�رزمية ISODATA وهي طريقة �س�ائعة للتعرف على �الأمناط �الأر�سية ولتكوين فكرة �أولية عن �الأ�سناف �ملوجودة يف منطقة 
�لدر��سة و�لذي يعترب �لت�سنيف �الأويل للغطاء �لنباتي للمو�سم �ل�سيفي، حيث �نتجت �خلارطة �الأولية وهي موؤلفة من 15 �سف 
مت ربط هذه �ل�سفوف مبو�قع �مل�سح �لزر�عي �الأويل بحيث تكونت لدينا فكرة �أولية عن كل �سف مبا يحتويه من نباتات وغطاء 

نباتي.
كذلك مت �إعد�د خارطة �لت�سنيف �الأويل للغطاء �لنباتي للمو�سم �ل�ستوي حيث �نتجت �خلارطة �الأولية وهي موؤلفة من 16 �سف 
مت ربط هذه �ل�سفوف مبو�قع �مل�سح �لزر�عي �الأويل بحيث تكونت لدينا فكرة �أولية عن كل �سف مبا يحتويه من نباتات وغطاء 

نباتي. ولتح�سني �لت�سنيف �ملنتج مت �العتماد على خطو�ت �إ�سافية هي:
1 - زيادة عدد نقاط �لتحقق �حلقلي، حيث متت �إ�سافة نقاط حتقق حقلي وخ�سو�سًا يف �ملناطق �لتي مل تتوفر فيها نقاط �سابقًا 
فتمت �إ�سافة ما ال يقل عن 500 نقطة حتقق �إ�سافية مت جتميعها من عدة م�سادر بحيث تغطي هذه �لنقاط معظم �أر��سي 

�حلو�س. 
2 - زيادة عدد �ل�سفوف �ملنتجة من �لت�سنيف غري �ملر�قب للح�سول على �سفوف �أكرث نقاوة من �ل�سفوف �ملنتجة �سابقًا.

3 - �العتماد على �لت�ساري�س و�سكل �الأر�س، حيث �أن �أمناط ��ستخد�مات �الأر�س مرتبطة ب�سكل كبري مع �لت�ساري�س ومو��سفات 
�لرتبة، باالإ�سافة �إىل م�ستوى �نحد�ر �الأر�س وعمق �لرتبة. 

�إنتاج خارطة �لغطاء  �لعمليات وتقاطع خارطة �لت�سنيف �الأولية ونقاط �لتحقق �حلقلي و�لطبوغر�فية مت  بعد �جر�ء كل هذه 
�لنباتي للمو�سم �ل�ستوي2007، وكذلك مت �إنتاج خارطة �لغطاء �لنباتي للمو�سم �ل�سيفي 2011 و�إعد�د دليل لكل خارطة



67

التقريـر الفني ال�ســنوي 2016

الن�صبة  املئوية 
الكلية %

 امل�صاحة  الكلية
بالهكتار

 الن�صبة املئوية
%

 امل�صاحة
بالهكتار الغطاء النباتي للمو�صم ال�صتوي

0.532 9319.87 0.532 9319.87 �أج�سام مائية
7.353 128860.44 7.353 128860.44 �أر��سي رعوية
1.115 19534.57 1.115 19534.57 �أر��سي حمجرة
7.342 128666.11 7.342 128666.11 �أر��سي معر�ة
9.101 159488.08 9.101 159488.08 �أر��سي مفلوحة

  0.758 13275.29 �أ�سجار غابات خفيفة �لكثافة
  2.216 38836.92 �أ�سجار غابات متو�سطة �لكثافة

3.756 65812.05 0.782 13699.84 �أ�سجار غابات عالية �لكثافة

  5.783 101337.39
 �أ�سجار مثمرة خفيفة �لكثافة

)عنب - لوز -  ف�ستق (

  3.333 58413.07
 �أ�سجار مثمرة متو�سطة �لكثافة

)عنب - لوز -  ف�ستق (

9.122 159854.54 0.006 104.07
 �أ�سجار مثمرة عالية �لكثافة

)عنب - لوز -  ف�ستق (
  0.835 14623.96 خ�سار خفيفة �لكثافة
  0.411 7195.29 خ�سار متو�سطة �لكثافة

1.245 21821.07 0.000 1.82 خ�سار عالية �لكثافة

  4.779 83740.00
زيتون - �أ�سجار مثمرة خفيفة �لكثافة 

)رمان، كرز، تني(

  4.003 70152.33
زيتون - �أ�سجار مثمرة متو�سطة �لكثافة 

)رمان، كرز، تني( 

9.021 158084.64 0.239 4192.31
زيتون - �أ�سجار مثمرة عالية �لكثافة

 )رمان، كرز، تني( 
  3.353 58749.66 زيتون خفيف �لكثافة جد�
  23.799 417040.33 زيتون خفيفة �لكثافة
  3.997 70033.80 زيتون متو�سطة �لكثافة

31.152 545899.79 0.004 76.00 زيتون عالية �لكثافة
  0.001 11.32 حما�سيل /  �سعري - بقوليات خفيفة �لكثافة

4.330 75878.00 4.117 72138.23 حما�سيل / �سعري - بقوليات متو�سطة �لكثافة
  0.213 3728.45 حما�سيل / �سعري - بقوليات عالية �لكثافة

0.014 238.21 0.014 238.21 عمر�ن
  1.474 25841.48 قمح - �سعري - خفيف �لكثافة
  9.265 162348.33 قمح - �سعري - متو�سط �لكثافة

15.916 278916.18 5.177 90726.37 قمح - �سعري - عالية �لكثافة
100.000 1752373.55 100.000 1752373.55 �ملجموع �لكلي

جدول يبني اأنواع الغطاء النباتي للمو�صم ال�صتوي 2007 وم�صاحة ون�صبة ما ي�صغله كل نوع من احلو�ش
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�لن�سبة �ملئوية %  �مل�ساحة  �لكلية
بالهكتار �لن�سبة �ملئوية  % �مل�ساحة بالهكتار �لغطاء �لنباتي للمو�سم �ل�سيفي

0.532 9319.87 0.532 9319.87 �أج�سام مائية
7.353 128860.44 7.353 128860.44 �أر��سي رعوية
1.115 19534.57 1.115 19534.57 �أر��سي حمجرة
7.342 128666.11 7.342 128666.11 �أر��سي معر�ة

16.877 295751.2615 16.877 295751.26 �أر��سي مفلوحة
  0.757 13273.10 �أ�سجار غابات خفيفة �لكثافة
  2.216 38839.11 �أ�سجار غابات متو�سطة �لكثافة

3.756 65812.05 0.782 13699.84 �أ�سجار غابات عالية �لكثافة
  8.116 142217.17 �أ�سجار مثمرة خفيفة �لكثافة
  0.997 17479.56 �أ�سجار مثمرة متو�سطة �لكثافة

9.122 159854.54 0.009 157.80 �أ�سجار مثمرة عالية �لكثافة
  3.937 68983.96 خ�سار خفيفة �لكثافة
  1.532 26844.14 خ�سار متو�سطة �لكثافة

5.580 97781.64 0.111 1953.54 خ�سار عالية �لكثافة

  7.109 124570.04
زيتون - �أ�سجار مثمرة خفيفة �لكثافة 

)رمان، كرز ،  تني(

  1.768 30975.83
 زيتون - �أ�سجار مثمرة متو�سطة �لكثافة

)رمان - كرز - تني

9.021 158084.64 0.145 2538.77
 زيتون - �أ�سجار مثمرة عالية �لكثافة

)رمان ، كرز ، تني(
  3.353 58749.66 زيتون خفيف �لكثافة جد�
  26.335 461479.30 زيتون خفيفة �لكثافة
  1.508 26433.55 زيتون متو�سطة �لكثافة

31.210 546916.53 0.014 254.02 زيتون عالية �لكثافة

  3.590 62918.24
 حما�سيل / ذرة – فا�سولياء -  فول

�سود�ين  خفيفة �لكثافة

  0.040 700.98
 حما�سيل / ذرة - فا�سولياء -  فول

�سود�ين  متو�سطة �لكثافة

3.633 63660.53 0.002 41.30
 حما�سيل / ذرة - فا�سولياء -  فول

�سود�ين  عالية �لكثافة
0.014 238.21 0.014 238.21 عمر�ن

  2.419 42386.71
 قطن - �سوندر - بطاطا - تبغ خفيفة

�لكثافة

  1.890 33120.14
 قطن - �سوندر - بطاطا - تبغ متو�سطة

�لكثافة

4.445 77893.17 0.136 2386.32
 قطن - �سوندر - تبغ  - بطاطا عالية

�لكثافة
100.000 1752373.55 100.000 1752373.55 �ملجموع �لكلي

جدول يبني اأنواع الغطاء النباتي للمو�صم ال�صيفي - متوز 2011 وم�صاحة ون�صبة ما ي�صغله كل نوع من احلو�ش
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4 - م�سروع التخطيط لال�ستعداد للتخفيف من اآثار اجلفاف يف املنطقة العربية:

هدف امل�صروع:  
و�سع روؤية وطنية و��سرت�تيجية حول �حلد من خماطر �لكو�رث و�د�رتها مع حتديد وت�سنيف �الخطار �لوطنية مت�سمنة �الخطار 
�لطبيعية �لبطيئة كاجلفاف وغريها من �الخطار وحتديد طبيعة �ملخاطر و�لقطاعات �ملعر�سة للخطر ب�سكل تف�سيلي، تعزيز 

�لقدر�ت �ملوؤ�س�ساتية للتخطيط وتنفيذ ��سرت�تيجيات وبر�مج �لتخفيف و�لتكيف مع �لتغري�ت �ملناخية و�د�رة �جلفاف.
مكان تنفيذ امل�صروع: 

كافة �لدول �لعربية. 
1.3.3 م�سروع در��سة مر�قبة �جلفاف و�عد�د خر�ئط خماطر �جلفاف �لزر�عي يف �لوطن �لعربي: 

نتائج تنفيذ امل�صروع:  
�جلفاف ظاهرة طبيعية، حتدث يف معظم مناطق �لكرة �الأر�سية مبا فيها تلك �ملناطق �لرطبة و�ملطرية. ولذلك تختلف �أ�سكال 

ورمب��ا  الأخ����رى،  منطقة  م��ن  �جل��ف��اف 
تعريف  يف  �لتعقيد  ياأتي  �ل�سبب  لهذ� 
عاملي  تعريف  و�سع  و�سعوبة  �جلفاف، 
عرف  يف  ف��اجل��ف��اف  للجفاف.  م��وح��د 
فوق  تتكرر  مناخية  ظ��اه��رة  �لكثريين 
من  منخف�سة  مبعدالت  تت�سف  مناطق 
�أو  �أ�سهر  طو�ل  ت�ستمر  �ملطري  �لهطول 

ل�سنو�ت.
يجب  ل��ذل��ك  ن�سبي  �جل��ف��اف  وم��ف��ه��وم 
باجلفاف،  �ملتاأثر  �لن�ساط  نوع  حتديد 
�ملطرية  �لهطوالت  كميات  يف  فالرت�جع 
�ملناخي"،  "�جلفاف  ع��ل��ي��ه  ي��ط��ل��ق 
للرتبة  �لرطوبي  �ملحتوى  يف  و�لنق�س 
ب�سبب �جلفاف بحيث يوؤثر على �ملو�سم 
�لزر�عي وعلى �الإنتاج �لزر�عي ميكن �ن 
نطلق عليه "�جلفاف �لزر�عي �أو جفاف 
�لرطوبة �الأر�سية"، بينما �جلفاف �لذي 

�لهيدرولوجي"،  "�جلفاف  عليه  يطلق  ما  ي�سبب  �لرتبة  خالل  �ملياه  وتخلل  ور�سح  للمياه  �ل�سطحي  �جلريان  م�ستوى  على  يوؤثر 
�ملطرية  �لهطوالت  تر�جع  مع  �لفعلي  نتح   - �لتبخر  �لزيادة يف جهد  و�ن  كما  و�ملياه �جلوفية  �ل�سطحية  �ملياه  م�ستوى  ويوؤثر يف 
 mega(لزمن� �أطول من عقد من  �أو لفرتة  ي�ستمر فيها �جلفاف لفرتة عقد  �لتي  �لفرتة  �ملناخي ويطلق على  ي�سبب �جلفاف 

.)drought

بتحليل  وذلك  بعد  �ال�ست�سعار عن  تقنيات  با�ستخد�م  �لزر�عي  �ك�ساد على مر�قبة �جلفاف   - �لعربي  �ملركز  �لعمل يف  ي�ستمر 
  VCI سور ف�سائية من نوع مودي�س بقدرة متييز مكاين 1 كم  وبا�ستخد�م �ملوؤ�سر�ت �لعاملية بح�ساب كل من دليل حالة �لنبات�
ودليل حالة �حلر�رة TCI و دليل �سحة �لنبات VHI  هذه �ملنتجات �لتي تعترب خر�ئط �أولية من �جل و�سعها يف نظام منهجية 
�سدة  �لعاملية وذلك بح�ساب  �الر�ساد �جلوية  WMO منظمة  قبل  �عتمدت عامليا من  و�لتي  تقدير خماطر �جلفاف  �ك�ساد يف 
�جلفاف Intensity  و تكر�رية �جلفاف Frequency و طول مدة �جلفاف �و تعاقب �جلفاف Consecutive و �لتذبذب �ملطري 
Variability و لي�سار �إىل �نتاج خارطة خماطر �جلفاف و�لتي تعطينا معرفة �أكرث دقة عن �ملناطق �ملعر�سة للجفاف و�إمكانية 

و�سع ��سرت�تيجية للتكيف و�لتخفيف من ُ�ثار �جلفاف عن طريق عدة �إجر�ء�ت مثل ��ستنباط �أ�سناف جديدة مقاومة للجفاف 
– �لزر�عة �حلافظة – تغيري ��ستعماالت �الأر��سي.
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بع�س منتجات حتليل �أر�سيف �ل�سور �لف�سائية من نوع مودي�س )دليل حالة �لنبات( و�لتي بلغت 180 خارطة و�لتي تعرب عن حالة �جلفاف 
يف �لوطن �لعربي لكل �سهر خالل �لفرتة من عام 2000 – 2015.
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 ثالثا: برنامج االدارة امل�شتدامة لالأرا�شي وا�شتعماالت املياه

م�سروع الأبحاث التطبيقية على ا�ستعمال املياه املاحلة 

ومتو�سطة امللوحة ونقل تقاناتها اإىل املزارعني يف الدول العربية:

1 - م�صروع نقل تقانات ا�صتعماالت املياه املاحلة والع�صرة اإىل املزارع العربي: 
هدف امل�صروع:  

دخل  حت�سني  �ساأنها  من  بديلة  حما�سيل  و�إدخ��ال  �لزر�عي  �لنظام  يف  �ملاحلة  �ملياه  ال�ستعمال  ومالئمة  جيدة  �إد�رة  تطوير 
�ملز�رعني.

مكان تنفيذ امل�صروع: �جلمهورية �لتون�سية.
اجلهات امل�صاركة يف امل�صروع:  

ينفذ هذ� �مل�سروع بالتعاون مع �ملعهد �لوطني للبحوث يف �لهند�سة �لريفية و�ملياه و�لغابات يف �إطار �تفاقية �لتعاون لعامي 2015 
و 2016.

�صري العمل: 
حقق �ملركز �لعربي "�أك�ساد" خالل �ل�سنو�ت �الخرية نتائج علمية حيث ميكن �إيجاز �الأن�سطة و�لدر��سات �لتي جرى تنفيذها 

خالل عام 2016 باالآتي:
• درا�صة ا�صت�صالح االأرا�صي الطينية املاحلة يف �صهل ال�صي�صب – القريوان:

تهدف �لدر��سة �إىل حت�سني �إد�رة �لري مبياه متو�سطة �مللوحة الأتربة طينية �سديدة �مللوحة وذلك بتقدير �مللوحة على م�ستويات 
خمتلفة با�ستخد�م تقانات حديثة كجهازي قيا�س �لناقلية �لكهرومغناطي�سي 
EM38 وEM31، حيث متت در��سة خ�سائ�س �لرتبة ومتابعة تطور ملوحتها 

على م�ستويات وفرت�ت زمنية و�أعماق خمتلفة، �إ�سافة �إىل متابعة منو �أ�سجار 
�لرمان وحتديد تاأثري �الأمالح يف �إنتاجيتها.

 dS/m 4.4 أظهرت �لنتائج باأن مياه �لري تتميز مبلوحة متو�سطة يف حدود�
15 م مع  2.9 غ/ل، وتتو�جد مياه جوفية �سطحية على عمق حو�يل  مايعادل 
قيا�س  �إىل  باالإ�سافة  غ/ل.   36 مايعادل   dS/m  22 حدود  يف  مرتفعة  ملوحة 
رطوبة �لرتبة وبالتو�زي مع ذلك، فاإن ملوحة �لرتبة �مل�ست�سلحة ترت�وح بني 
�مل�ست�سلحة، حيث  �ل�ساهد غري  تربة  بكثري من  �أقل  وتبقى   dS/m  48 و   19

ت�سل �مللوحة �إىل dS/m 44  يف �لطبقة �ل�سطحية و�أق�سى درجة ت�سل �إليها 
هي  dS/m 72. وهذ� �لتغري يف ملوحة �لرتبة يوؤثر �يجابًا يف منو �سجر �لرمان 
ومردوده. وُيف�سر �لتغري �لزمني و�ملكاين مللوحة �لطبقة �ل�سطحية للرتبة من 

�سنة �إىل �أخرى ومن ف�سل �إىل �آخر ومن مكان �إىل �آخر، بفعل وتاأثري عو�مل �لت�ساري�س و�إد�رة �لري وهطول �الأمطار.
• متابعة ملوحة االأرا�صي باملنطقة املروية �صيدي ثابت – �صرف�ش:

يف �إطار حتديث �لري و�ل�سرف باملنطقة �ملروية �سيدي ثابت- �سرف�س، جرت متابعة م�ستوى �ملياه �جلوفية وملوحة �لرتبة على 
كامل �ملنطقة ويف �أر��ٍس مروية.  

ثابت  ب�سيدي  �ملروية  باملنطقة  �ملعطيات �خلا�سة  و�أر�سفة  – �سرف�س مت جمع  ثابت  ب�سيدي  �ملروية  �ملنطقة  كامل  م�ستوى  على 
)�لقيا�سات �ل�سنوية لعمق وملوحة �ملائدة �جلوفية( ومعاجلة هذه �ملعطيات.

على م�ستوى 5 قطع زر�عية، منها 4 ملز�رعني وو�حدة يف حمطة �لتجارب ب�سرف�س، مت جتهيزها باأجهزة قيا�س م�ستمر مللوحة 
وعمق �ملياه �جلوفية يف بيزومرت�ت و�لقيام مبتابعة دورية. 
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مت ر�سم منحنيات تغري عمق �ملياه �جلوفية وتغري ملوحتها 
تطور  لتحديد  �لري  يف  �لبدء  ومنذ  مروية  مناطق  الأرب��ع 
مت  ثانية،  مرحلة  يف  �لبعيد.  �مل��دى  على  �لعو�مل  ه��ذه 
يف  نق�س  من  ت�سكو  �لتي  �الأماكن  لتحديد  خر�ئط  ر�سم 

�ل�سرف،
كما �أظهرت �لنتائج:

�لطبقة  يف  غ�سيل  مع  �لعمق  ح�سب  �لرتبة  ملوحة  تغري   -
�ل�سطحية وتر�كم �الأمالح يف حدود 1.5 م.

- تغري ملوحة �لرتبة يف �لقطعة من مكان �إىل �أخرى.

• تاأثري الري مبياه ماحلة على نبات ال�صي�صبان )Sesbania aculeata( وكفاءة تثبيت النيرتوجني: 
يف �إطار �لبحث عن نباتات جديدة ذ�ت قيمة �قت�سادية هامة وقادرة على �لتكيف مع �لظروف �مللحية �لعالية، جرى �ختيار نبات 
�ل�سي�سبان وهو ذو �أ�سول هندّية يتم ��ستخد�مه يف �ملجال �لزر�عي كعلف جيد لتغذية �حليو�ن، و�ال�ستفادة منه يف تاأهيل �لرتبة 
يتمّيز بقدرته على حتّمل تر�كيز مرتفعة من  �أّنه  �لنيرتوجني �جلوي، كما  تثبيت  �لهامة على  وحت�سني خ�سوبتها نظرً� لقدرته 

.dS/m 12 مللوحة حيث �أثبتت بع�س �لدر��سات �أنه قادر على حتمل درجة ملوحة ت�سل �إىل�
مّت �ل�سروع خالل �سيف 2016 بتنفيذ جتربة حقلية يف حمطة �لتجارب ب�سرف�س، بهدف در��سة تاأثري �الإجهاد �مللحي يف منو نبات 
 )8  ،4  ،1.5( �لنباتات هي  – طينية، وجرى ��ستعمال ثالثة تر�كيز ملحية لري  �ل�سي�سبان، حيث زرعت �لبذور يف تربة �سلتية 

dS/m ما يعادل )0.96، 2.58، 5.12( غ/ل على �لتتايل.

�أظهرت نتائج �لقيا�سات �حلقلية �أن �رتفاع تركيز �الأمالح مبياه 
�لرّي مل يوؤّثر �سلبًا على �رتفاع وقطر �ساق نبات �ل�سي�سبان حتى 
تركيز dS/m 8، كما مل ي�ساهد �أي تاأثري معنوي للملوحة على منو 

�جلزء �لعلوي للنبات، مقارنة بال�ساهد.
لكن  بال�ساهد،  مقارنة  �نخف�س  فقد  للنبات  �لرطب  �ل��وزن  �أم��ا 
مياه  ملوحة  �رتفاع  �أدى  بينما  معنويًا،  يكن  مل  �النخفا�س  هذ� 
�إىل تقل�س  و�نخفا�س يف منو �جلذور   dS/m  4 �لري الأكرث من 
 8 �لرتكيز  عند  معنويًا  �النخفا�س  كان  حيث  بال�ساهد،  مقارنة 
dS/m. مما يجعلنا ن�ستنتج �أن منو �جلذور يتاأثر �سلبًا بوجود مياه 

ري ذ�ت ملوحة dS/m 8 على عك�س �جلزء �لعلوي �لذي مل يتاأثر 
بامللوحة.

جهاز املتابعة امل�صتمرة خل�صائ�ش املاء االأر�صي

تغري عمق املياه اجلوفية وملوحتها يف املناطق املروية على املدى البعيد

حتديد تاأثري امللوحة على ارتفاع وقطر ال�صي�صبان
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•تاأثري املعاجلة الكهرومغناطي�صية للمياه املاحلة على الرتبة:
خ�سائ�س  بع�س  على  �لكهرومغناطي�سية  للمعاجلة  �لزمنية  �ملدة  تاأثري  لتقييم  خمربية  در��سة  تنفيذ   2016 عام  خالل  جرى 
�لرتبة، حيث مت ��ستعمال مياه ملوحتها حو�يل dS/m 4.5  ما يعادل 2 غ/ل، جرت معاجلتها كهرومغناطي�سيًا لثالث فرت�ت زمنية 
كالتايل ملدة دقيقة و�حدة، 15 دقيقة، 30 دقيقة، ومن ثم ��ستعملت هذه �ملياه لري �لرتبة �سمن �أ�س�س، حيث متت متابعة كمية 

.EM50  وجهاز TDR  Trace وملوحة مياه �لري و�ل�سرف ورطوبة �لرتبة قبل وبعد �لري، وذلك با�ستخد�م جهاز

ز�دت مدة  كلما  بينهما  و�لفارق  �لري  وبعد  �لري  قبل  و�رتفاعها  �لرتبة  �ختالف رطوبة  و��سح  وب�سكل  �الأولية  �لنتائج  �أظهرت 
معاجلة �ملياه. كما يبدو جليًا ومعنويًا �لتاأثري �الإيجابي للمدة �لزمنية للمعاجلة �لكهرومغناطي�سية على رطوبة �لرتبة. 

: Chenopodium Quinoa Willd تاأثري الري باملياه املاحلة يف منو واإنتاج نبات الكينوا•
يعترب �لكينو� من �ملحا�سيل �ملتحملة للملوحة و�جلفاف يف �آن معًا، وله �لقدرة على �لتكيف مع خمتلف �أنو�ع �ملناخ وجميع �أنو�ع 
�إنتاجية وغذ�ئية عالية كحبوب وزيت وخ�سر وعلف غ�ري تقليدي، ما يجعل هذ� �لنبات حم�سواًل جديدً�  �لرتبة، وهو ذو قيمة 

و�عدً� وهامًا.
تهدف �لدر��سة �لتي بد�أت منذ عامني �إىل حتديد تاأقلم هذ� �لنبات مع �لظروف �ملناخية �لتون�سية ودر��سة خ�سائ�سه �ملورفولوجية 

و�لفيزيولوجية حتت تاأثري �الإجهاد �ملائي و�الإجهاد �مللحي من خالل �لري بكميات ونوعيات مياه خمتلفة �مللوحة. 
�أعيد تنفيذ �لتجربة خالل عام 2016 للتاأكد من �لنتائج �ملا�سية، حيث متت  در��سة �لعو�مل �لتالية: 

100 حبة، وزن �حلبوب يف  - �خل�سائ�س �ملورفلوجية للنبات: �لطول، �لعر�س، �مل�ساحة �لورقية، �لوزن، عدد �لتفرعات، وزن 
�لنبتة �لو�حدة. 

- حمتوى �لنبات من �ملعادن:
  K/ P/Ca++/Mg++/Na++/Cl -               

�أظهرت �لنتائج �ملتعلقة بتاأثري �الإجهاد �ملائي يف منو نبات 
�لكينو� ما يلي: 

منو �لنبات ب�سكل جيد رغم �رتفاع ن�سبة �الإجهاد �ملائي. 
ك��م��ا ل��وح��ظ��ت زي����ادة يف ح��ج��م �جل����ذور م��ع زي����ادة منو 
�ل�سعري�ت �ملا�سة بالن�سبة لالإجهاد %50 و %75 مقارنة 
بال�ساهد %100. و�أن �أعلى حم�سول مت حتت ن�سبة �إجهاد 

مائي %75  يليه %50 مقارنة بال�ساهد100 %.

تاأثري االجهاد املائي يف منو الكينوا
 % 100           % 70           % 50      

�صكل االختبار مع االأ�ص�ش واأجهزة متابعة الرطوبة جهاز Aqua 4D الكهرومغناطي�صي
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كما �أظهرت �لنتائج �ملتعلقة بتاأثري �الإجهاد �مللحي يف منو 
نبات �لكينو� ما يلي:

ملوحة  زي��ادة  مع  �لتفرعات  وع��دد  �لنباتات  طول  زي��ادة 
مياه �لري مقارنة بال�ساهد. كما لوحظت زيادة يف حجم 
�جلذور بالن�سبة للرتكيز 6 غ/ل مقارنة بال�ساهد  0 غ/ل. 
كان  �ل��ب��ذور  م��ن  م���ردود  و�أف�سل  �لتجربة،  ه��ذه  ح�سب 
للنباتات �ملروية مبياه تركيز ملوحتها 6 غ/ل. ويتم حاليا 

حتديد ن�سبة �الأمالح يف �حلبوب. 

2 - م�صروع اال�صتعمال االأمن وامل�صتدام للمياه العادمة املعاجلة وخملفاتها ال�صلبة يف الزراعة وتاأثرياتها يف البيئة: 
• م�سروع ��ستعمال �ملياه �لعادمة �ملعاجلة وخملفاتها �ل�سلبة يف �لزر�عة �لعربية وتاأثري�تها يف �لبيئة: 

هدف امل�صروع: 
 حتديد �الإد�رة �ملثلى لالأنظمة �لزر�عية �لتي ت�ستعمل هذه �لنوعية من �ملياه غري �لتقليدية، و�ال�ستفادة من م�سادر �ملياه �ملعاجلة 

و�حلماأة يف ري وت�سميد �ملحا�سيل �لزر�عية �ملختلفة.
مكان تنفيذ امل�صروع: 

�جلمهورية �لتون�سية، �جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية، �جلمهورية �لعربية �ل�سورية. 
اجلهات امل�صاركة يف امل�صروع:  

ينفذ هذ� �مل�سروع بالتعاون بني �ملركز �لعربي و�ملعهد �لوطني للبحوث يف �لهند�سة �لريفية و�ملياه و�لغابات يف تون�س، و�ملعهد 
�لعربي  �ملركز  تعاون م�سرتك بني  �تفاقية  توقيع   2016 بد�ية عام  باجلز�ئر، ومت يف  �ملياه  و�سرف  و�ل�سقي  لالأر��سي  �لوطني 

و�لهيئة �لعامة للبحوث �لعلمية �لزر�عية يف وز�رة �لزر�عة و�ال�سالح �لزر�عي يف �سورية.
اجلمهورية التون�سية: 

• اال�صتعمال الزراعي االآمن للمياه املعاجلة يف الزراعة:
��ستمرت �أن�سطة هذ� �مل�سروع خالل عام 2016 يف مناطق �نت�سار �ملياه �ملعاجلة وعلى حما�سيل و�أنو�ع نباتية متعددة، حيث جرى 

تنفيذ �الأن�سطة �لتالية يف �إطار هذ� �مل�سروع: 
•تاأثري املعاجلة الكهرومغناطي�صية للمياه املعاجلة يف بع�ش خ�صائ�ش الرتبة ومياه ال�صرف الرا�صحة:

�أدرجت هذه �لدر��سة �جلديدة خالل عام 2016 بهدف حت�سني كفاءة ��ستعمال �ملياه �ملعاجلة و�لتخفيف من �آثارها من خالل 
�ملعاجلة �لكهرومغناط�سية لتلك �ملياه، وتقييم عمل جهاز �ملعاجلة وتاأثريه يف كفاءة ��ستعمال �ملياه ونوعية �ل�سرف �لر��سح ويف 

خ�سائ�س �لرتبة و�إنتاجية �لنباتات. 
جرى ��ستعمال مياه �سرف �سحي معاجلة كهرومغناط�سيًا و�أخرى 
غري معاجلة كهرومغناطي�سيًا لري تربة �سلتية طينية غنية باجلري 

وفقرية باملادة �لع�سوية مو�سوعة يف �أ�س�س ومزروعة بال�سعري.
وكانت ملوحة �ملياه �مل�ستعملة حو�يل dS/m 5.35، ما يعادل 3.5 

غ/ل، ودرجة �حلمو�سة 8.34.
  

   �أظهرت �لنتائج �الأولية �الآتي:
- كمية مياه �ل�سرف �لر��سحة من ��ستعمال مياه �لري �ملعاجلة 
�أقل من كمية مياه �ل�سرف �لر��سحة من ��ستعمال مياه �لري 

غري �ملعاجلة.

تاأثري االجهاد امللحي يف منو الكينوا
      12 غ/ل               6 غ/ل                   0 غ/ل 

 Aqua4D طريقة معاجلة مياه ال�صرف بجهاز
وطريقة الري احلقلي
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- ملوحة مياه �ل�سرف �لر��سحة من مياه �لري �ملعاجلة �أقل من ملوحة مياه �ل�سرف �ملتاأتية من مياه �لري غري �ملعاجلة.
- �رتفاع �أعد�د �جلر�ثيم �ل�سارة د�خل مياه �ل�سرف �لر��سحة من مياه �لري غري �ملعاجلة مقارنة بتلك �ملياه �ملعاجلة.

- �أعد�د �جلر�ثيم �ل�سارة د�خل �لرتبة �ملروية مبياه غري معاجلة �أعلى من تركيز �جلر�ثيم �ل�سارة د�خل �لرتبة �ملروية مبياه 
معاجلة كهرومغناطي�سيًا.

- بالن�سبة لباقي خ�سائ�س �لرتبة و�لنباتات، الز�لت �لتحاليل مل تكتمل و�ملعطيات مل تعالج.
• ا�صتعمال املياه املعاجلة لري اأ�صجار غابوية يف اأرا�صي �صديدة امللوحة والتغدق:

��ستمر �لعمل يف هذه �لدر��سة خالل عام 2016 يف قرية قلعة �الأندل�س �سمال مدينة تون�س يف �أر��ٍس متغدقة تتميز تربتها باأنها 
طينية وعالية �مللوحة، جرت زر�عتها وب�سكل ع�سو�ئي باأعد�د �الأ�سناف �حلر�جية �ملو�سحة يف �جلدول، وذلك بهدف در��سة تاأثري 

�لري باملياه �ملعاجلة يف طول وقطر تلك �لغر��س ون�سبة بقائها حيًة. 

��ستعملت مياه �ل�سرف �ل�سحي �ملعاجلة ثنائيًا لري �لغر��س �حلر�جية �ل�سابقة، حيث تت�سف هذه �ملياه بدرجة pH قلوية خفيفة 
7.73  وملوحة متو�سطة dS/m 4.78، كما تتميز مبطابقتها للمو��سفة �لقيا�سية �لتون�سية  NT106.03 �لتي حتدد تر�كيز �ملعادن 

�لثقيلة يف مياه �ل�سرف �ل�سحي �ملعاجلة الأغر��س �لري �لزر�عي.
بينت �لنتائج �أن �أعلى ن�سبة موت )100 %( كانت ل�سنف �ل�سنوبر 
�ملغرو�سة  �لنباتات  كل  �أن  حيث   ،  Pinus halepensis �حللبي 
ل�سنف  فكان   )%  10( م��وت  معدل  �أدن���ى  �أم��ا  وم��ات��ت،  جفت  ق��د 
numularia  Atriplex حيث جفت فقط نبتتان من �أ�سل 20 غر�سة، 

 Eucalyptus gomphocephala كما �أظهرت نتائج �لقيا�سات �أن
فاق  �الأكرث منوً�، حيث  �الأ�سناف  وAcacia cyanophylla    من 

طولهما 180 �سم.
�ل�سوديوم  عن�سري  م��ن  �ل��ن��ب��ات  حم��ت��وي��ات  يخ�س  م��ا  يف  �أم���ا 
�أور�ق  يف  �لعن�سرين  هذين  تركيز  �ل�سكل  يبني  و�لبوتا�سيوم، 
 Atriplex  الأ�سناف �ملدرو�سة، حيث كان �أعلى تركيز لهما يف �أور�ق�

numularia، �ل�سنف �لذي �سجل �أدنى ن�سبة متوت.

•درا�صة التاأثري البيئي ال�صتعمال املياه امل�صتعملة املعاجلة يف الرتبة والنبات ومياه ال�صرف:
�ملياه �ملعاجلة منذ زمن بعيد  – برج �لطويل، حيث ت�ستعمل  �ل�سبالة  2016 يف منطقة  ��ستمر تنفيذ هذه �لدر��سة خالل عام 

وبكرثة لري �ملزروعات يف هذه �ملنطقة.
متت متابعة م�ستمرة ملياه �ل�سرف يف قناة ثانوية من خالل ��ستخد�م جم�س ت�سجيل )CTDiver( لقيا�س �رتفاع وتدفق وملوحة 
�ملياه، جرى �أخذ عينات من �ملاء الإجر�ء �لتحاليل �لكيمائية �ملطلوبة. جرى خالل �ملو�سم �ل�سيفي 2016 در��سة تاأثري �لري باملياه 
�ملعاجلة يف بع�س خ�سائ�س �لرتبة ويف �إنتاجية حم�سول �لذرة �لعلفية من خالل �أخذ عينات مياه �لري ومن �لرتبة قبل �لري 

وبعده.

العدداال�صم العلميالنبات
EucalyptusEucalyptus gomphocephala35
CasuarinaCasuarine glauca30
Pin d

,
AlepPinus halepensis16

AtriplexAtriplex nummularia20
CypresCupressus sempervirens33
AcaciaAcacia cyanophylla27

جدول يبني اأ�صناف واأعداد الغرا�ش احلراجية املزروعة

تركيز عن�صري NA, K  يف اأوراق االأ�صناف احلراجية املروية  
باملياه املعاجلة
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�أظهرت �لنتائج:
�لرتكيب  حيث  من  مطابقة  �ل��ري  يف  �مل�ستعملة  �ملعاجلة  �ملياه  �أن   •
�لقيا�سية  للمو��سفة  �لثقيلة  �لعنا�سر  م��ن  و�مل��ح��ت��وى  �لكيميائي 

�لتون�سية. 
�لرتبة،  حمو�سة  يف  ب�سيط  �نخفا�س  �إىل  �ملعاجلة  باملياه  �لري  �أدى   •

و�رتفاع يف ملوحتها.
• بقاء مكوث تر�كيز �ملعادن �لثقيلة �ملدرو�سة يف �لرتبة �سمن �حلدود 
�ملحتوى  ح��دود  جت��اوز  �ل��ذي  �لكادميوم  عن�سر  با�ستثناء  �لطبيعية. 

�لطبيعي.
• �قرت�ب �ملياه �جلوفية من �سطح �لرتبة يف حدود 118 �سم مما يعك�س 

�سوء �ل�سرف. 
 Cr، Fe، Cd جتاوز تركيز بع�س �ملعادن �لثقيلة يف �ملياه �جلوفية مثل •
  Ni ، Mn، Zn، Cu، Pb،للمو��سفة �لتون�سية، وبقاء بع�سها �الآخر مثل
�لتايل  �جل��دول  يبني  حيث  �لتون�سية.  �لقيا�سية  �ملو��سفة  Co�سمن 

تركيز بع�س �لعنا�سر �لثقيلة يف �ملياه �جلوفية

• اال�صتعمال الزراعي االآمن للمياه الرمادية:
��ستمر �لعمل يف �أن�سطة هذ� �لن�ساط خالل عام 2016 مبزرعتي )حلومة و ر�سيدة( ب�ساحية �سكرة وهي �إحدى �سو�حي مدينة 

تون�س �لعا�سمة �لتي تبعد حو�يل 6 كم باجتاه �ل�سمال �ل�سرقي، حيث مت تنفيذ �الأعمال �لتالية: 
- ف�سل �ملياه �لرمادية عن �ملياه �ل�سود�ء.

- ت�سفية �ملياه �لرمادية وجتميعها يف خز�ن خا�س.
- معاجلة �ملياه �لرمادية �سمن حو�س يحتوي طبقات من �لرمال و�حل�سويات بتدرج معني. 

- جتميع �ملياه �لرمادية �ملعاجلة �سمن خز�ن خا�س.
- ري جمموعة من �أ�سجار �لزيتون باملياه �لرمادية �ملعاجلة من خالل �سبكة ري بالتنقيط. 

- ج���اري ح��ال��ي��ًا ر���س��د وم��ر�ق��ب��ة ن��وع��ي��ة �ملياه 
تاأثري ذلك  �ملعاجلة لدر��سة  �لرمادية قبل وبعد 
يف �لنبات و�لرتبة. كما �سيتم در��سة تاأثري �ملياه 
�لزيتون  �أ�سجار  �إنتاجية  يف  �ملعاجلة  �لرمادية 
�إمكانية ��ستعمال  ونوعية �لزيت �لناجت. لتحديد 
تلك �لنوعية من �ملياه غري �لتقليدية ب�سكل �آمن 

يف �لري �لزر�عي.

جدول يبني تركيز بع�ش املعادن الثقيلة مبياه املائدة اجلوفية )مغ/ل(

حت�صري االأجهزة على قنوات ال�صرف

العن�صر Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn

�لرتكيز  مغ/ل 0.009 0.030 0.017 0.025 1.288 0.467 0.044 0.051 0.433

 املوا�صفة التون�صية
 NT 106.03

0.005 0.1 0.01 0.5 1 0.5 0.2 0.1 5

اأحد اأحوا�ش املعاجلة ري الزيتون باملياه الرمادية املعاجلة
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية: 
�ملياه باجلز�ئر، حيث ت�سمن �لربنامج �لزمني لعام  �لوطني لالأر��سي و�ل�سقي و�سرف  بالتعاون مع �ملعهد  ينفذ هذ� �مل�سروع 

2016 تنفيذ عدة �أن�سطة و�أبحاث هي: 

• ا�صتعمال مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة يف الزراعة وتاأثرياتها البيئية:
�ملياه  تتوفر  حيث  تلم�سان  والية  يف  باجلز�ئر،  �ملياه  و�سرف  و�ل�سقي  لالأر��سي  �لوطني  �ملعهد  مع  بالتعاون  �مل�سروع  هذ�  ينفذ 

�ملعاجلة، حيث ينفذ يف �إطار هذ� �مل�سروع �الأن�سطة �لتالية:
•ا�صتمرار العمل على متابعة خ�ص�ائ�ش املياه املعاجلة يف منطقة الدرا�صة:

والية  �ملعاجلة يف  �ل�سادرة من حمطة  �مل�سروع  �مل�ستعملة يف  �ملعاجلة  �ملياه  متابعة خ�سائ�س  وب�سكل دوري  �لعام  جرى خالل 
�أما  �أن خ�سائ�س و�سفات �ملياه �ملعاجلة تقع �سمن �ملعايري و�ملقايي�س �لعاملية و�لعربية و�ملحلية،  �أكدت �لنتائج  تلم�سان، حيث 
 ،WHO حمتو�ها �جلرثومي فيتغري من مو�سم الآخر ولكنه يبقى �سمن �حلدود �مل�سموح بها وفق معايري منظمة �ل�سحة �لعاملية
 COD 30 أقل من 30 مغ/ل، ومتو�سط تركيز� FAO مغ/ل مقارنة مبقايي�س ومعايري BOD5 2.91 حي���ث بلغ متو�س����ط ترك��يز

مغ/ل مقارنة مبعايري FAO �أقل من 60 مغ/ل.
�الأمر �لذي يدعو �إىل ��ستعمال تلك �لنوعية من �ملياه يف �لري �لزر�عي حتت �إد�رة جيدة وكفاءة عالية وملحا�سيل حمددة.

• تاأثري الري باملياه املعاجلة يف اإنتاجية حم�صول الف�صة:
نتائج  من  �لتاأكد  بهدف  تلم�سان  والية  يف  نف�سه  �جلز�ئري  �مل��ز�رع  ولدى  نف�سه  �ملكان  يف  �لر�بع  للمو�سم  �لف�سة  زر�عة  جرت 
��ستعمال �ملياه �ملعاجلة وتر�كم �لعنا�سر �لثقيلة يف �لرتبة و�نتقالها للن�سيج �لنباتي، ومت �لري بنوعيتني من �ملياه معاجلة وجوفية، 
وبينت �لنتائج تفوق �الإنتاج �لكلي للمح�سول �ملروي باملياه �ملعاجلة �لذي بلغ نحو 28. طن/ه� مقارنة مبردود �ملح�سول �ملروي 

مبياه جوفية �لذي بلغ نحو 19 طن/ه� �أي بزيادة نحو 32 % تقريبًا.

 

وقد �أظهرت نتائج �لتحاليل �ملخربية مكوث تر�كيز بع�س �لعنا�سر �لثقيلة يف �لرتبة �ملروية باملياه �ملعاجلة �أو �جلوفية على حد 
لتقدير  �لنباتية م�ستمرة  �لعينات  وما ز�لت حتاليل  �لتلوث،  وبعيدة عن حدود  �لطبيعي لرتكيزها،  �ملحتوى  �سو�ء �سمن حدود 

حمتو�ها من �أهم �لعنا�سر �لثقيلة �ملدرو�سة. 

حم�صول الف�صة املروي باملياه املعاجلة واجلوفية )على التتايل( لدى املزارع اجلزائري – والية تلم�صان

تركيز بع�ش العنا�صر الثقيلة يف اأعماق الرتبة املروية باملياه اجلوفية واملعاجلة على الرتتيب 
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• تاأثري اإ�صافة حماأة ال�صرف ال�صحي يف خ�صائ�ش الرتبة ويف مردود القمح:
جرى تكر�ر زر�عة حم�سول �لقمح للمو�سم �ل�ستوي 2015 – 2016 وت�سميده باحلماأة مبعدلني )10 و 15( ط/ه� و�أي�سًا بالتو�سية 

�ل�سمادية �ملعدنية �ملعتمدة، حيث يبني �جلدول �لتايل خ�سائ�س �حلماأة �مل�ستعملة يف �لدر��سة.

�حلب،  من  �لقمح  مردود  يف  �حلماأة  �إ�سافة  تاأثري  �ل�سكل  يو�سح 
زيادة  �إىل  طن/ه�   15 و   10 مبعدل  �حل��م��اأة  �إ�سافة  �أدت  حيث 
مردود �لقمح من �حلب مبعدل 23 % و 42 % على �لتتايل مقارنة 

بال�ساهد.

و�لر�سا�س  �لكروم  عن�سري  تركيز  �لتايل  �جل��دول  يو�سح  كما 
و�ل�سماد �ملعدين  �مل�سمد باحلماأة  للقمح  و�لق�س  يف كل من �حلب 

مقارنة بال�ساهد.

للرطوبة)%(T.N )%(P )مغ/كغ(K )مغ/كغpH)dS/m( ECe)%(O.M)م�صدر احلماأة
6.493.2930.6716002.51.738حمطة عني حوت يف تلم�سان

جدول يبني خ�صائ�ش احلماأة امل�صتعملة يف الدرا�صة

تاأثري اإ�صافة احلماأة وال�صماد املعدين يف انتاجية القمح ط/ه�

جدول يبني تركيز بع�ش العنا�صر الثقيلة يف احلماأة امل�صتعملة بالدرا�صة
مغ / كغم�صدر احلماأة

CdCrNiPbحمطة عني حوت يف تلم�صان
23239181

201000200800احلدود امل�صموح بها

ال�صاهد دون اإ�صافة اإ�صافة االأ�صمدة املعدنية اإ�صافة احلماأة مبعدل 15 طن/ه� اإ�صافة احلماأة مبعدل 10 طن/ه�

)مغ/كغ(اجلزء النباتياملعامالت  Cr)مغ/كغ(Pb

0.971.09حب�صاهد
0.920.82ق�ش

1.121.13حباإ�صافة ال�صماد الكيميائي
0.890.83ق�ش

�إ�سافة �حلماأة )10 طن/ه�(
1.051.10حب
0.950.92ق�ش

�إ�سافة �حلماأة )15 طن/ه�(
1.171.16حب
0.991.09ق�ش

> 30> 5 �ملحتوى �لطبيعي )مغ/كغ(
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اجلمهورية العربية ال�سورية:
مت يف بد�ية عام 2016 توقيع �تفاقية تعاون م�سرتك بني �ملركز �لعربي و�لهيئة �لعامة للبحوث �لعلمية �لزر�عية يف وز�رة �لزر�عة 
و�ال�سالح �لزر�عي �ل�سورية لتنفيذ م�سروع حول ��ستعمال �ملياه غري �لتقليدية يف �إنتاج �ملحا�سيل. بهدف  ��ستغالل و��ستثمار �ملياه 
غري �لتقليدية كمياه �ل�سرف �ل�سحي �ملعاجلة ومياه �ل�سرف �لزر�عي يف �إنتاج حما�سيل علفية �آمنة �سحيًا وبيئيًا لدعم مربي 
�لرثوة �حليو�نية من خالل تقدمي مادة علفية على مد�ر �لعام، �إ�سافة �إىل تخفيف �لعبء عن ��ستعمال �ملياه �لعذبة، حيث �سمل 

�مل�سروع تنفيذ عدة �أن�سطة يف ثالث مناطق هي �ل�سلمية و�لغاب و�لالذقية.
الرتبة  يف  الثقيلة  امل��ع��ادن  وت��راك��م  العلفية  املحا�صيل  اإنتاجية  يف  املعاجلة  ال�صحي  ال�صرف  مبياه  ال��ري  تاأثري  درا���ص��ة   •

والنبات:
ُنفذت هذه �لدر��سة �حلقلية يف كل من مركز بحوث �ل�سلمية مبحافظة حماه ومركز بحوث �لالذقية حمطة بحوث �سنوبر، حيث 
تختلف نوعية �ملياه �ملعاجلة وطبيعة �لرتبة و�لظروف �ملناخية يف كل منطقة، وذلك لري حم�سويل �لرتيتكايل و�ل�سي�سبان �سمن 
ممت �لتجربة وفق �ملبد�أ �الإح�سائي )�لقطع �ملن�سقة(، وت�سمنت طريقتني من طر�ئق �لري )تنقيط DI، و�سطحي  دورة زر�عية، �سُ

.)TWW ومياه �سرف �سحي معاجلة ،FW ( ونوعيتني من مياه �لري )مياه جوفيةSI

حللت �لرتبة قبل �لزر�عة، وحللت �ملياه �أي�سًا وبينت �لنتائج �أن جميع �لقيا�سات كانت �سمن �حلدود �مل�سموح بها ح�سب �ملو��سفة 
�لقيا�سية �ل�سورية رقم 2008/2752.

• حم�صول الرتيتيكايل )القمحيلم(:
حم�سول  �إنتاجية  يف  معنوية  ف��روق  وج��ود  �لنتائج  �أظ��ه��رت 
من  �الإنتاجية  بلغت  حيث  �ملختلفة  �ملعامالت  بني  �لرتيتكايل 
 FW �طن/ه�، مقارنة بالري ب  TWW 2.06 �حلب عند �لري ب�
1.39 طن/ه�. وكانت �لزيادة غري معنوية يف �إنتاجية �لرتيتكايل 

 )DI )1.88، 7.20 من �حلب و�لق�س عند �لري بطريقة �لتنقيط
 SI )1.57، طن/ه� على �لتتايل مقارنة بطريقة �لري �ل�سطحي
6.71( طن/ه� على �لتتايل. ومل يلحظ �أي فروق معنوية لرت�كم 

�ملعادن �لثقيلة يف �لن�سيج �لنباتي هذ� �ملح�سول.

• حم�صول ال�صي�صبان:
�أظهرت �لنتائج فرقًا معنويًا يف �إنتاجية �ل�سي�سبان كعلف �أخ�سر 
  FW 35.25 �طن/ه� مقارنة بالري ب TWW 39.18 �عند �لري ب
�إنتاجية �ل�سي�سبان من  �أي فرق معنوي يف  طن/ه�، ومل يلحظ 
 FW �طن/ه� مقارنة بالري ب TWW 3.21 �حلبوب عند �لري ب�

2.82 طن/ه�.

DI لزيادة معنوية يف مردود �ل�سي�سبان  كما �أدت طريقة �لري 
 SI �ل��ري  بطريقة  مقارنة  طن/ه�   42.3 �الأخ�سر  �لعلف  من 
�حلب  م��ردود  يف  معنويًا  �لفرق  كان  وكذلك  طن/ه�.   32.13

عند �لري DI 1.1 طن/ه� مقارنة بالري SI 0.74 طن/ه�.
�لثقيلة  �مل��ع��ادن  �نتقال  �ملخربي  �لتحليل  نتائج  بينت  كما   -
)Pb ،Cr، Co، Cd( وتر�كمها يف �ملجموع �خل�سري ملح�سول 

 FW )0.11، 3.4، 12.5، �مغ/كغ على �لتتايل مقارنة بالري ب )TWW )0.14، 5.73، 16.67، 5.383 �ل�سي�سبان عند �لري ب�
3.63( مغ/كغ على �لتتايل، �إاّل �أن جميع هذه �لرت�كيز ملختلف �لعنا�سر بقيت �سمن �حلدود �لطبيعية �مل�سموح بها.

 )TWW )46.5، 1091 �أما نتائج حتليل �لرتبة فاأظهرت زيادة كل من �لفو�سفور �ملتاح و�لبوتا�سيوم �ملتاح يف �لرتبة عند �لري ب�
مغ/كغ على �لتو�يل مقارنة بالري ب� FW )24.5، 848( مغ/كغ على �لتتايل.

حم�صول الرتيتكايل املروي باملياه املعاجلة

حم�صول ال�صي�صبان املروي باملياه املعاجلة
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�لري  FW، وكذلك بني طريقتي  �أو   TWW ب�  �لري  �لثقيلة يف �لرتبة عند  �ملعادن  �أي فروق معنوية يف تر�كم  ومل يلحظ وجود 
بالتنقيط و�ل�سطحي.

�ملعاجلة  �ل�سحي  �ل�سرف  مياه  ��ستعمال  �أن  �سبق  مما  تبني 
حتت  �لزر�عيني  �ملو�سميني  خالل  �لزر�عي  �ل��ري  يف   TWW

و�ملح�سول  �لرتبة  على  �إيجابية  نتائج  �إىل  �أدى  جيدة  �إد�رة 
وب�سكل �آمن بيئيًا.

• تنفيذ يوم حقلي يف ال�صلمية:
زر�ع��ة  على  حقلي  ي��وم  تنفيذ  مت  �مل�����س��روع  ن�ساطات  �سمن 
�ل�سلمية   منطقة  يف  �لفالحني  �أحد  عند  �ل�سي�سبان  حم�سول 
من  كبري  ع��دد  وم�ساركة  بح�سور   2016/10/10 يف  وذل��ك 
�لزر�عيني  و�ملر�سدين  و�لفنيني  و�ملهند�سني  �لفالحني  �الأخوة 
و�أهمية  �ملعاجلة  �ملياه  با�ستعمال  للتعريف  وذل��ك  باملنطقة 

حم�سول �ل�سي�سبان �لعلفي.
•ا�صتعمال مياه ال�صرف الزراعي يف ري حم�صول ال�صوندر 

العلفي:
�ل�سوندر  حم�سول  زر�ع���ة   2016 ع��ام  خ��ري��ف  خ��الل  ج��رى 
�لعلفي لدى �أحد �ملز�رعني يف منطقة �لع�سارنة ب�سهل �لغاب – 
بكميات  �ملتوفرة  �لزر�عي  �ل�سرف  وريه مبياه  حمافظة حماه 
كبرية باملنطقة، وذلك بهدف �إنتاج  حما�سيل علفية �قت�سادية 
�لرثوة  �حتياجات  من  جزء  ل�سد  تقليدية  غري  مياه  با�ستعمال 
�حليو�نية، �إ�سافة لتخفيف �لعبء عن ��ستعمال �ملياه �لتقليدية 
مياه  حتليل  وكذلك  �لزر�عة  قبل  �لرتبة  حتليل  جرى  �لعذبة. 
�ملحا�سيل  من  باعتباره  ب��االأر���س  �ملح�سول  ز�ل  وم��ا  �ل��ري، 

�ل�ستوية. 

• م�سروع �إد�رة �لرتبة للمحافظة على خ�سوبتها وحت�سني �إنتاجيتها: 
هدف امل�صروع:  

زيادة �لقدرة �الإنتاجية للرتبة و�ملحافظة على خ�سوبتها ومنع تدهورها باتباع �لطر�ئق و�لتقانات �ملنا�سبة.
مكان تنفيذ امل�صروع: حمطات �أك�ساد �لبحثية. 

�صري العمل:  
جرى خالل عام 2016 تنفيذ بع�س �الأن�سطة �لبحثية �جلديدة 
خ�سائ�س  حت�سني  بهدف  �زرع  يف  �أك�ساد  بحوث  حمطة  يف 
�لرتبة وزيادة قدرتها �الإنتاجية وزر�عة حما�سيل جديدة، حيث 

مت تنفيذ �لتجارب �لتالية: 
ال���غ���از احل���ي���وي يف اخل�صائ�ش  ���ص��م��اد  ا���ص��ت��ع��م��ال  ت���اأث���ري   •
البي�صاء  ال���ذرة  حم�صول  اإنتاجية  ويف  للرتبة  اخل�صوبية 

)�صنف ازرع 7(:
يف  �حل��ي��وي  �ل��غ��از  �سماد  ت��اأث��ري  در����س��ة  �إىل  �لتجربة  تهدف 
�ملعدنية  باالأ�سمدة  مقارنة  للرتبة  �خل�سوبية  �خل�سائ�س 
�لبي�ساء،  �لذرة  حم�سول  �إنتاجية  ويف  وبال�ساهد،  و�لع�سوية 

يوم حقلي يف ال�صلمية

ال�صوندر العلفي مروياً مبياه ال�صرف الزراعي

نباتات الذرة البي�صاء �صنف ازرع 7



81

التقريـر الفني ال�ســنوي 2016

حيث �أ�سيف �سماد �لغاز �حليوي �لناجت عن عملية �لتخمر �لالهو�ئي للمخلفات �لع�سوية و�ل�سماد �لع�سوي �لبلدي ح�سب �حتياج 
�ملح�سول من عن�سر �الآزوت �ملعدين �أما �ل�سماد �ملعدين فقد �أ�سيف ح�سب �لتو�سية �ل�سمادية وحتليل �لرتبة.

ومردود  �إنتاجية  يف  �ل�سمادية  �ملعامالت  تلك  تاأثري  �أي�سًا  يبني  �لذي  باجلدول  مو�سحة  كما  معامالت  �ست  �لتجربة  ت�سمنت 
حم�سول �لذرة �لبي�ساء من �حلب و�ملجموع �خل�سري.

�أظهرت �لنتائج �ملتعلقة باإنتاجية �حلب وجود فرق معنوي بني �إنتاجية �ملح�سول عند �إ�سافة �سماد �لغاز �حليوي مقارنة بال�ساهد، 
وكان �أف�سل مردود ملعاملة �لت�سميد ب�سماد �لغاز �حليوي مع �ل�سماد �ملعدين مقارنة بجميع �ملعامالت، حيث لوحظ تفوق معنوي 
عند معاملة �لرتبة ب�سماد �لغاز �حليوي مع �ل�سماد �ملعدين مقارنة مبعاملة �لرتبة بال�سماد �ملعدين وحده وبال�ساهد. كذلك تفوقت 

معنويًا معاملة �ل�سماد �لبلدي مع �ل�سماد �ملعدين على معاملة �ل�سماد �ملعدين وحده و�ل�ساهد.
•تاأثري نوعية ال�صماد )اأخ�صر، ع�صوي، معدين( يف بع�ش خ�صائ�ش الرتبة  ويف اإنتاجية حم�صول الكينوا

�أدخلت زر�عة �لكينو� �إىل �سوريا عام 2015، حيث متت زر�عته بنجاح يف �ملنطقة �ل�ساحلية و�أعطى �إنتاجية تزيد عن 3 طن/
ه� من �حلبوب، وال بد من زيادة �الأبحاث و�لدر��سات �خلا�سة 
بهذ� �ملح�سول الأهميته كمح�سول د�عم ملح�سول �لقمح. لذ� 
�الأ�سمدة  �أنو�ع خمتلفة من  تاأثري  �لتجربة لدر��سة  تهدف هذه 
)�أخ�سر، ع�سوي، معدين( يف خ�سائ�س �لرتبة ويف منو و�إنتاجية 

حم�سول �لكينو�.
جمعت عينات �لرتبة قبل �لزر�عة لتحليلها ومعرفة �خل�سائ�س 
�خل�سوبية للرتبة قبل �لزر�عة، تت�سمن �لتجربة �أربع معامالت 
و�ل�سماد  �لبلدي،  �لع�سوي  و�ل�سماد  �الأخ�سر،  �لت�سميد  هي: 
�ملعدين،  و�ل�ساهد، حيث ُزرع نبات �ل�سي�سبان �لبقويل ك�سماد 
�أخ�سر ثم قلب �ملح�سول يف �لرتبة عند فرتة �الأزهار، و�سيتم 
�لعام  من  �سباط/فرب�ير  �سهر  يف  �لكينو�  حم�سول  زر�ع��ة 

.2017

وانتاجية  املت�صققة،  الطينية  للرتبة  والفيزيائية  املائية  ال�صفات  بع�ش  الع�صوي يف حت�صني  وال�صماد  دور نظم احلراثة   •
حم�صول الزيتون.

تد�خل بني معامالت �حلر�ثة  �أف�سل  باإزرع بهدف حتديد  �أك�ساد  2016  يف حمطة بحوث  �لدر��سة يف خريف  تنفيذ هذه  بد�أ 
و�أعماقها من ناحية، ون�سبة �ملادة �لع�سوية �مل�سافة كمح�سن طبيعي من ناحية �أخرى. وذلك للم�ساهمة يف حت�سني بع�س �ل�سفات 

�ملائية و�لفيزيائية للرتبة �لطينية �ملت�سققة وبالتايل حتقيق زيادة يف معدالت منو �سجرة و�لزيتون و�نتاجيتها.
جرى �أخذ عينات تر�بية من موقع �لتجربة لتحديد خ�سائ�س �لرتبة �ملختلفة، وجاري حاليًا متابعة �الأعمال �ملطلوبة من حر�ثة 

وت�سميد و�إ�سافة �ملادة �لع�سوية و�ملر�قبة وت�سجيل �ملعلومات �ملناخية. 

زراعة ال�صي�صبان ك�صماد اأخ�صر

جدول يبني تاأثري اأنواع االأ�صمدة يف اإنتاجية حم�صول الذرة ال�صفراء �صنف ازرع 7 )طن/ه�(.
احلباملجموع اخل�صريالوزن الكلياملعامالت

a18.48 a8.17  a 29.77اإ�صافة �صماد الغاز احليوي
ab16.79 ab6.81 ab 25.91اإ�صافة ال�صماد البلدي
ab12.77 ab5.39  b  20.33اإ�صافة ال�صماد املعدين

a17.17 ab8.67  a  28.83اإ�صافة ال�صماد املعدين و�صماد الغاز احليوي
a18.23 a8.62 a  29.81اإ�صافة ال�صماد املعدين وال�صماد البلدي

b9.49 b5.05 b  16.24ال�صاهد
LSD 0.0511.668.562.78
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الرثوة احليوانيـــة 
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اإدارة الرثوة احليوانية
تعمل �إد�رة �لرثوة �حليو�نية على تنفيذ �أن�سطتها من خالل �لرب�مج �لرئي�سية �لتالية:

1. برنامج التح�صني الوراثي ورعاية املجرتات ال�صغرية يف الدول العربية
تطبيق  طريق  عن  وذلك  منها،  �لو�عدة  وخا�سًة  �لعربية  بالدول  �ملحلية  للعروق  �الإنتاجي  �الأد�ء  تطوير  �إىل  �لربنامج  يهدف 
طريقة �النتخاب �لور�ثي للحيو�نات بناًء على �لقيم �لرتبوية ل�سفة �إنتاج �حلليب و�للحم مع مر�عاة �ل�سفات �ملظهرية للعروق 

�لو�عدة.
2. برنامج تطوير وا�صتخدام تقانتي التلقيح اال�صطناعي ونقل االأجنة يف الدول العربية

يهدف �لربنامج على تركيز �جلهود يف جمال �ال�ستثمار �المثل لل�سالالت �حليو�نية �ملتميزة من �الأغنام و�ملاعز �لتي مت �نتخابها 
وحت�سينها ور�ثيًا يف بع�س �لدول �لعربية. �أن�ساأ �ملركز �لعربي هذ� �لربنامج للم�ساهمة يف ت�سريع عمليات �لتح�سني �لور�ثي يف 
�لقطعان �ملح�سنة و�لقطعان �ملخطط حت�سينها وذلك من خالل جمع �ل�سائل �ملنوي و�الأجنة من �حليو�نات �لنخبة يف قطعان 

�لنو�ة، ون�سرها يف �أكرب قدر ممكن من �ملحطات �ملتعاونة وقطعان �ملربني يف �لدول �لعربية.
3. برنامج بحوث وتطوير االإبل 

يهدف �لربنامج �إىل حت�سني م�ستوى معي�سة مربي �الإبل، عن طريق دعم بحوث �لتنمية �مل�ستد�مة الإنتاج �الإبل يف �ملناطق �لرعوية، 
وحت�سني وت�سهيل ت�سنيع وت�سويق منتجاتها �ملختلفة باالإ�سافة �إىل مكافحة �أمر��س �الإبل �ملختلفة ومكافحة �أ�سباب نفوقها وحت�سني 
�سحتها وتغذيتها ورعايتها ورفع معدالت �إكثارها وتو�لدها. و�هتم �ملركز �لعربي "�أك�ساد" خالل �ل�سنو�ت �ملا�سية �هتمامًا بالغًا، 
مب�سروع تطوير �إنتاج �الإبل بالتعاون مع �لدول �لعربية �لتي ت�سكل �الإبل فيها جزءً� مهمًا من ثروتها �حليو�نية. وقد �أن�ساأ �ملركز 
�لعربي حمطة لرتبية ورعاية �الإبل )حمطة بحوث و�دي �لعذيب(، بهدف تدريب �لكو�در و�الأطر �لفنية �لعربية، ودر��سة �الأد�ء 

�الإنتاجي و�لتنا�سلي لالإبل، وتعترب هذه �ملحطة ومن�ساآتها مركزً� لتقدمي �خلرب�ت و�ال�ست�سار�ت للدول �لعربية.
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4. برنامج تطوير م�صادر االأعالف وتغذية احليوان يف الدول العربية 
يهدف �لربنامج �إىل تنفيذ م�سوح �ملو�رد �لعلفية �لتقليدية وغري �لتقليدية يف �لدول �لعربية و�إ�سد�ر مو�زناتها �لعلفية، و�ال�ستفادة 
من �مليزة �لن�سبية �لتي تتمتع بها بع�س �لدول �لعربية يف جمال �مل�سادر �لعلفية، و�إيجاد �لبد�ئل �لعلفية �ملنا�سبة وتعظيم دور 
�ملخلفات �لزر�عية و�لغذ�ئية �ل�سناعية وحت�سينها مبعاجلتها �لفيزيائية و�لكيميائية لرفع قيمها �لغذ�ئية و��ستثمارها بال�سكل 
�الأمثل و��ستعمال �ملخلفات �لتي مل ت�ستثمر بعد بتطبيق �لتقانات �حلديثة بتحويلها �إىل خلطات علفية متو�زنة ت�سد جزءً� من 

�لفجوة �لعلفية باأ�سهل �لطر�ئق وباأقل �لتكاليف.  
5. برنامج ح�صر وتو�صيف املوارد الوراثية احليوانية يف الدول العربية

وهذه  �حليو�ين.  �الإنتاج  يف  �لعامل  دول  طليعة  يف  لتكون  توؤهلها  ومتنوعة  متعددة،  زر�عية  حيو�نية  ثروة  �لعربية  �ل��دول  متلك 
�ل�سالالت �ملحلية حتمل خ�سائ�س فريدة من نوعها، كمقاومة �الأمر��س و�لقدرة على حتمل �ل�سغوط �ملناخية، و�لتي حتتاج �إليها 
�أجيال �مل�ستقبل ملو�جهة حتديات �لتغري �ملناخي، و�الأمر��س �حليو�نية �جلديدة و�رتفاع �لطلب على �ملنتجات �حليو�نية �إال �إن 
معدل �نقر��س �ل�سالالت �أو �لعروق �حليو�نية �ملحلية  و�سل �إىل م�ستوى خميف فيمكن �أن تنقر�س بع�س �لعروق �أو �ل�سالالت حتى 
قبل �أن تدر�س �سفاتها وتقيبم طاقتها �الإنتاجية، مما دفع �ملركز �لعربي"�أك�ساد" �إىل �أخذ زمام �ملبادرة حلماية �ملو�رد �لور�ثية 
�ملهددة  �ملحلية  �حليو�نية  �لعروق  �أو  لل�سالالت  خا�سة  م�ستد�مة  ��ستخد�م  و�أمناط  حم�سنة،  �إد�رة  حتقيق  و�سمان  �حليو�نية، 
باالنقر��س، و�لتي تقع حتت نظام �النتاج �لتقليدي، ويف �لبيئات �لفقرية. و�أمام هذ� �لو�قع قام �ملركز �لعربي"�أك�ساد" بتاأ�سي�س 

برنامج ح�سر وتو�سيف �ملو�رد �لور�ثية �حليو�نية.
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امل�شاريع املنفذة
يف اإدارة الرثوة احليوانية
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م�سروع التح�سني الوراثي ورعاية اإنتاج الأغنام 
يف الدول العربية

الهدف من امل�صروع: 
حت�سني �إنتاجية �أغنام �لعو��س و�الغنام �ملحلية �لو�عدة باالنتخاب، و�لتهجني �ملوجه يف �لدول �لعربية.

مكان تنفيذ امل�صروع: 
�ملحطات �لبحثية  �لعلمية �لتابعة للمركز �لعربي "�أك�ساد"، ويف �لعديد من �ملحطات �لبحثية �ملتخ�س�سة يف تربية �الأغنام ولدى 

�ملربني يف �لدول �لعربية.
�صري العمل:

حقق �ملركز �لعربي "�أك�ساد" خالل �ل�سنو�ت �الخرية نتائج علمية متقدمة يف جمال �لتح�سني �لور�ثي وفق �الآتي:
1. يف حمطة مركز البحوث العلمية الزراعية يف ال�صلمية:

�أغنام �لعو��س باالنتخاب �سمن ثالثة خطوط لالإنتاج، خط �حلليب، وخط �للحم، وخط ثنائي �لغر�س، حيث مت  يتم حت�سني 
ت�سكيل قطيع �لنو�ة عام 1973 وبد�أ تطوير خطي �حلليب و�للحم منذ عام 1975، بينما بد�أ �إن�ساء �خلط ثنائي �لغر�س يف عام 

2007 وي�ستمر �لتح�سني �لور�ثي باالنتخاب �سمن كل خط على حده

ويعتمد �النتخاب يف خط �إنتاج �حلليب على �إنتاج �لنعاج من �حلليب �لكلي، بينما يتم �لتح�سني �لور�ثي يف خط �للحم على �أ�سا�س 
ن�سبة �لتو�ئم و�أوز�ن �ملو�ليد عند �مليالد و�لفطام )60 يوما( و�الأوز�ن �لالحقة )180 و360 و480 يوما(، ويتم �لتح�سني �لور�ثي 

يف �خلط ثنائي �لغر�س على �أ�سا�س �إنتاج �حلليب �لكلي 
ومعدل �لتو�ئم و�أوز�ن �ملو�ليد يف �ملر�حل �ملختلفة. يتم 
حالبة �لنعاج �ملنتجة للحليب �آليا خالل مو�سم �الإدر�ر، 
200 غر�م  �إىل �قل من  �إنتاجها  وجتفف عندما ي�سل 

يوميًا.
املوؤ�صرات التنا�صلية: بلغت ن�سبة �لتلقيح96.7 و99.2 
و89.8%   و91.4%   91% �ل��والد�ت  ون�سبة   ، و100% 
لقطعان �حلليب و�للحم وثنائي �لعر�س على �لرتتيب، 
عام  يف   43.47% �ل��ت��و�ئ��م  لن�سبة  �ل��ع��ام  و�ملتو�سط 

 .2016

�إنتاج  �لتايل  �ل�سكل  يو�سح  اإنتاج احلليب:  موؤ�صرات 
�حلليب  و�إن��ت��اج  ك��غ،   75.73 يومًا   60 لفرتة   �حلليب 

موؤ�سر�ت �إنتاج �حلليب لنعاج �أغنام �لعو��س مركز بحوث �ل�سلمية 
لعام 2016

قطيع النخبة للمجرتات ال�صغرية
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�لكلي 215.84 كغ، وطول فرتة �الدر�ر 175 يومًا  �أما متو�سط �إنتاج �حلليب �ليومي 1238.58 غر�ما  للقطعان �لثالثة يف عام 
.2016

اأوزان املواليد: تو�سح �الأ�سكال �لتالية متو�سط وزن �مليالد )4.51 كغ( و�لفطام �ملعدل لعمر 60 يومُا )18.17 كغ( و�لوزن �ملعدل 
لعمر 180 يومًا )42.22 كغ( ومعدالت �لنمو )227.71 غ/يومُا( و)209.50 غ/يوم( بني �مليالد و�لفطام وبني �مليالد وعمر 180 

يومًا، على �لتو�يل لعام 2016.

2. حمطة بحوث ازرع لتح�صني واإكثار اأغنام العوا�ش:
�أن�ساأ �ملركز �لعربي "�أك�ساد"  هذه �ملحطة لتكون م�سدرُ� للرت�كيب �لور�ثية �ملح�سنة من �أغنام �لعو��س ولتدريب �لكو�در �لفنية 
�لعربية، وت�سم منذ عام 2001 قطيعني حم�سنني من �أغنام �لعو��س �حدهما الإنتاج �حلليب و�الآخر الإنتاج �للحم، وهي مكون رئي�س 
مل�سروع حت�سني �الأغنام يف �لدول �لعربية وت�ساهم يف ت�سريع عملية �لتح�سني �لور�ثي لهذه �ل�ساللة من خالل توزيع �حليو�نات 
�أو  لل�سالالت �ملحلية باالنتخاب  �لور�ثي  �لتح�سني  �لعربية بهدف  �لدول  �إىل  �ملنتجني فيها  �ملنوي �ملجمد  �ل�سائل  �حلية وق�سات 

بالتهجني �ملوجه مع �ل�ساللة �ملح�سنة.
 املوؤ�صرات التنا�صلية:بلغت ن�سبة �لتلقيح  100 % ون�سبة �لوالد�ت 92.0 % ون�سبة �لتو�ئم %25.0 يف قطيع �الغنام يف �زرع 

2015، وبلغت ن�سبة �لتلقيح  100 % ون�سبة �لوالد�ت %92.1 ون�سبة �لتو�ئم %29.23 يف قطيع �الغنام يف �زرع 2016.

موؤ�صرات اإنتاج احلليب: ببلغ متو�سط �الإنتاج �ليومي من �حلليب )1.669 كغ( و�إنتاج حليب 60 يومًا )103.1 كغ( و�الإنتاج �لكلي 
من �حلليب )235.75كغ( يف مو�سم �إدر�ر طوله )122.3( يومًا، وقدر �الإنتاج من �حلليب �ملعدل يف 175 يومًا ب� )292.3كغ( لعام 

. 2016

متو�صطات اأوزان املواليد عند االأعمار املختلفة الأغنام العوا�ش يف 
مركز بحوث ال�صلمية عام 2016

 متو�صطات معدالت منو املواليد )غ/يوم( عند االأعمار املختلفة 
الأغنام العوا�ش يف مركز بحوث ال�صلمية عام 2016

املتو�صطات العامة ملوؤ�صرات اإنتاج احلليب لنعاج اأغنام العوا�ش
 يف حمطة بحوث ازرع عام 2016.
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 اأوزان املواليد:
بلغ متو�سط وزن �ملو�ليد عند �مليالد و�لفطام و�لوزن عند عمر 180 يومُا )4.77 كغ( و )26.39كغ( و)41.80كغ( على �لتو�يل، 

ومعدل �لنمو �ليومي من �مليالد �إىل 60 يومُا)312.53 غ/يوم( ومن 60 �إىل 180 يومُا )197.53 غ/يوم( لعام 2016

3. حمطة بحوث اأك�صاد يف خربة غازي لتح�صني واكثار اأغنام العوا�ش:
تعزيزً� للبنية �لتحتية للمركز �لعربي "�أك�ساد" ، ونتيجة لتو�سع �الأعمال �لبحثية و�لدر��سية وتنفيذ م�ساريع متطورة مت �إن�ساء هذه 

�ملحطة يف خربة غازي خالل عام 2016، وبا�سر �خلرب�ء مبتابعة تنفيذ �الأبحاث و�مل�ساريع و�لتي �أبرزت �أهم �لنتائج �لتالية:

انتاج احلليب العوامل املوؤثرة
اليومي )كغ(

انتاج احلليب 
60 يوماً )كغ(

انتاج احلليب 
الكلي )كغ(

احلليب املعدل
175 يوماً )كغ(

طول مو�صم 
االإدرار)يوم(

1.669103.1235.7292.3122.3املتو�صط العام

اخلط 
االإنتاجي

1.700120.0264.8298.0154.0احلليب

1.66886.2205.5292.1121.6اللحم

متو�صطات موؤ�صرات اإنتاج احلليب لنعاج اأغنام العوا�ش يف حمطة بحوث اإزرع لعام 2016

االأعمار  عند  العوا�ش  اأغ��ن��ام  مواليد  الأوزان  العامة  املتو�صطات 
املختلفة يف حمطة بحوث ازرع، يف عام 2016

االأعمار  عند  العوا�ش  اأغ��ن��ام  ملواليد  النمو  معدالت  متو�صطات 
املختلفة يف حمطة بحوث ازرع يف عام 2016

 خط احلليب عوا�ش حم�صن
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ون�سبة   %  100 �لتلقيح  ن�سبة  بلغت  التنا�صلية:  امل��وؤ���ص��رات 
39.3 % يف قطيع �الأغنام  88.2 % ون�سبة �لتو�ئم  �لوالد�ت 

لعام 2016.
من  �ليومي  �الإنتاج  متو�سط  بلغ  احلليب:  انتاج  موؤ�صرات 
�حلليب )1.524 كغ( و�إنتاج حليب 60 يومًا )76.6 كغ( و�الإنتاج 
 118.2( )182.7كغ( يف مو�سم �إدر�ر طوله  �لكلي من �حلليب 
يومًا( وقدر �الإنتاج من �حلليب �ملعدل يف 175 يومًا )262.72 

كغ(  لعام 2016 .

اأوزان املواليد:
بينت �لنتائج �أن متو�سط وزن �مليالد و�لفطام وعند عمر 180 يومًا )4.147 كغ( و)22.90 كغ( و)33.5 كغ( على �لتو�يل وبلغت 
معدالت �لنمو �ليومي )224.4 غ/يوم( من �مليالد وحتى  �لفطام و)112.5 غ/يوم( من �لفطام وحتى عمر 180 يومًا لعام 2016

املتو�صطات العامة ملوؤ�صرات اإنتاج احلليب لنعاج اأغنام العوا�ش
يف حمطة خربة غازي عام 2016

 متو�صطات معدالت النمو ملواليد اأغنام العوا�ش 
عند االأعمار املختلفة يف حمطة  خربة غازي يف عام 2016

املتو�صطات العامة الأوزان مواليد اأغنام العوا�ش 
عند االأعمار املختلفة يف حمطة خربة غازي يف عام 2016

ان��������ت��������اج احل����ل����ي����ب العمر )�صنة(
اليومي)كغ(

انتاج حليب
 60 يوماً)كغ(

انتاج احلليب الكلي 
)كغ(

احلليب املعدل 175 
يوماً )كغ(

االدرار  طول مو�صم 
)يوم(

21.2356.63144.34207.59118.4
31.6086.08188.77280.18118.2
41.9698.03283.40344.33138.6

+ 51.7692.84211.69308.43115.3
1.5276.65182.70262.72118.2املتو�صط العام

متو�صطات موؤ�صرات انتاج احلليب لنعاج اأغنام العوا�ش يف حمطة بحوث خربة غازي ح�صب العمر لعام 2016
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  م�سروع التح�سني الوراثي ورعاية املاعز يف الدول العربية

هدف امل�صروع: 
يهدف �مل�سروع �إىل �لتح�سني �لور�ثي باالنتخاب للماعز �ل�سامي وبالتهجني �ملوجه بني �ملاعز �ل�سامي يف �سورية و�سالالت �ملاعز 
�ملحلي يف �لدول �لعربية �لر�غبة مثل �لربقي يف م�سر و�لتهامي يف �ليمن و�ملاعز �ملحلي يف كل من �لدول �لعربية  تون�س و�جلز�ئر 

وليبيا.
مكان تنفيذ امل�صروع: 

�ملحطات �لبحثية  �لعلمية �لتابعة للمركز �لعربي "�أك�ساد"، ويف �لعديد من �ملحطات �لبحثية �ملتخ�س�سة يف تربية �ملاعز ولدى 
�ملربني يف �لدول �لعربية.

�صري العمل: 
بد�أ م�سروع �لتح�سني �لور�ثي ورعاية �ملاعز عام 1993 بانتخاب �الأفر�د �ملُتميزة لتكوين قطيع �لنو�ة بغر�س �إكثاره ون�سر تر�كيبه 

�أعماله  نتائج  �أهم  ومن  �لعربية.   �لدول  �ملُح�سنة يف  �لور�ثية 
خالل عام 2016:

املوؤ�صرات التنا�صلية: بلغ متو�سط ن�سبة �الإناث �حلو�مل من 
�لتلقيح �لطبيعي )98 %(، ون�سبة �لوالد�ت )96.4%(، و ن�سبة 
و�لثالثية    )%  61.4( و�لثنائية   )%  6.8( �ملفردة  �ل���والد�ت 

و�أكرث)31.8 %(  يف عام 2016 .
موؤ�صرات انتاج احلليب: بلغ متو�سط �إنتاج  �حلليب �ليومي 
من  �لكلي  و�الإنتاج  يومًا)181كغ(،   90 �ل�  وحليب  غ(،   2475(

و�الإنتاج  يومًا،   196 �الإدر�ر  مو�سم  وطول  كغ(،   497( �حلليب 
�ملعدل من �حلليب ل� 220 يومًا )545 كغ( لعام 2016.

توزع الوالدات املتعددة  للماعز ال�صامي
يف حمطة بحوث ازرع لعام 2016   

ان��������ت��������اج احل����ل����ي����ب العمر )�صنة(
اليومي)غ(

انتاج حليب
 90 يوماً)كغ(

انتاج احلليب الكلي 
)كغ(

احلليب املعدل 220 
يوماً )كغ(

االدرار  طول مو�صم 
)يوم(

21737117338382193
32787208572613205
43027258610666188

+ 52470157478543184
2475181497545196املتو�صط العام

متو�صطات موؤ�صرات اإنتاج احلليب للماعز ال�صامي يف االأعمار املختلفة يف حمطة بحوث ازرع لعام 2016 
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اأوزان املواليد:
و180  و�لفطام  �مليالد  عند   2016 لعام  �الوز�ن  متو�سط  بلغ 
على  كغ(  و)29.53  كغ(  و)20.44  كغ(   4.50( بلغ  �إذ  يومُا، 

�لتو�يل.

مقارنة  متو�صطات موؤ�صرات اإنتاج احلليب للماعز ال�صامي مقدرا بالكيلو غرام ح�صب االعمار االنتاجية 
يف حمطة بحوث ازرع يف عام 2016

 مقارنة معدل االإنتاج اليومي حلليب املاعز ال�صامي 
ح�صب االعمار االنتاجية يف حمطة بحوث ازرع لعام 2016

مقارنة متو�صطات طول فرتة االإدرار للماعز ال�صامي 
ح�صب االعمار االنتاجية يف حمطة بحوث ازرع لعام 2016

متو�صطات اأوزان مواليد املاعز ال�صامي )اجلدايا( مقدرا بالكيلو 
غرام عند االأعمار املختلفة يف حمطة بحوث ازرع عام 2016 
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كتلة امليالد  والفطام:
بلغ �ملتو�سط �لعام لكتلة �مليالد، و�لفطام  وعمر 180 يومًا لعام 2016، )9.47 كغ( و)42.28كغ( و)62.75 كغ( على �لتو�يل، وبلغت 
كتلة �مليالد للوالد�ت �ملفردة )4.55 كغ(، و�لثنائية )9.20 كغ(، و�لثالثية و�أكرث )13.77 كغ( وكتلة �لفطام )24.25 كغ( للوالد�ت 
�ملفردة و)39 كغ( للوالد�ت �لثنائية و)66 كغ( للوالد�ت �لثالثية و�أكرث، وبلغت �لكتلة �لوزنية عند �لعمر 180 يومًا )32 كغ( للوالد�ت 

�ملفردة و)57.73 كغ( للوالد�ت �لثنائية و)101.67كغ(  للوالد�ت �لثالثية و�أكرث.

مقارنة كتلة البطن)كتلة امليالد وكتلة الفطام و عند عمر 180 يوماً( 
للماعز ال�صامي يف حمطة بحوث ازرع عام 2016

الوزن )كغ(
عند  180 يوماًعند الفطامعند امليالد

4.5020.4429.53

متو�صطات اأوزان مواليد املاعز ال�صامي مقدرا بالكيلوغرام عند االأعمار املختلفة يف حمطة بحوث ازرع لعام 2016

وزن كتلة البطن عند امليالد نوع الوالدة
)كغ(

وزن كتلة البطن عند 
الفطام )كغ(

وزن كتلة البطن عند عمر 
180 يوماً )كغ(

4.5524.2532.00مفردة
9.2039.0957.73ثنائية

13.7766.00101.67ثالثية و�أكرث
9.4742.2862.75متو�سط

متو�صطات كتلة البطن عند امليالد وعند الفطام  وعند عمر 180 يوم مقدرة بالكيلو غرام ح�صب نوع الوالدة ملواليد املاعز 
ال�صامي  يف عام 2016 يف حمطة بحوث ازرع
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حت�سني اإنتاجية الأغنام واملاعز يف الدول العربية
 

�ملركز  من  �ملح�سنة  �لعو��س  �أغنام  من  �ملُ��وزع  �الإجمايل  �لعدد  بلغ 
�لعربي �إىل �لدول �لعربية خالل �لفرتة من 2003 �إىل 2016 )1000( 
ر�أ�سًا منها )324( كب�سًا  و)654( نعجًة و)21( فطيمًة و)500( خروفًا 
�إىل   1994 �أك�ساد خالل �لفرتة من  للت�سمني ووزع �ملركز �لعربي - 
 606 )342  ذكرً� و  )949( ر�أ�سًا حُم�سن من �ملاعز �ل�سامي   2016

�إطار  2016 يف  لعام  �ملُنفذة   �الأن�سطة  �أهم  تلخي�س  �أنثى(. وميكن 
هذ� �لربنامج يف �لدول �لعربية فيما يلي:

اململكة الأردنية الها�سمية:
م�سروعي  يف  �الأردن  �لها�سمية  �الأردنية  �ململكة  مع  �لتعاون  ي�ستمر 
حت�سني �إنتاج �الأغنام، وحت�سني �إنتاج �ملاعز يف �لدول �لعربية، �إذ يتم 
حت�سني �إنتاج �أغنام �لعو��س يف حمطة �لفجيج �خلنا�سري، وحت�سني 
�إنتاج �ملاعز �ل�سامي يف حمطة �لو�ال �لتابعة لوز�رة �لزر�عة و�ملركز 

�لوطني للبحث و�الإر�ساد �لزر�عي يف �ململكة �الأردنية �لها�سمية حيث مت �ر�سال )600 ق�سة( من �ل�سائل �ملنوي �ملجمد لالأغنام 
�لعو��س يف عام 2015. 

وينفذ م�سروع �لت�سنيع و�ال�ستثمار �الأمثل للمخلفات �لزر�عية و�سيتم من خالل  �مل�سروع تزويد �الأردن باآلة  لت�سنيع �ملخلفات 
�لزر�عية.

اجلمهورية التون�سية:
�سمن برنامج �لتعاون �مل�ستمر يف جمال �لتح�سني �لور�ثي للحيو�نات �ملجرتة �ل�سغرية بني �ملركز �لعربي"�أك�ساد" ووز�رة �لفالحة 
و�ملو�رد �ملائية و�ل�سيد �لبحري يف �جلمهورية �لتون�سية، وخالل عام 2016 �أجنز �أك�ساد خمترب �لتلقيح �ال�سطناعي يف �لقريو�ن 
)1500 ق�سة  �ل�سائل �ملنوي �ملجمد  3000 ق�سة من  ب�  �لتون�سي  ل�سالح ديو�ن تربية �ملا�سية وتوفري �ملرعى، ومت تزويد �جلانب 

للماعز �ل�سامي و 1500 ق�سة لالغنام �لعو��س (، ومت �القالع بالعمل و�النتاج لتح�سني �لرثوة �حليو�نية.
جمهورية ال�سودان:

مت خالل عام 2016 �الإعد�د ملكون �لرثوة �حليو�نية لتنفيذ م�سروع �ال�ستخد�مات �ملثلى لالأر��سي �لزر�عية يف جمهورية �ل�سود�ن، 
ومت مناق�سة وثيقة �مل�سروع مع �خلرب�ء �ل�سود�نيني و �لبدء بجمع مايخ�س �د�رة �لرثوة �حليو�نية من بيانات. 

دولة فل�سطني:
تنفيذً� لقر�ر�ت �ملجل�س �القت�سادي و�الجتماعي وقر�ر�ت �جلمعية 
حت�سني   برنامج   �إط��ار  و�سمن  �أك�ساد   - �لعربي  للمركز  �لعمومية 
�إنتاجية �الأغنام و�ملاعز يف �لدول �لعربية، وم�سروع تطوير و��ستخد�م 
يقوم  �لعربية.  �لدول  يف  �ل�سغرية  للمجرت�ت  �ال�سطناعي  �لتلقيح 
�ك�ساد بالتعاون مع وز�رة �لزر�عة بدولة فل�سطني، خالل عامي 2016 
فل�سطني  يف  �حليو�نية  �لرثوة  لتح�سني  حمطة  �إن�ساء  على  و2017، 
بتمويل من �ملركز �لعربي - �أك�ساد بقيمة 150 �ألف دوالرً� �أمريكي، 
�لتكنولوجيا  ونقل  �النتاج،  وعالية  �ملح�سنة  �ل�سالالت  �إدخ��ال  بغية 

وحت�سني م�ستوى �لدخل لدى �ملربي �لفل�سطيني.
دولة قطر:

بهدف تفعيل ن�ساطات �لتعاون يف جمال �لتح�سني �لور�ثي الأغنام �لعو��س و�ملاعز �ل�سامي باالنتخاب و�لتهجني �ملُوّجه يف دولة 
قطر، ولدعم �طر �لتعاون بني �لدول �لعربية و�ملركز �لعربي - �أك�ساد.

زود �ملركز �لعربي �سركة بلدنا يف دولة قطر ب� )90( ر�أ�سًا من �الغنام �لعو��س و�ملاعز �ل�سامي �ملح�سنني )30 �أنثى و 20 ذكر من 
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�الغنام �لعو��س و 25 �أنثى و 15 ذكرً� من �ملاعز �ل�سامي ( يف عام 2016، وبلغ �إجمايل عدد  �حليو�نات �حلية �ملح�سنة  �ملر�سلة 
�أنثى و21  )111 ذكرً� و418  �لعو��س �ملح�سنة  )550( ر�أ�سًا من �الغنام  )673( ر�أ�سًا من �حليو�نات �حلية منها  �إىل دولة قطر 
فطيمة( و)123( ر�أ�سًا من �ملاعز �ل�سامي منها )34 ذكر و89 �أنثى( �إ�سافة �إىل 500 خروفًا من �أغنام  �لعو��س للت�سمني،  و)5900( 
ق�سة من �ل�سائل �ملنوي �ملجمد منها )3600 ق�سة( لالأغنام �لعو��س و)2300 ق�سة( للماعز �ل�سامي وذلك لدعم بر�مج �لتح�سني 
�لور�ثي بامل�سادر �لور�ثية �ملح�سنة لهاتني �ل�ساللتني بهدف �إنتاج حيو�نات حُم�سنة ور�ثيًا وتوزيعها على �ملُربني، ويتم �لتو��سل 

مع وز�رة �لبيئة يف دولة قطر الإر�سال �لبيانات للمو��سم  2014 و 2015 و 2016.
دولة الكويت:

�إنتاج  بالكويت، يف جمال حت�سني وتطوير  �ل�سمكية  ل�سوؤون �لزر�عة و�لرثوة  �لعامة  �أك�ساد و�لهيئة  تنفيذً� لالتفاقية �ملوقعة بني 
�ملاعز �لعار�سي، �إ�سافة �إىل �الر�ساليات �ل�سابقة و�لبالغة )75( ر�أ�سًا من �حليو�نات �حلية،  مت خالل عام 2016 �إر�سال  )300( 
ر�أ�سًا من �الغنام �لعو��س و�ملاعز �ل�سامي )125 �أنثى و 25 ذكر من �أغنام �لعو��س و125 �أنثى و 25 ذكر من �ملاعز �ل�سامي، كما مت 

�إر�سال عدد من ق�سات  �ل�سائل �ملنوي �ملجمد )1800 ق�سة( منها )1500 ق�سة( لالأغنام �لعو��س و)300 ق�سة( للماعز �ل�سامي.
اجلمهورية اللبنانية:

5 ذكور ماعز �سامي(  و  )5 عنز�ت �سامي  �ل�سامي �ملح�سن  10 روؤو�س من �ملاعز  ب�  �للبنانية  �لزر�عة  �لعربي وز�رة  زود �ملركز 
يف عام 2016، وبلغ �إجمايل عدد  �حليو�نات �حلية �ملح�سنة �لكلية �ملر�سلة �إىل وز�رة �لزر�عة �للبنانية )80  ر�أ�سًا من �الأغنام 
�لعو��س، و80 ر�أ�سًا من �ملاعز �ل�سامي(  وعدد ق�سات �ل�سائل �ملنوي  �ملجمد  600 ق�سة )300 ق�سة جممدة الأغنام �لعو��س و300 

ق�سة جممدة من �ملاعز �ل�سامي(.

م�سروع تطوير وا�ستخدام التلقيح ال�سطناعي عند املجرتات ال�سغرية

هدف امل�صروع: 
يهدف �مل�سروع �إىل �مل�ساهمة يف ت�سريع عمليات �لتح�سني �لور�ثي لقطعان �الغنام و�ملاعز وذلك من خالل جمع �ل�سائل �ملنوي من 
�لذكور �لنخبة يف قطيع �لنو�ة، ون�سرها يف �أكرب قدر ممكن من �ملحطات �ملتعاونة وقطعان �ملربني يف �لدول �لعربية وذلك يف �إطار 
تركيز �جلهود لتحقيق ��ستثمار �مثل لل�سالالت �حليو�نية �ملتميزة من �الأغنام و�ملاعز بخا�سة تلك �لتي مت �نتخابها وحت�سينها 

ور�ثيًا يف بع�س �لدول �لعربية.
مكان تنفيذ امل�صروع: 

�ململكة �الأردنية �لها�سمية، �جلمهورية �لتون�سية، �جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية، جمهورية �ل�سود�ن، �جلمهورية 
�جلمهورية  �للبنانية،  �جلمهورية  فل�سطني،  دولة  �لعر�ق،  جمهورية  ليبيا،  دولة  �لكويت،  دولة  قطر،  دولة  �ل�سورية،  �لعربية 

�ليمنية.
�صري العمل: 

��ستمرت �الأن�سطة يف خمترب �لتلقيح �ال�سطناعي ونقل �الأجنة يف حمطة بحوث �زرع )�ملركز �لعربي - �أك�ساد( بكفاءة عالية، �إذ 
�ل�سائل �ملنوي وتطوير طر�ئق مد�ولته وجتميده وكذلك يف �ختبار�ت جمع �الأجنة ومد�ولتها وجتميدها،  تتابعت عمليات جمع 
و��ستخد�م  بر�مج )بروتوكوالت( جديدة لتح�سني �خل�سوبة عند �ملجرت�ت �ل�سغرية، �إ�سافة �إىل تدريب �لكو�در �لفنية �لعربية 

على كافة مر�حل ��ستخد�م تقانتي �لتلقيح �ال�سطناعي ونقل �الأجنة يف �ملجرت�ت �ل�سغرية. 
وقد �أجنز خالل عام 2016 بحث علمي بالتعاون مع كلية �لزر�عة - جامعة دم�سق، وكلية �لطب �لبيطري يف جامعة حماه حول 
�أظهرت  وقد  �لعو��س.  لكبا�س  �ملنوي  �ل�سائل  جتميد   حماليل  يف   LDL �لكثافة  منخف�سة  �لليبوبروتينية  �جلزئيات  ��ستخد�م 
�لتطبيقات �حلقلية نتائج مهمة �أدت �إىل حت�سني معدل �لوالد�ت من �لتلقيح �ال�سطناعي بال�سائل �ملنوي �ملجمد بنحو )10 - 12 
عند  �ال�سطناعي  �لتلقيح  فاعلية  حت�سني  �إمكانية  يف  يب�سر  مما  جاهزة(،  ممدد�ت  )��ستخد�م  �ملعتمدة  بالطريقة  مقارنة   )%
 LDL ملاعز و�الأغنام. وكذلك �إمكانية ��ستخد�م حملول حملي �ل�سنع يحوي 8% من جزئيات �لليبوبروتينية منخف�سة �لكثافة�

و�ال�ستغناء عن �ملمدد�ت �لتجارية �مل�ستوردة عالية �لثمن.
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العربية:  الدول  اإىل  املنوي  ال�صائل  ق�صات  توزيع   -  1
��ستمر �لعمل يف خمترب �لتلقيح �ال�سطناعي ونقل �الأجنة يف حمطة بحوث �زرع، حيث مت �إنتاج و�يد�ع  12000 ق�سة من �أغنام 

�لعو��س و�ملاعز �ل�سامي �ملح�سنة خالل عام 2016 بغية �إر�سالها �إىل �لدول �لعربية �لر�غبة. 
كما تعاون �ملركز �لعربي "�ك�ساد" يف �إطار م�سروع �لتلقيح �ال�سطناعي مع �لهيئة �لعامة للبحوث �لعلمية �لزر�عية يف �جلمهورية 
�لعربية �ل�سورية لتلقيح جزء من قطعان �الأغنام و�ملاعز �ملح�سنة يف بع�س حمطات �لبحوث با�ستخد�م �ل�سائل �ملنوي �لطازج 
�ملاأخوذ من �لذكور �لنخبة يف حمطة بحوث �زرع �لتابعة للمركز �لعربي. وت�سري �لنتائج �الأولية �إىل حتقيق ن�سب جيدة من �حلمل 
و�لوالدة نتيجة ��ستخد�م هذه �لطريقة. ويتم �لعمل على زيادة عدد �ملحطات و�حليو�نات �لتي تخ�سع لهذه �لتجربة مبا ي�ساهم 

يف ن�سر �لفائدة على �كرب عدد ممكن من �لقطعان.
كما تعاون �ملركز �لعربي "�ك�ساد" يف �إطار م�سروع �لتلقيح �ال�سطناعي مع �لهيئة �لعامة للبحوث �لعلمية �لزر�عية يف �جلمهورية 
�لعربية �ل�سورية لتلقيح جزء من قطعان �الأغنام و�ملاعز �ملح�سنة يف بع�س حمطات �لبحوث با�ستخد�م �ل�سائل �ملنوي �لطازج 
�ملاأخوذ من �لذكور �لنخبة يف حمطة بحوث �زرع �لتابعة للمركز �لعربي. وت�سري �لنتائج �الأولية �إىل حتقيق ن�سب جيدة من �حلمل 
و�لوالدة نتيجة ��ستخد�م هذه �لطريقة. ويتم �لعمل على زيادة عدد �ملحطات و�حليو�نات �لتي تخ�سع لهذه �لتجربة مبا ي�ساهم 

يف ن�سر �لفائدة على �كرب عدد ممكن من �لقطعان.
التنا�صلية:  الكفاءة  حت�صني  اختبارات   -  2

نفذت خالل عام 2015 و2016 جتربة لتح�سني �لكفاءة �لتنا�سلية يف �أغنام �لعو��س با�ستخد�م مزيج من هرمون �جلونادوتروبني 
�لطويلة  �ملعاملة  بني  مقارنة  بعنو�ن  بحث  تنفيذ  مت  كما  م�سجعة.  �لنتائج  وكانت   )PGF2( و�لربو�ستاغالندين   )GnRH(

بالربوج�ستريون و�ملعاملة �لق�سرية بامل�ساركة مع �لربو�ستاغالندين يف توقيت �ل�سبق عند �ملاعز �ل�سامي.

ذكر ماعز �صامي حم�صن يف اك�صاد

ذكور اأغنام عوا�ش حم�صن

والدة رباعية يف املاعز ال�صامي

والدة متعددة يف اأغنام العوا�ش )خط اللحم(
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العلمية: االأوراق  ون�صر  العلمية،  اللقاءات  يف  وامل�صاركة  وامل�صورة،  اخلربة  تقدمي   -  3
يقدم �لربنامج �خلربة و�مل�سورة يف جمال �لتجهيز�ت و�الأدو�ت و�ملو�د �لالزمة الإن�ساء خمترب�ت �لتلقيح �ال�سطناعي، وقدمت 

هذه �خلربة �إىل كل من تون�س و�جلز�ئر و�ململكة �الأردنية �لها�سمية ودولة قطر.
وخالل عام  2016  مت ن�سر عدة �أور�ق علمية يف جمالت علمية حمكمة، كما يلي:

�جلافة،  للبيئات  �لعربية  )�ملجلة  �ل�سورية.  �الأ�سيلة  �لعربية  �الأفر��س  عند  �ملبي�سية  �الإ�سابات  بع�س  �نت�سار  مدى  در��سة   -  1

�أك�ساد(.
2 - تقييم فاعلية ��ستخد�م �لليبوبروتينات منخف�سة �لكثافة)LDL( يف حملول متديد حملي لتجميد �ل�سائل �ملنوي لكبا�س �لعو��س 

�ل�سورية )�ملجلة �لعربية للبيئات �جلافة، �أك�ساد(.
3 - م�ساركة �حلم�س �الأميني �لربولني مع جزيئات LDL يف ممدد�ت �ل�سائل �ملنوي عند كبا�س �لعو��س )�ملجلة �لعربية للبيئات 

�جلافة، �أك�ساد(.
4 - تقييم �لقدرة �الإخ�سابية لل�سائل �ملنوي �ملجمد لكبا�س �لعو��س يف حماليل متديد خمتلفة )�ملجلة �لعربية للبيئات �جلافة، 

�أك�ساد(.
5 - ��ستخد�م تر�كيز خمتلفة من �لليبوبروتينات منخف�سة �لكثافة لتطوير حملول متديد جديد لل�سائل �ملنوي عند كبا�س �لعو��س 

)�ملجلة �لعلمية بجامعة �مللك في�سل(.
بامل�ساركة مع  �لق�سرية  و�ملعاملة  بالربوج�ستريون  �لطويلة  �ملعاملة  �أور�ق علمية حول مقارنة بني  يتم حاليًا حت�سري ثالث  كما 
�لبي�س ملمدد  �مل�ستخل�سة من �سفار   LDL �ل�  �إ�سافة جزيئات  وتاأثري  �ل�سامي.  �ملاعز  �ل�سبق عند  توقيت  �لربو�ستاغالندين يف 
�ل�سائل �ملنوي حملي �ل�سنع عند �خليول �لعربّية �الأ�سيلة �ل�سورية. وحت�سني �لكفاءة �لتنا�سلية يف �أغنام �لعو��س با�ستخد�م مزيج 

.)PGF2( و�لربو�ستاغالندين )GnRH( من هرمون �جلونادوتروبني

جتهيزات خمربية متطورة يف خمترب التلقيح اال�صطناعي يف حمطة بحوث ازرع
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م�سروع خف�ص معدل نفوق مواليد الإبل والوقاية منها يف بع�ص الدول العربية

هدف امل�صروع: 
�الإبل عن طريق  مو�ليد  نفوق  معدالت  �إىل خف�س  �مل�سروع  يهدف 
يتم  منا�سب  وقائي  برنامج  وو�سع  منها،  و�حلد  م�سبباته  در��سة 
نفوقها،  ن�سبة  وخف�س  �ملو�ليد  حلماية  �الإبل  قطعان  على  تطبيقه 
�الإب��ل وت�سجيع �ملربني على بيع  �أع��د�د  �إىل زي��ادة  ي��وؤدي  وه��ذ� ما 

�لفائ�س منها، وبالتايل حت�سني �لعائد �القت�سادي لديهم.
مكان تنفيذ امل�صروع: 

يتم تنفيذ �مل�سروع بتمويل من �ملركز �لعربي "�أك�ساد" يف �جلمهورية 
�لتون�سية، و�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية، وجمهورية 

�ل�سود�ن، و�جلمهورية �ال�سالمية �ملوريتانية.
�صري العمل: 

تو��سلت هذ� �لعام �أن�سطة �مل�سروع يف �لدول �مل�ساركة حيث جرى 
تنفيذ �لعديد من �لزيار�ت �حلقلية و�مليد�نية جلمع �لعينات �ملر�سية من مو�ليد �الإبل �لنافقة �أو �ملري�سة و�إح�سارها �إىل �ملخابر 

�ملركزية من �أجل ت�سخي�سها خمربيًا و�لتعرف على م�سببات مر�سها �أو نفوقها.

م�سروع درا�سة اأنظمة رعي الإبل وحت�سني دخل املربني وتبادل اخلربات يف اجلزائر

هدف امل�صروع: 
وتقييم  لالإبل  �الإنتاجية  �لطبيعة  وتو�سيف  �ل�سحر�وية،  �ملناطق  �الإبل يف  ملربي  �ملعي�سية  �لظروف  �إىل حت�سني  �مل�سروع  يهدف 
�لو�سع �لر�هن لالإنتاج و�أ�ساليب �إد�رة �لقطعان و�حل�سول على �لنموذج �الأف�سل من طر�ئق رعاية وتربية �الإبل وو�سع �خلطط 
�ملجتمعات  دور  تفعيل  �إىل  �مل�سروع  يهدف  كذلك  �لرعوية.  و�لقيمة  �لنباتي  �لغطاء  �إنتاجية  ورفع  و�ملر�عي  �الإبل  لتنمية  �لفنية 
�ملحلية يف مكافحة تدهور �ملر�عي و�ملحافظة عليها �إ�سافة �إىل تاأهيل وتدريب �لكادر �لفني وتبادل �خلرب�ت. ينفذ �مل�سروع خالل 

ثالث �سنو�ت �عتبارً� من عام 2015.
مكان تنفيذ امل�صروع:

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية. 
�صري العمل:

�أجريت در��سة �إ�ستق�سائية يف �سبعة واليات �سحر�وية هي �أدر�ر، ب�سار، مترن��ست، ورقلة، �لو�دي، �إيليزي وتندوف وذلك للتعرف 
على �لو�سع �لر�هن لالإبل و�ملر�عي بتلك �لواليات ولتحديد �خل�سائ�س �الإنتاجية لالإبل مبناطق �لدر��سة، و�لتعرف على �أحجام 
وتركيب قطعان �الإبل باملنطقة و�أنو�ع و�أحجام �حلياز�ت، وكذلك للتعرف على حجم �ملو�رد �لطبيعية �ملتاحة لرتبية ورعاية �الإبل 
وتوفر �لبنى �لتحتية باملنطقة، وبالتايل �لتعرف على �ملعوقات �لتي تو�جه تربية ورعاية �الإبل باملنطقة. كما هدفت �لدر��سة �إىل 

�لتعرف على نوعية �الأمر��س �لتي تنت�سر يف قطعان �الإبل باملنطقة. 
�إ�ستمارة   مع  �لتعامل  كيفية  �لدر��سة على  وتنفيذ  �لبيانات  �الإ�ستمارة وجمع  ملئ  باالإ�سر�ف على  �ملكلفني  �لفنيني  تدريب  - مت 

�الإ�ستبيان وجمع بياناتها وتنزيلها يف ��ستمارة �لدر��سة �أو �سمن قاعدة �لبيانات �ملعدة لهذ� �لغر�س.
نتائج وخمرجات  �جتماع م�سرتك مع �جلانب �جلز�ئري، مت خالله عر�س  �الإ�ستق�سائية، وعقد  �لدر��سة  بيانات  - مت حتليل 

وتو�سيات �لدر��سة، كما مت مناق�سة �لتدخالت �ملطلوب تنفيذها يف مناطق �لدر��سة حتى يحقق �مل�سروع �الأهد�ف �ملرجوة منه.
ومن اأهم التو�صيات واملخرجات التي خل�صت لها الدرا�صة لتح�صني واقع تربية االإبل يف املناطق ال�صحراوية باجلزائر:

• توعية �ملربني بعدم ��ستخد�م �لو�سم كو�سيلة لتحديد ملكية قطعان �الإبل و��ستخد�م و�سائل �أخرى بديلة مثل ��ستخد�م �أرقام 
�الأذن �لبال�ستيكية �أو �ملعدنية �أو ��ستخد�م �الأرقام �الإلكرتونية �لتي يتم زرعها حتت جلد �حليو�ن.
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•  ت�سجيع طريقة �لرعاية �سبه �ملكثفة لالإبل بداًل من طريقة �لرعاية �لتقليدية خا�سة يف �لواليات �لتي ينت�سر فيها نظام �لرعاية 
�لتقليدي. 

• �نتخاب و�إكثار �أف�سل �لذكور من �ساللة �لرقيبي خا�سة �لتي تنحدر من �أمات �أكرث �إنتاجًا للحليب الأجل توزيعها ون�سرها على 
�ملربني للح�سول على مو�ليد ذ�ت �سفات وقدر�ت �إنتاجية عالية ومميزة.

• �لتحقق من �لروؤية �لغالبة لدى �ملربني بخ�سو�س عدم وجود �أثر �إيجابي للفطام �ملبكر و��ستخد�م بد�ئل �حلليب يف تغذية 
�ملو�ليد على �لقدرة �الإجنابية للنوق وتق�سري �لفرتة بني �لوالد�ت.

• حت�سني �لقدر�ت �لت�سويقية للمربني الأجل �حل�سول على �أف�سل �لعو�ئد �ملادية من ن�ساط تربية ورعاية �الإبل من �ألبان وحلوم 
و�أوبار وجلود.

�الإنتاجية  و�ل��ق��در�ت  �ل�سحية  �حلالة  يف  �الإيجابي  وتاأثريها  لالإبل  �لتكميلية  �لتغذية  باأهمية  وتعريفهم  �ملربني  �إر�ساد   •
حليو�ناتهم.

• �لعمل على توفري م�سادر مياه �ل�سرب لالإبل يف مناطق �لرعي �لطبيعي لها كحفر �الآبار وتوفري �سهاريج �ملياه وتنفيذ م�سروعات 
ح�ساد �ملياه يف مناطق هطول �الأمطار كاخلز�نات و�ل�سد�ت.

• حت�سني حال �ملر�عي �لطبيعية يف جميع �لواليات �لتابعة ملحافظة تنمية �لفالحة يف �ملناطق �ل�سحر�وية خا�سة تلك �لتي تتميز 
مبر�عيها �الأكرث فقرً� مثل ورقلة و�لو�دي ومترن��ست وب�سار �أو �ملتو�سطة مثل تندوف و�إيليزي.

• �لعمل على مكافحة �الأمر��س �ملنت�سرة يف قطعان �الإبل كاالإ�سهاالت ومر�س �جلرب و�جلدري و�لقر�ع و�الأمر��س �لتنف�سية 
وذلك بتقدمي �خلدمات �لوقائية و�لعالجية لها.

اأن�سطة اأخرى لربنامج بحوث وتطوير الإبل

•  قام خرب�ء �ك�ساد خالل عام 2016 بزيارة عمل �إىل جمهورية �ل�سومال �لفيدر�لية للتعرف على مقومات تربية �الإبل لديهم 
و�الإمكانيات �ملتاحة، بغية �لتعاون يف م�سروع وبر�مج تطوير �الإبل �لذي ينفذه �ملركز �لعربي"�أك�ساد".

�لتعبري �جليني  لدر��سة  بحثية  تنفيذ م�ساريع  �لقاهرة على  – جامعة  �لزر�عة  بكلية  �لبحثية  �ملعامل  �الإتفاق مع جممع  مت   •
للحيو�نات �ملنوية و�ملر�حل �ملختلفة الأجنة �الإبل وحيدة �ل�سنام �ملنتجة معمليًا )خمربيًا( با�ستخد�م تقانة �ملايكرو�أر�ي وكذلك 

للح�سول على و��سمات جينية للخ�سوبة يف ذكور و�إناث �الإبل.

االإبل يف ال�صومال
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م�سروع ت�سنيع الأعالف من املخلفات الزراعية وخملفات ال�سناعات الغذائية 
وحت�سني قيمتها الغذائية

هدف امل�صروع: 
يهدف �مل�سروع �إىل تاأمني مو�رد علفية �إ�سافية منخف�سة �لكلفة مع �حلّد من تلّوث �لبيئة، ونقل وتوطني تقانات حت�سني �لقيمة 
�لغذ�ئية للمخلفات �لزر�عية وخملفات �ل�سناعات �لغذ�ئية �مل�ستنبطة من قبل �ملركز �لعربي "�أك�ساد" �إىل �لدول �لعربية، ورفع 
�لقيمة �لغذ�ئية للمخلفات �لزر�عية وت�سنيعها، وتخفيف �ل�سغط على �ملر�عي �ملتدهورة، و�ال�ستغالل �الأمثل للمخلفات �لزر�عية 
وعدم هدرها، وحتفيز �لدول و�مل�ستثمرين على �إقامة م�ساريع �إنتاج �أعالف، وزيادة �إنتاج �لرثوة �حليو�نية وحت�سني دخل �ملربي، 
�لتقليدية مع جزء من  �الأع��الف  وت�سنيع جزء من  �خل��ارج،  �لعلفية من  �ملو�د  ��ستري�د  و�حلّد من  وخلق فر�س عمل جديدة، 
– مالئ ومركز( و�ملتو�زنة، وتعميم �الإجر�ء�ت �ملذكورة  )جاف ورطب  �ملتكاملة �ملختلفة  لتكوين �العالف  �لزر�عية،  �ملخلفات 

�أنفا" على �ملربني وم�ساعدتهم يف تنفيذها.
مكان تنفيذ امل�صروع: 

�جلمهورية �لتون�سية، جمهورية �ل�سود�ن.
�صري العمل:

• عمل �ك�ساد عام 2016على ت�سميم وت�سنيع وتزويد �جلمهورية �لتون�سية باآلة  لت�سنيع �ملخلفات �لزر�عية خالل عام 2016، 
حيث عمل خرب�ء �أك�ساد على تركيب �آلة ت�سنيع �ملخلفات �لزر�عية وتدريب �لكو�در �لفنية  �لتون�سية على تركيب �الآلة و�سيانتها 

و��ستخد�مها.
• مت �لعمل على تزويد جمهورية �ل�سود�ن باآلة لت�سنيع �ملخلفات �لزر�عية بتمويل من �لهيئة �لعامة لال�ستثمار �لزر�عي، وقام 

خرب�ء �ك�ساد برتكيب �الآلة وتدريب �لكو�در �لفنية  �ل�سود�نية على تركيب �الآلة و�سيانتها و��ستخد�مها.
• تنفيذ خم�س  دور�ت تدريبية:

1 - �لدورة �لتدريبية يف جمال �نتاج �العالف مل�سروع  �ال�ستجابة �لطارئة يف جمال �المن �لغذ�ئي و�ملياه لالأزمة يف �سورية ، يف 
�حل�سكة خالل �لفرتة 7 - 2016/11/9.

2 - �لدورة �لتدريبية يف جمال �نتاج �العالف مل�سروع  �ال�ستجابة �لطارئة يف جمال �المن �لغذ�ئي و�ملياه لالأزمة يف �سورية ، يف 
درعا- حمطة بحوث �إزرع  خالل �لفرتة 7 - 2016/11/9.

3 - �لدورة �لتدريبية يف جمال ح�سر وتقييم  �ملخلفات �لزر�عية وحت�سينها، دم�سق خالل �لفرتة 2016/11/24-20.
4 - �لدورة �لتدريبية على �ال�ستثمار �الأمثل للمخلفات �لزر�عية و�ملخلفات �ل�سناعية �لغذ�ئية للفنيني �لتون�سيني خالل �لفرتة 

.2016/11/24-14

5 - �لدورة �لتدريبية على �ال�ستثمار �الأمثل للمخلفات �لزر�عية و�ملخلفات �ل�سناعية �لغذ�ئية للفنيني �ل�سود�نيني  خالل �لفرتة 
.2016/12/27-13

6 - دورة تدريبية يف جمال �إنتاج م�ستقات �حلليب مل�سروع �ال�ستجابة �لطارئة يف جمال �الأمن �لغذ�ئي و�ملياه لالأزمة يف �سورية 
– يف درعا – حمطة بحوث �إزرع خالل �لفرتة 14 - 2016/11/16.

•��سدر ن�سرتني علميتني:
1 - وحدة ت�سنيع �العالف و�ملخلفات �لزر�عية.

2 - م�سروع �لت�سنيع و�ال�ستثمار �الأمثل للمخلفات �لزر�عية.
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الوحدة املتكاملة اخلا�صة بت�صنيع املخلفات الزراعية

املكعبات العلفية
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م�سروع اإن�ساء �سبكات اإقليمية اأو �سبه اإقليمية حلفظ وتبادل املوارد الوراثية احليوانية )البنوك 
الوراثية بالدول العربية(

امل�صاعدة يف اإن�صاء بنوك وراثية حيوانية زراعية اإقليمية اأو �صبه اإقليمية:
هدف امل�صروع: 

يقوم �ملركز �لعربي "�أك�ساد" منذ ن�ساأته مب�ساعدة �لدول �لعربية ل�سون �ملو�رد �لور�ثية �حليو�نية من خالل �حلفاظ و�الإكثار 
د�خل �لبيئة �لطبيعية In situ عن طريق تقدمي �خلرب�ت �إىل �لدول �لعربية للم�ساعدة يف �إقامة حمطات الإكثار وحت�سني و�إد�رة 
 Ex situ ملو�رد �لور�ثية �حليو�نية �ملحلية وخا�سة �ل�سالالت �لو�عدة، �أما حفظ �ملو�رد �لور�ثية �حليو�نية خارج �ملن�ساأ �لطبيعي�

)ب�سورة �أجنة �أو نطاف جممدة(. 
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مكان تنفيذ امل�صروع: كافة �لدول �لعربية.
�صري العمل: 

• �مل�ساركة يف �ملوؤمتر �القليمي ل�سون �ملو�رد �لور�ثية �حليو�نية �لذي عقد يف �سلطنة عمان م�سقط خالل �لفرتة 22 - 26 / 2 / 
2016 بورقة بعنو�ن "دور �ملركز �لعربي "�ك�ساد" يف ح�سر وتو�سيف وحماية �ملو�رد �لور�ثية �حليو�نية يف �لدول �لعربية".

•  تنفيذ م�سروع �إعد�د "معجم توحيد �مل�سطلحات �لعلمية يف جمال مو�رد �لرثوة �حليو�نية"، بهدف جمع �مل�سطلحات �لعملية 
للمو�رد �حليو�نية يف  �لعلمي  �مل�سطلح  بدر��سة  �ملت�سلة  �ملقرتحات  وتوحيد  بالرثوة �حليو�نية،  و�ملعلومات �خلا�سة  و�لتقنية 
�لدول �لعربية، و تعريب �مل�سطلحات �الجنبية ب�سكل دقيق وو��سح، مت ��سد�ر "معجم �مل�سطلحات �لعلمية للرثوة �حليو�نية" 

نهاية عام 2016 ومت توزيعه على �لباحثني يف مر�كز �لبحوث �لعلمية للرثوة �حليو�نية يف �لدول �لعربية.
• يتم �إعد�د مقرتح مل�سروع مرجع علمي بعنو�ن: "ح�سر وتو�سيف �ملو�رد �لور�ثية �حليو�نية يف �لدول �لعربية" يت�سمن �لتو�سيف 
�ملو�رد  حلفظ  �لعاملي  �لتوجه  �إطار  يف  �لعربية  �لدول  يف  �لزر�عية  �حليو�نات  الأنو�ع  و�لور�ثي  و�الإنتاجي(  )�ل�سكلي  �ملظهري 
�لور�ثية �حليو�نية �لزر�عية �ملحلية وتطويرها، ال�ستخد�مه �أد�ة معرفية للطالب و�لباحثني يف �لدول �لعربية، وتنمية �ل�سعور 

باالأهمية �القت�سادية و�حليوية لهذه �ملو�رد و�سرورة حفظها.
• �ال�ستمر�ر يف متابعة �إكثار �مل�سادر �لور�ثية يف �لبنوك �حلية In situ يف دولة �ملقر و�ملحطات �ملتعاونة يف �لدول �لعربية وت�سمل 
20 حمطة متعاونة يف 13 دولة عربية، حيث مت �إر�سال 400 ر�أ�سًا من �مل�سادر �لور�ثية �إىل كل من قطر و�لكويت ولبنان يف �طار 

�كثار ون�سر �لرت�كيب �لور�ثية �حلية حتت �لظروف �لبيئة �ملختلفة.
• �إن�ساء بنك )م�سغر( للمو�رد �لور�ثية �حليو�نية خارج �ملن�ساأ �لطبيعي )Ex situ( على �سكل �سائل منوي جممد من ذكور �الأغنام 
�لعو��س وذكور �ملاعز �ل�سامي يف دولٍة �ملقر – مديرية �الإنتاج �حليو�ين- ق�سم �لتلقيح �الإ�سطناعي حيث مت جتميد وتخزين 
�أكرث من 12000 ق�سة من �ل�سائل �ملنوي لالأغنام �لعو��س و�ملاعز �ل�سامي لتكون رديف جاهز لتلبية �حتياجات �لدول �لعربية 
�لعدد كاملاعز  قليلة  وللحيو�نات  �الإنتاج  �لعالية  �ل�سالالت  �لور�ثية خا�سة  للمو�رد  بنك  �إىل كونها  باالإ�سافة  �ملو�رد  من هذة 

�ل�سامي. 
• يتم تطوير قاعدة �لبيانات للمو�رد �لور�ثية �حليو�نية يف �لدول �لعربية و�لتي �ست�سهل من ربط �ملحطات �ملتعاونة يف كل �لدول 
�لعربية مع �ملركز �لعربي "�ك�ساد" من خالل �ل�سبكة �لعنكبوتية كما ت�ساعد من عملية تبادل و�ن�سياب �لبيانات من �ملحطات 
�ملتعاونة يف �لدول �لعربية �ىل �ملركز �لعربي "�ك�ساد" من �جل معاجلتها وحتليلها و�عادة �لنتائج �إىل �ملحطات مما ي�سهم 

يف حماية �ملو�رد �لور�ثية �حليو�نية ومتابعة عملية �كثار وحت�سني �نتاجية �لعروق �ملحلية. 
• �ل�سروع يف �إعد�د دليل بعنو�ن "طر�ئق نقل �ملجرت�ت �ل�سغرية " يت�سمن �لتايل:

1 - �لطر�ئق �لعلمية �ل�سليمة �لو�جب �تباعها �ثناء نقل �مل�سادر �لور�ثية �حليو�نية �حلية �إىل �لدول �لعربية �سوء عن طريق 
�لرب �و �لبحر �و �جلو.

2 - �ل�سروط �لو�جب �تباعها �ثناء عملية نقل �مل�سادر �لور�ثية �حليو�نية من حيث �لرعاية و�لتغذية و�الإجر�ء�ت �ل�سحية.
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املـــوارد املائيــــة 
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اإدارة املوارد املائية

تعمل �إد�رة �ملو�رد �ملائية على تنفيذ �أن�سطتها من خالل �لرب�مج �لرئي�سية �لتالية:
برنامج االإدارة املتكاملة للموارد املائية: 

يهدف �لربنامج �إىل تطبيق مبادئ �الإد�رة �ملتكاملة للمو�رد �ملائية، وتطبيق �لنهج �لت�ساركي يف �إد�رة هذه �ملو�رد، من �أجل حتقيق 
�ال�ستخد�م �الأف�سل �مل�ستد�م للمو�رد �ملائية �ل�سطحية و�جلوفية �ملتاحة.

برنامج تنمية املوارد املائية:
�الأف�سل  �ال�ستخد�م  ت�ساعد يف حتقيق  �لتي  �لهامة،  �مل�ساريع  تنفيذ عدٍد من  �ملائية هو  �ملو�رد  تنمية  �لرئي�س لربنامج  �لهدف 

للمو�رد �ملائية �ملتاحة، و�حلد من �لهدر و�لفو�قد و�لعمل يف �لوقت عينه على تنمية هذه �ملو�رد.
برنامج حماية البيئة املائية:

يهدف �لربنامج �إىل تقييم �آثار �لتغري �ملناخي وظو�هره �ملتطرفة يف مو�رد �ملياه �لعذبة باملنطقة �لعربية، و�مل�ساعدة يف �إعد�د 
خطط و�سيا�سات �لتكيف و�لتخفيف من هذه �الآثار على �ل�سعيد �لوطني و�سبه �الإقليمي و�الإقليمي، �إ�سافة لتوفري �لقاعدة �لعلمية 
و�ملعرفية �لالزمة للتو�سع يف ��ستخد�م �ملو�رد �ملائية غري �لتقليدية باملنطقة �لعربية بهدف توفري مو�رد مائية �إ�سافية لتغطية 

�الحتياجات �مل�ستقبلية، و�حلد من �لعجز �ملائي.
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امل�شاريع املنفذة
يف اإدارة املوارد املائية  
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م�سروع 
الأمن املائي العربي

1. م�صروع اخلطة التنفيذية لال�صرتاتيجية العربية لالأمن املائي يف املنطقة العربية ملواجهة التحديات واملتطلبات 
امل�صتقبلية للتنمية امل�صتدامة )2010 - 2030(.

الهدف من امل�صروع: 
تعزيزً� مل�ساهمته يف حتقيق �الأمن �ملائي �لعربي، وحت�سني ظروف و�أدو�ت تطبيق مبادئ �الإد�رة �ملتكاملة للمو�رد �ملائية، �إ�سافًة 
لقر�ر�ت  وتنفيذً�  �ملناخي،  للتغري  �ل�سالبة  �الآثار  �لتكيف مع  �لعربية يف  �لدول  �لغذ�ئية، ودعم توجهات  �لفجوة  تكلفة  لتقلي�س 
�لقمم �لعربية، و�جلمعية �لعمومية للمركز �لعربي لدر��سات �ملناطق �جلافة و�الأر��سي �لقاحلة "�أك�ساد"، مت بالتعاون مع جلنة 
�لتنفيذية  �إعد�د �خلطة  على  ودولية،  و�إقليمية  عربية  للمياه، من جهاٍت  �لعربي  �لوز�ري  للمجل�س  �لفنية  �الأمانة  �سكلتها  فنية 
-2010( �مل�ستد�مة  للتنمية  �مل�ستقبلية  و�ملتطلبات  �لتحديات  ملو�جهة  �لعربية،  �ملنطقة  يف  �ملائي  لالأمن  �لعربية  لال�سرت�تيجية 

2030(، وقد �سارك �ملركز �لعربي، �إىل جانب توليه مهمة �ال�سر�ف على عمل �للجنة، يف �سياغة �لعديد من م�ساريع �خلطة، 

ون�ساطاتها. تهدف �خلطة �لتنفيذية ب�سكٍل رئي�س �إىل:
�لتحديات  ملو�جهة  �لعربية،  �ملنطقة  يف  �ملائي  لالأمن  �لعربية  لال�سرت�تيجية  ت�ساركية  تو�فقية  تنفيذية  م�ساريع  بنود  طرح   •
وتعزيز  �ملتاحة،  �ملائية  للمو�رد  �الأف�سل  �الإد�رة  )2030-2010(، مبا ي�سمن حتقيق  �مل�ستد�مة  للتنمية  �مل�ستقبلية  و�ملتطلبات 

�أهد�ف �الألفية للتنمية، وحماية �ملو�رد �ملائية من �لتلوث و�ال�ستنز�ف.
ورفع  �ملائية،  �ل�سيا�سات  تنفيذ  �لعربية، يف جمال  �لدول  بني  و�ملائية،  �ملناخية  و�ملعلومات  وتبادل �خلرب�ت،  �لتعاون  تعزيز   •

م�ستوى �لوعي �ملائي و�لبيئي، لفئات �ملجتمع كافة، وحماية �حلقوق �ملائية �لعربية.
اجلهات امل�صاركة يف امل�صروع: �لوز�ر�ت �ملعنية يف  �لدول �لعربية. 

نتائج تنفيذ امل�صروع:  
•متابعة تنفيذ عدة م�ساريع يف �الإد�رة �ملتكاملة للمو�رد �ملائية �سمن �إطار �خلطة �لتنفيذية لال�سرت�تيجية �لعربية لالأمن �ملائي 
يف �ملنطقة �لعربية، وهي م�سروع رفع كفاءة �لري يف �لدول �لعربية، وم�س���روع ��ستخد�م �أدو�ت �الإد�رة �ملتكاملة للمو�رد �ملائية 
يف تطوير قدر�ت �لدول �لعربية للتكيف مع �لتغري�ت �ملناخية الإ�سد�ر دليل �لتكيف يف �لقطاع �لزر�عي، وم�سروع تطوير قاعدة 

�لبيانات �ملائية و�ملناخية للمنطقة �لعربية.
•�عد�د ملخ�س للخطة �لتنفيذية وبرو�سور )مطوية( تو�سيحي عنها باللغتني �لعربية و�النكليزية للعر�س على �ملنظمات �لعربية 

و�لدولية �ملهتمة بتنفيذ �مل�ساريع �ملت�سمنة فيها.
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2. م�صروع االإدارة املتكاملة للموارد املائية لتحقيق تنمية م�صتدامة يف املنطقة العربية.
ي�سعى �ملركز �لعربي )�أك�ساد( لتنفيذ �أربعة م�ساريع رئي�سية منبثقة عن م�سروع �الإد�رة �ملتكاملة للمو�رد �ملائية، وقد �أقرها �ملجل�س 

�لوز�ري �لعربي للمياه، وهي:
م�صروع رفع كفاءة الري 

يف الدول العربية
الهدف من امل�صروع:

يهدف �مل�سروع �إىل �لبحث عن �لو�سائل و�الجر�ء�ت �ملنا�سبة �لقابلة للتطبيق يف �لدول �لعربية من �أجل حت�سني كفاءة ��ستخد�م 
على  �لرتكيز  مع  ومز�رعني،  وفنيني  مهند�سني  من  �لري  �لعاملني يف جمال  قدر�ت  وتنمية  لدعم  �إ�سافًة  �لري  الأغر��س  �ملياه 

مو�سوعي �الإر�ساد و�الإد�رة على م�ستوى �حلقل.
اجلهات امل�صاركة يف امل�صروع: �لوز�ر�ت �ملعنية يف �لدول �لعربية.

نتائج تنفيذ امل�صروع:  
• عقد ور�سة �لعمل �لثانية حول �مل�سروع يف بريوت- �جلمهورية �للبنانية خالل �سهر ني�سان/�بريل 2016، ح�سرها خرب�ء من 
�ملركز �لعربي "�أك�ساد"، و�ملن�سقون �لوطنيون من �لدول �لعربية �مل�ساركة يف �مل�سروع )13 دولة(، مع خرب�ء من منظمة �الأمم 
�ملتحدة لالأغذية و�لزر�عة )�لفاو(، و�ملركز �لدويل للبحوث �لزر�عية يف �ملناطق �جلافة )�إيكارد�(، و�لوكالة �الأملانية للتعاون 

.)GIZ( لدول�
• �النتهاء من �إعد�د �مل�سودة �الأولية للدر��سة �ل�ساملة، حول كفاءة �لري يف �لدول �لعربية. 

• �إعد�د ملخ�س باأهم �لنتائج �لتي تو�سل �إليها �ملركز �لعربي لدر��سات �ملناطق �جلافة و�الأر��سي �لقاحلة "�أك�ساد" من �لدر��سة 
�ل�ساملة حول كفاءة �لري يف �لدول �لعربية، و�لتي �أجنزها باال�ستناد على �لدر��سات �ملرجعية  �ملعدة من قبل خرب�ء عرب 
حول كفاءة �لري يف �لدول �لعربية �مل�ساركة يف تنفيذ �مل�سروع، باالإ�سافة الأبرز �ملقرتحات �ملقدمة من �ملركز للجهات �لعربية 
من �أجل حت�سني كفاءة �لري، وقد ركزت �ملقرتحات على �أن رفع كفاءة �لري عمومًا، وعلى م�ستوى �حلقل خ�سو�سًا ال ي�ستلزم 
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�لفو�قد  �لتقليل من  �أخرى ميكنها �مل�ساعدة يف  �إىل طر�ئق ري  �لتقليدي  �ل�سطحي  بال�سرورة حتواًل كليًا ومبا�سرً� من �لري 
�ملائية، وحت�سني كفاءة ��ستخد�م مياه �لري، بل يجب �إىل جانب ذلك �لعمل ح�سب �لظروف �ل�سائدة، و�سمن �الإمكانات �لفنية 
و�لتح�سني  للتعديل  بطبيعتها  قابلة  �أنها  باعتبار  كفاءته،  لرفع  �لتقليدي  �ل�سطحي  �لري  �أ�ساليب  تطوير  على  �ملتاحة  و�ملالية 
و�لتطوير يف �سبكات �لري �حلالية، كما يتوقع �أن ��ستخد�مها �سي�ستمر على �ملديني �لق�سري و�ملتو�سط الأ�سباب فنية و�قت�سادية 

و�جتماعية.
• بتحليل �أ�سباب تدين كفاءة �لري �ل�سطحي يف �لدول �لعربية �لتي تو�سل �إليها �ملركز �لعربي من حتليله لو�قع قطاع �لري يف 
�لدول �لعربية، لوحظ �أن �الأ�سباب �لفنية و�الأ�سباب �ملتعلقة باإد�رة �ملياه هي �الأ�سباب ذ�ت �لتاأثري �الأكرب يف تدين كفاءة �لري، 
وبالتايل فاإن �لرب�مج �لتي ميكن �أن تو�سع لتح�سني �لكفاءة يجب �أن ت�سع ذلك باحل�سبان، و�أن ُت�سخر �جلزء �الأكرب من �جلهود 

و�الإمكانات ملعاجلة هذه �الأ�سباب، دون �إغفال �لعمل على جتاوز بقية �الأ�سباب.  
�ملركز  يقرتحها  �لتي  �لعملية  �الإج��ر�ء�ت  بجملة  يتعلق  ما  وال�سيما  �لعربية،  �لدول  �ملعنية يف  �جلهات  �إىل  �مللخ�س  �إر�سال   •

لتح�سني كفاءة �لري يف �لدول �لعربية.
• مو��سلة �لعمل الإجناز �لن�سخة �لنهائية من �لدر��سة �ل�ساملة.

م�صروع اإتباع النهج الت�صاركي يف اإن�صاء منوذج اقت�صادي اإقليمي 
الإدارة املياه يف حو�ش نهر االأردن:

ُيعد حو�س و�دي نهر �الأردن و�حدً� من �الأحو��س �لرئي�سة �مل�سرتكة �لهامة يف �ملنطقة �لعربية �لتي ت�سرتك فيها عدة دول عربية 
)�الأردن و�سورية وفل�سطني ولبنان(، وتربز �أهميته لكون قطاع �لزر�عة فيه متنامي و�أ�سا�سي يف حياة �ملز�رعني، وهناك تناف�س 

كبري بني هذ� �لقطاع و�لقطاعات �الأخرى على �ملو�رد �ملائية �ملتاحة �لتقليدية وغري �لتقليدية. 
الهدف من امل�صروع:  

�الأردن  نهر  و�دي  �ملياه يف حو�س  ريا�سي القت�ساديات  بناء منوذج   •
ي�سع باحل�سبان كافة جو�نب �الإد�رة �ملتكاملة للمو�رد �ملائية �ملتاحة.

•تطبيق حالة در��سية و�قعية الإد�رة حو�س مائي م�سرتك بني عدة دول 
باالعتماد على ت�سافر وتن�سيق �جلهود بني هذه �لدول، من حيث جمع 
�لبيانات وتنظيمها ب�سكل متجان�س، لتالئم مدخالت �لنموذج، ومن 
ثم �ل�سعي لال�ستفادة من خمرجات �لنموذج يف �إد�رة �أف�سل للمو�رد 

�ملائية �مل�سرتكة.
• ن�سر تقانة حديثة تنطلق من روؤية �قت�سادية الإد�رة �ملو�رد �ملائية.

اجلهات امل�صاركة يف امل�صروع: ُينفذ هذ� �مل�سروع بالتعاون بني "�أك�ساد" 
ومركز در��سة �لغذ�ء يف �لعامل  ومقره �جلامعة �حلرة يف �أم�سرتد�م، 

)لبنان(،  )�الأردن(، و�جلامعة �الأمريكية  )SOW-VU(/ �جلهة من�سقة �مل�سروع، و�جلامعة �الأردنية للعلوم و�لتكنولوجية  هولند� 
وجامعة �لقد�س )فل�سطني(.

نتائج تنفيذ امل�صروع:  
• �إجناز �ملرحلة �الأوىل من �مل�سروع حيث قام �أك�ساد باإعد�د �خلر�ئط �ملناخية �ملطلوبة ملنطقة �لدر��سة بدقة 1km و�قتطاعها 
ملنطقة �لدر��سة، وقد ت�سمنت �خلر�ئط ثالث عنا�سر مناخية �أ�سا�سية هي معدل �لهطوالت، ومعدل درجات �حلر�رة �لعظمى 
و�لدنيا، وكذلك �لنتح - �لتبخر �ملرجعي. �أما يف �ملرحلة �لثانية فقد �سارك �أك�ساد يف بناء �لنموذج �لريا�سي و�إعد�د تقرير حول 
دور �ملر�أة يف �إد�رة �ملو�رد �ملائية يف �حلو�س، كما �سارك يف �إعد�د تقارير �أخرى مثل �أثر �ملن�ساآت �ملائية �لكبرية على �ملو�رد 

�ملتاحة يف �حلو�س.
2016، تركزت �أعمال �أك�ساد على �مل�ساركة يف �إمتام �لنموذج �لريا�سي، وتطبيقه على حاالت در��سية خمتلفة ح�سب  عام  • يف 
ظروف كل دولة من �لدول �ملت�ساطئة. وقد ركزت �حلالة �لدر��سية �خلا�سة ب�سورية حول �أثر رفع كفاءة �لري يف �جلزء �ل�سوري 



116

املـــركز العربي - اأك�ســـاد

من �حلو�س، يف �ملو�رد �ملائية �ملتاحة، ويف �آفاق ��ستثمار 
�لناجت، يف زيادة م�ساحة �الأر��سي �ملروية،  �لوفر �ملائي 
�أو تكثيف �لزر�عة �ملروية يف هذ� �جلزء، �أو يف  �إمكانية 
توفري كميات من �ملياه يف للمناطق �لتي تقع �أ�سفل جمرى 
و�دي نهر �الأردن، حيث تبني من �لدر��سة �أن �النتقال �إىل 
�لري �مل�سغوط يف �جلزء من �حلو�س �لو�قع يف �سورية 

ميكن �أن يوفر 150 مليون مرت مكعب من �ملياه �سنويًا. 
عمل،  ور�ستي  يف   2016 ع��ام  خ��الل  �أك�����س��اد  ���س��ارك   •
يف  �أم�����س��رتد�م  يف  و�لثانية  ب���ريوت،  يف  �الأوىل  ُع��ق��دت 
عنه،  �لناجتة  و�ملخرجات  �لنموذج  ملناق�سة  هولند�، 
وتطبيق �حلاالت �لدر��سية �خلا�سة بكل بلٍد من �لبلد�ن 
�ملت�ساطئة. كما �سارك �أك�ساد يف �إعد�د �لتقرير �لنهائي 

 .)SIDA( للم�سروع، �لذي مت ت�سليمه للجهة �ملمولة
ب�سورية،  �خلا�سة  �لدر��سية  و�حلالة  ومعاجلته،  �لريا�سي،  �لنموذج  ببناء  تتعلق  علمية  �أور�ق  ثالث  �إعد�د  يف  �مل�ساركة   •
ون�سرها يف جمالت عاملية. ويتم حاليًا �لتح�سري ملرحلة الحقة من �مل�سروع ال�ستثمار �لنتائج �لتي مت �حل�سول عليها، لدعم 
)SIDA(، حيث  �ملمولة  �إىل �جلهة  لتقدمية  �إعد�د مقرتح  �سيتم  �الأردن، حيث  نهر  �ملائية يف حو�س  �ملو�رد  �إد�رة  �لقر�ر يف 
برزت �أهمية هذه �ملرحلة لتعظيم �لفائدة من بناء �لنموذج وحت�سني �أد�ئه لي�سبح �أد�ة معتمدة لدى متخذي �لقر�ر يف �لبلد�ن 

�ملت�ساطئة حلو�س نهر �الأردن.

 م�صروع تنمية القدرات للدول العربية على التكيف مع التغريات املناخية 
با�صتخدام اأدوات االإدارة املتكاملة للموارد املائية:

ُيعد تقييم �أثر �لتغري�ت �ملناخية يف عنا�سر �ملناخ )حر�رة، هطوالت، ...�لخ( ويف �ملو�رد �ملائية، �خلطوة �الأوىل يف جمال �لتكيف 
مع �لتغري�ت �ملناخية، لذلك يعد م�سروع )RICCAR(، �لذي نفذه �أك�ساد بالتعاون مع �الإ�سكو� من �مل�ساريع �لر�ئدة كونه تناول 
تقييم �آثار �لتغري�ت �ملناخية على �ملنطقة �لعربية بتطبيق مناذج مناخية �إقليمية ولي�س عاملية، مما يزيد يف دقة �لتقييم، ويجعل 

من �لنتائج �لتي يتم �حل�سول عليها قاعدة �لبيانات �الأوىل من نوعها يف �ملنطقة �لعربية.
من  لال�ستفادة   ،RICCAR م�سروع  تلي  كخطوة  �ملناخية  �لتغري�ت  �آثار  مع  �لتكيف  على  �لعربية  �لقدر�ت  تنمية  م�سروع  ياأتي 
�أدو�ت �الد�رة �ملتكاملة للمو�رد �ملائية باملنطقة �لعربية �سمن عدٍد من  خمرجاته يف �لتكيف مع �لتغري�ت �ملناخية با�ستخد�م 

�لقطاعات، ومنها �لزر�عة. 
اجلهات امل�صاركة يف امل�صروع: 

و  ،)UNEP/ROWA)coordinating agencyو  ،)UN-ESCWA )lead agency مع  بالتعاون  "�أك�ساد"،  �لعربي  �ملركز 
GIZو  ،WHO/CEHAو ،ACWUA

نتائج تنفيذ امل�صروع: 
�الإنتهاء من �إعد�د دليل �لتكيف يف �لقطاع �لزر�عي باللغة �لعربية وترجمته �إىل �للغة �الإنكليزية، وقد �حتوى �لدليل على عر�ٍس 
�سامل الأدو�ت وطر�ئق �لتكيف مع �لتغري�ت �ملناخية يف �لقطاع �لزر�عي بنو�حيه �ملختلفة من مياه، وتربة، وثروة نباتية وحر�جية، 
وحيو�نية و�سمكية، كما ت�سمن تلخي�سًا لنتائج م�سروع RICCAR حول تقييم �أثر �لتغري�ت �ملناخية يف �ملنطقة �لعربية، يف بع�س 

مركبات �ملناخ مثل �لهطوالت و�حلر�رة، وعلى �ملو�رد �ملائية �ملتاحة فيها. 

خمطط منهجية العمل يف بناء النموذج االقت�صادي للمياه
 وحتليل النتائج
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الهيكلية العامة للدليل:
1( مقدمة.

2( حتديد �أطر �مل�ساكل.
��ستنادً�  �لقطاع،  �لتاأثر يف  قابلية  وتقييم  �ملناخ،  تغرّي  �آثار   )3
�ملناخ  تغرّي  �آث��ار  لتقييم  �الإقليمية  �مل��ب��ادرة  خمرجات  على 
�القت�سادية  �لقطاعات  تاأثر  وقابلية  �ملائية،  �مل��و�رد  على 

.)RICCAR( و�الجتماعية
4( حتديد �إجر�ء�ت وخيار�ت �لتكيُّف )�أدو�ت �الإد�رة �ملتكاملة 

للمو�رد �ملائية( يف �لقطاع �لزر�عي.
5( م�سفوفة تطبيق تد�بري �لتكيُّف.

مت يف �لدليل تق�سيم �آثار �لتغري�ت �ملناخية يف �لقطاع �لزر�عي 
مرتبط  ف���االأول  بينها،  فيما  مرتبطة  م�ستويات  ث��الث  �إىل 
مبركبات �ملناخ �الأ�سا�سية من هطوالت وحر�رة، و�لثاين يعك�س 
�الآثار �لبيئية لتغري �ملناخ، �أما �مل�ستوى �لثالث، فيتعلق بالقطاع 
�لزر�عي ذ�ته، من حيث �مل�ساحات �ملزروعة و�ملروية و�الإنتاج، 

و�ملنعك�سات �القت�سادية و�الجتماعية.
تدابري اال�صتجابة والتكيففي الدليل: 

• �إجر�ء�ت على م�ستوى �ملو�رد �ملائية ذ�تها، من حيث تطوير 
�لتلوث و�إعادة  �أ�ساليب جتميع وتخزين �ملياه، وحمايتها من 

تدوير مياه �ل�سرف �ل�سحي و�لزر�عي بعد معاجلتها.
وغابات،  ح��ر�ج  من  �الأر�سي  �لغطاء  نوع  ح�سب  �إج���ر�ء�ت   •
�ملمكن  �لتد�بري  تختلف  حيث  ومروية،  مطرية  زر�ع��ات  �أو 
�ت��ب��اع��ه��ا يف �ل��ت��ك��ي��ف وف��ق��ًا ل��ل��غ��ط��اء �ل��ن��ب��ات��ي �الأر�����س���ي، 
و�ملمار�سات �لزر�عية �ملتبعة، فالزر�عات �ملروية مثاًل تركز 
�ملروية،  �الأر��سي  وزيادة  �ملياه  لتوفري  �لري  على رفع كفاءة 
�أما �لزر�عات �ملطرية فتعتمد على �لتخفيف من �أثر �لتقلبات 
منا�سبة  مو�عيد  حتديد  حيث  من  �الإنتاجية،  يف  �ملناخية 
للزر�عة، و�ختيار حما�سيل و�أ�سول نباتية متحملة للجفاف.

 •�إجر�ء�ت تتعلق باإد�رة �لرثوة �حليو�نية وم�سائد �الأ�سماك، حيث يتاأثر قطاع �لرثوة �حليو�نية كثريً� بجودة �ملر�عي و�لت�سحر 
وتدهور �الأر��سي �لناجم يف �سٍق منه على �لتغري�ت �ملناخية، �أما م�سائد �الأ�سماك وخا�سة �لد�خلية منها، فتتاأثر ب�سكٍل كبرٍي 

بنوعية �ملياه، و�رتفاع درجات �حلر�رة.
�لقطاع  يف  �ملناخية  �لتغري�ت  مع  �لتكيف  جمال  يف  �لعربية  �ل��دول  من  �لنجاح  ق�س�س  من  �لعديد  على  �لدليل  �حتوى  كما  

�لزر�عي.
من جهٍة �أخرى ُنظمت دورة تدريبية ملمثلني عن 15 دولة عربية، �إ�سافة �إىل ممثلي عدٍد من �ملنظمات �لدولية، وقد مت يف هذه 
�لدورة عر�س حمتويات �لدليل و�ملو�د �لتدريبية �الأخرى، و�سرح كيفية �ال�ستفادة منه و�لتدريب عليه. ويف هذ� �ملجال قام �أك�ساد 
�لهيئات  �لنهائية وتعميمها على  �لن�سخة  �إطالق  �إىل  لي�سار  و�الإنكليزية  �لعربية  بن�سختيه  �لدليل  �لتعديالت على  باإجر�ء كافة 

�ملعنية مبجال �لتغري�ت �ملناخية، و�لتكيف معها.
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م�سروع تطبيق النهج التكاملي يف اإدارة املوارد املائية 
با�ستخدام تقانات النمذجة الريا�سية احلديثة:

1. م�صروع بناء منوذج ريا�صي للمياه اجلوفية يف حو�ش العا�صي: 
الهدف من امل�صروع: 

ح�ساب �ملو�زنة �ملائية �جلوفية حلو�س �لعا�سي با�ستخد�م 
�لنمذجة �لريا�سية، وتقييم �الآثار �ملتوقعة خلطط ��ستثمار 

�ملياه �جلوفية باحلو�س يف كمياتها ومنا�سيبها.
اجلهات امل�صاركة يف امل�صروع: 

�ملركز �لعربي"�أك�ساد" بالتعاون مع وز�رة �ملو�رد �ملائية يف 
�جلمهورية �لعربية �ل�سورية )�لهيئة �لعامة للمو�رد �ملائية - 

�ل�سركة �لعامة للدر��سات �ملائية(
نتائج تنفيذ امل�صروع:  

1 - قاعدة البيانات املائية:
�لعالئقية  �ملائية  �لنقاط  بيانات  قاعدة  وتغذية  �إع��د�د  مت 
�ملختلفة،  �ملائية  �لبيانات  حتليل  يف  للم�ساعدة  �مل�سممة 

وحت�سري مدخالت �لنموذج �لريا�سي. 
2 - التقرير الهيدروجيولوجي:

ُدر�ست وُحللت �الأو�ساع �لهيدروجيولوجية يف حو�س �لعا�سي، و�أعد تقرير فني يت�سمن تو�سيف �حلو�مل �ملائية �ملختلفة �ملنت�سرة 
يف �حلو�س، وبيان ظروف جتدد و�سرف مو�ردها �ملائية �جلوفية، وعالقة �ملياه �جلوفية يف �حلو�س مع �الأحو��س �ملائية �جلوفية 

�ملجاورة له وفق �الآتي:
 • تبلغ �مل�ساحة �الإجمالية حلو�س نهر �لعا�سي  24660 كم2، منها 16910 كم2 �سمن �الأر��سي �ل�سورية )68.60 % من م�ساحة 
�حلو�س( و�لباقي �سمن �الأر��سي �للبنانية، ويوجد فيه عدد من �ل�سدود، �أهمها �سدود �لر�سنت وقطينة وحمردة و�لق�سطون 

و�ل�سابع ع�سر من ني�سان، وير�وح معدل �لهطول �ملطري يف �حلو�س يف �ملجال 600-1500 مم/�سنة. 
• يتلقى نهر �لعا�سي مياهه بن�سبة 90 % من �جلريان �جلويف،  و 10 % من �لهطوالت �لثلجية و�جلريانات �ملائية �ل�سطحية، 

وتبلغ م�ساحة �الأر��سي �لزر�عية �ملروية يف حو�سه 75000 هكتار.
 • تنت�سر يف حو�س �لعا�سي خم�سة حو�مل مائية جوفية تعود لطبقات جيولوجية خمتلفة بعمرها �جليولوجي وتركيب �ل�سخور 
�حلاملة للمياه فيها، �أهمها �حلامل �ملائي من عمر �لرباعي و�لنيوجني، و�حلامل �ملائي من عمر بازلت �لنيوجني، و�حلامل 

�ملائي من عمر �لكريتا�سي، و�حلامل �ملائي من عمر �جلور��سي.
 • تتلقى �حلو�مل �ملائية �جلوفية �ل�سابقة تغذيتها ب�سكل رئي�سي من �ملياه �ملت�سربة من مياه �لهطوالت �ملطرية ومن �ملياه �لر��سحة 
من مياه �لري، كما تتبادل هذه �حلو�مل �ملائية مع �الأحو��س �ملجاورة وباالأخ�س حو�سي حلب و�لبادية باجلريانات �جلوفية 

�لو�ردة �أو �ل�سادرة،

تو�صيف ال�صخور احلاملة للمياهاحلامل املائي
ن�صبة النافذ من الهطوالت املطرية اإىل 

املياه اجلوفية )%(
6تو�سعات �سيلية نهرية وكونغلومري�رباعي نيوجني

18بازلت مت�سققبازلت �لنيوجني

20حجر كل�سي نوموليتي�لباليوجني

60�سخور كل�سية م�سققة – كار�ست�لكريتا�سي �الأعلى

60 - 80�سخور كل�سية م�سققة ومتكهفة  - �نت�سار و��سع للكار�ست�جلور��سي

جدول الن�صب املئوية للهاطل املطري املت�صربة اإىل املياه اجلوفية ملختلف احلوامل املائية يف حو�ش العا�صي:

ا�صتخدام قاعدة البيانات يف حت�صري مدخالت النموذج الريا�صي
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- توؤمن �الأو�ساع �جليولوجية و�لتكتونية �لظروف لت�سكل عدٍد كبرٍي 
من �لينابيع �لتي ت�سرف مياه خمتلف �حلو�مل �ملائية، وال�سيما 
�ل�سل�سلة  �لكريتا�سي و�جلور��سي، وُتعد  �ملياه �جلوفية يف حاملي 
�جلبلية �ل�ساحلية ومنخف�س �لغاب �ملت�سكل نتيجة �لفالق �ل�سوري 
�للبناين من �أهم �لبنى �جليولوجية و�لتكتونية �لتي توؤدي لظهور 

ينابيع عالية �لت�ساريف تتوزع جغر�فيًا على طريف �ملنخف�س. 
يفوق  �لتي  �الآب��ار  من  بال�سخ  �جلوفية يف �حلو�س  �ملياه  ت�ستثمر 
�حلو�مل  ��ستنز�ف  �إىل  �أدى  مما  بئر،  �أل��ف  �خلم�سني  عددها 

�ملائية �ل�سطحية و�نخفا�س ت�سريف �لينابيع.
3 - اإعداد وت�صغيل النموذج الريا�صي:

�ملائي  �خل��ز�ن  عن  يعرب  مفهومي  هيدروجيولوجي  من��وذج  �أُع��د 
و�أُع��دت  رقمي،  من��وذج  �إىل  وُح��ّول  �لعا�سي،  حو�س  يف  �جل��ويف 
�الأبعاد  خمططات  مثل  �لريا�سي  �ل��ن��م��وذج  م��دخ��الت  جميع 
�جلوفية  �ملياه  تغذية  وخمططات  �ملائية،  للحو�مل  �لهند�سية 

�ال�ستثمارية وغريها،  باالآبار  �ملياه �جلوفية،  وخمططات �سرف 
�مل�سروع، ومت  �لريا�سي لتغطي منطقة  �لنموذج  كما بنيت �سبكة 
حتديد �ل�سروط �ملحيطية، ثم متت معايرة �لنموذج �ملعد حلالتي 
�لثبات و�لالثبات، وبعدها جرى ت�سغيل �لنموذج �لريا�سي، وو�سع 
�ملو�زنة �ملائية �لكاملة للحو�س لعام �الأ�سا�س، وهو �لعام �مليالدي 

.2010

اجلوفية:  املياه  ا�صتثمار  لتطوير  الواعدة  املناطق  - حتديد   4

و�أعمال  و�لهيدروجيولوجية  �لهيدرولوجية  �لتحريات  على  بناًء 
حتديد  معايري  باحل�سبان  �لو�سع  وبعد  �لريا�سية،  �لنمذجة 
تو�فر  مثل  �جلوفية،  �ملياه  ��ستثمار�ت  لتطوير  �لو�عدة  �ملناطق 
�لر�هنة  �ال�ستثمار�ت  وقيم  م��ائ��ي،  حامل  لكل  مائي  متجدد 
و�الأبعاد �لهند�سية و�ل�سفات �لهيدروليكية للحامل �ملائي، وتطور 
منا�سيب �ملياه �جلوفية، وت�سريف �لينابيع ونوعية �ملياه �جلوفية، 
حددت �ست مناطق و�عدة لتطوير ��ستثمار�ت �ملياه �جلوفية يف 
حو�س �لعا�سي، �سمن  تو�سعات �جلور��سي و�لكريتا�سي وبازلت 
�لنيوجني و�لنيوجني �لو�قعة يف �جلزء �لغربي من حو�س �لعا�سي 

كما هو مبني يف �ل�سكل �لو�رد جانبًا.

البنى اجليولوجية والتكتونية التي اأدت لظهور ينابيع عالية 
الت�صاريف يف حو�ش العا�صي 

املناطق الواعدة لتطوير ا�صتثمارات املياه اجلوفية 
يف حو�ش العا�صي

م�صهد ثالثي البعد للحوامل املائية والطبقات احلاجزة للمياه 
املعتمدة يف النموذج الريا�صي
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5 - تقييم اآثار خطط ا�صتثمار املياه اجلوفية:
�لنيوجني  )رباعي  تو�سعات  يف  �ملائية  �حلو�مل  لو�قع  متثيله  و�سمان  و�لالثبات  �لثبات  حلالتي  �لريا�سي  �لنموذج  معايرة  بعد 
�لتنبوؤ و�ال�ستقر�ء  �أعمال  ُنفذت  - �جلور��سي( وفق �ملعلومات و�لبيانات �ملتو�فرة،  - �لكريتا�سي  �لباليوحني   - �لنيوجني  - بازلت 
وقد  تاأثريها يف �حلو�س،  وتقييم  للمياه �جلوفية،  ��ستثمار  تنفيذ خطط  نتيجة  �ملائي �جلويف  �ملحتملة على �خلز�ن  للتطور�ت 
�سغل �لنموذج �لريا�سي للتنبوؤ بالتغري�ت �ملحتملة وفق منا�سيب �ملياه �جلوفية، ومركبات �ملو�زنة �ملائية للحو�مل �ملائية �جلوفية 

�ملختلفة، وباعتماد �إجهاد�ت عام 2010 و�لتغذية من �لهاطل �ملطري، و�لري للحو�مل �ملائية �ملختلفة، كاأ�سا�س حل�ساب �لتنبوؤ�ت 
�مل�ستقبلية لكل من �ل�سناريوهات �الفرت��سية �الآتية:

• ال�صيناريو االأول: ثبات �ملعدل �لو�سطي لتغذية �ملياه �جلوفية بالر�سح من �لهطول �ملطري و�لري، وثبات كميات �ل�سخ �مل�ستثمرة 
وفق معطيات عام 2010، وملدة ع�سرين عامًا )حتى عام 2030(.

• ال�صيناريو الثاين: زيادة معدل ��ستثمار �ملياه �جلوفية من �الآبار الأغر��س �ل�سرب بن�سبة 4 % �سنويًا، مع ثبات معدل �ل�سحب 
من �آبار �لري،  وثبات معدل تغذية �ملياه �جلوفية بالر�سح من مياه �الأمطار ومياه �لري.

و�لتحريات  �لدر��سات  نتيجة  �ملحددة  �جلوفية  �ملياه  ��ستثمار�ت  لتطوير  �ملاأمولة  �ملناطق  �سيناريو  هو  الثالث:  ال�صيناريو   •
�لهيدروجيولوجية و�لنمذجة �لريا�سية.

• ال�صيناريو الرابع: يعتمد هذ� �ل�سيناريو على قطف �ملياه �جلوفية �مل�سروفة �إىل نهر �لعا�سي يف بع�س �ملناطق، �لتي تتغذى 
فيها �ملياه �ل�سطحية من �ملياه �جلوفية. 

وعمر  �لنيوجني   - رباعي  عمر  من  �ملائي  للحامل  �الأف�سل  هو  �الأول  �ل�سيناريو  �أن  تبني  �ملختلفة  �ل�سيناريوهات  نتائج  بتحليل 
�لباليوجني، و�ل�سيناريو �لثاين هو �الأف�سل للحامل �ملائي من عمر �لكريتا�سي �الأعلى، �أما �ل�سيناريو �لثالث، وهو �سيناريو �ملناطق 
مر�قبة  مع  مرحليًا  تطبيقه  فيمكن  �ملختلفة(،  �الأعمار  من  �ل�سرب  ملياه  �ال�ستثمارية  للم�ساريع  �ملياه  تاأمني  )�سيناريو  �لو�عدة 

�لتغري�ت �حلا�سلة يف منا�سيب �ملياه �جلوفية، وت�ساريف �لينابيع، بهدف توجيه �ال�ستثمار�ت �لالحقة.
2. م�صروع اإعداد منوذج ريا�صي حلو�ش الفرات يف اجلمهورية العربية ال�صورية:

موقع امل�صروع:
مبني على �ملخطط �لتايل مغطيًا م�ساحة ُتقدر بنحو 44 �ألف كم2 .

الهدف من امل�صروع: 
 • بيان �جتاه وحركة وهيدروكيميائية �ملياه �جلوفية.

 • �إعد�د مو�زنة مائية للحو�س )�سطحية وجوفية و�الحتياطي �لطبيعي للحو�مل �ملائية �ملتو�سعة مبا فيها �جلور��سي(.
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منطقة امل�صروع

 • تو�سيح �لعالقة �لهيدروجيولوجية بني �حلو�س 
و�الأحو��س �ملجاورة.

�ملياه  ل��ت��و�ج��د  �ل���و�ع���دة  �مل��ن��اط��ق   •  حت��دي��د 
�جلوفية.

اجلهات امل�صاركة يف امل�صروع:
�مل��ن��اط��ق �جلافة  ل���در�����س���ات  �ل��ع��رب��ي  �مل���رك���ز 
�مل��و�رد  وز�رة  و  "�أك�ساد"  �لقاحلة  و�الأر����س��ي 
)�لهيئة  �ل�سورية  �لعربية  �جلمهورية  يف  �ملائية 
�لعامة للمو�رد �ملائية، و�ل�سركة �لعامة للدر��سات 

�ملائية(.
نتائج تنفيذ امل�صروع:  

 • جمع �لبيانات �جليولوجية و�لهيدروجيولوجية، وبيانات �مل�سوحات لالآبار �ال�ستثمارية �ملنفذة �سمن منطقة �لدر��سة،  باالإ�سافة 
�إىل �لدر��سات �ملنفذة يف منطقة �لدر��سة، وما حولها.

 • بناء قاعدة بيانات بنظام �ملعلومات �جلغر�فية، و�سملت �لقاعدة: 
- �خلارطة �جليولوجية. 

- نقاط �مل�سوحات لالآبار �ال�ستثمارية
- نقاط �لر�سد �جلويف.

- خمطط �مل�ساحات �ملروية . 
- بيانات �الآبار �لعميقة )�الآبار �لنفطية(. 

- بيانات �الآبار �ال�ستك�سافية �ملنفذة يف �ملرحلة �الأوىل .
- �خلارطة �لتكتونية )من �لدر��سة �لرو�سية(. 

- خمطط �الأ�سا�س )�لنموذج �لرقمي الرتفاعات �سطح �الر�س، و�ملدن و�لقرى و�الأنهار و�ل�سدود و�لبحري�ت و�حلدود �لدولية 
- بيانات مناخية. 

- بيانات جتارب �ل�سخ من �الآبار.
 • بناء �لتمثيل �ل�سرت�تيغر�يف للطبقات �جليولوجية �ملوجودة مبنطقة �لدر��سة.

• تدقيق بيانات م�سوحات �الآبار �ال�ستثمارية و�الآبار �ال�ستك�سافية، وت�سحيح �الأخطاء بالتعاون مع �ل�سركة �لعامة للدر��سات �ملائية.
• �إعد�د خمطط متو�سط �لهطول �ملطري ملنطقة �لدر��سة.

بع�ش اخلرائط الغر�صية للم�صروع
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م�سروع اإدارة الأحوا�ص املائية ال�ساحلية:
1. م�صروع النموذج االإقليمي حلو�ش ال�صاحل ال�صوري:

هدف امل�صروع: 
يهدف بناء �لنموذج �لريا�سي للمياه �جلوفية يف حو�س �ل�ساحل �ل�سوري �إىل ح�ساب �ملو�زنة �ملائية �جلوفية يف �خلز�ن �ملائي 
�جلويف، وذلك بتمثيل �حلو�مل �ملائية �لرئي�سة فيه، وحركة �ملياه �جلوفية ريا�سيًا، با�ستخد�م جمموعة من �لرب�مج �حلا�سوبية 
�ملعروفة عامليًا )Modflow, ArcGIS, DEM،..(، و�ختيار �ل�سيناريو �الأف�سل لتطبيق �خلطة �ال�ستثمارية �ملائية، �لتي حتافظ على 

��ستد�مة �ملو�رد �ملائية، وح�سن �إد�رتها.
اجلهات امل�صاركة يف امل�صروع: 

�ملركز �لعربي لدر��سات �ملناطق �جلافة و�الأر��سي �لقاحلة "�أك�ساد" و وز�رة �ملو�رد �ملائية يف �جلمهورية �لعربية �ل�سورية )�لهيئة 
�لعامة للمو�رد �ملائية، و�ل�سركة �لعامة للدر��سات �ملائية(.

نتائج تنفيذ امل�صروع:  
للمعلومات  متكاملة  بيانات  قاعدة  متثل  �ل�سوري  �ل�ساحل  حو�س  يف  �جلوفية  �ملائية  للمو�رد  تفاعلية  بيانات  قاعدة  �إجناز   •
�لهيدرولوجية، و�لهيدروجيولوجية، و�ملناخية، ومعلومات حول ��ستخد�مات �ملياه يف �حلو�س،  وهي قاعدة مرجعية هامة لكافة 
�أنو�ع �لدر��سات �ملائية �ملمكنة يف �حلو�س،  مبا فيها م�سروع �لنموذج �لريا�سي للمياه �جلوفية. من جهة �أخرى ميكن تعميم 

هذه �لقاعدة، وتعديلها لتنا�سب در��سة �أي حو�ٍس مائي يف �ملنطقة �لعربية.
• �إعد�د قاعدة بيانات مكانية با�ستخد�م نظام �ملعلومات �جلغر�يف، ��سُتخدمت يف جتهيز خمتلف �سيغ �لبيانات �لتي تتطلبها 
�أعمال �لنمذجة �لريا�سية للمياه �جلوفية، وكذلك يف �إعد�د �ملخططات و�خلر�ئط �لغر�سية �لتي تعك�س �الأو�ساع �ملائية يف 

حو�س �ل�ساحل �ل�سوري.
• �إعد�د منوذج ريا�سي للمياه �جلوفية، وهو خمترب، ومعاير وقابل للت�سغيل الختبار �أي �سيناريوهات �فرت��سية متوقعة يف حو�س 

�ل�ساحل �ل�سوري، وميثل �أد�ًة فعالة الإد�رة �ملو�رد �ملائية �جلوفية يف �حلو�س.
• �إ�سد�ر دليل تدريب متكامل حول كيفية بناء �لنماذج �لريا�سية للمياه �جلوفية، و�إعد�د مدخالت وخمرجات هذه �لنماذج، 
 ، VISUAL MODFLOW و GMS وبر�مج منذجة �ملياه �جلوفية ،ARCGIS با�ستخد�م برنامج نظام �ملعلومات �جلغر�يف

وبر�مج �إعد�د خمتلف قو�عد �لبيانات.
�لثبات و�لالثبات، وفق ثمانية �سيناريوهات خمتلفة متو�فقة مع �خلطط  • ح�ساب �ملو�زنة �ملائية �جلوفية للحو�س يف حالتي 

�ال�ستثمارية لالإد�رة �ملخت�سة، ول�سانعي �لقر�ر متكن من �ختيار �الأف�سل منها.
• و�سع خمططات توزع منا�سيب �ملياه �جلوفية، و�لهبوطات �ملتوقعة حم�سوبًة من �لنموذج �لريا�سي لكل �ل�سيناريوهات، وهو ما 

ن من �إجر�ء حتليل مقارن لنتائج هذه �ل�سيناريوهات، و�ختيار �ملنا�سب منها. ميكِّ
•�إعد�د تقارير فنية تت�سمن حتلياًل لالأو�ساع �لهيدروجيولوجية يف �ملناطق �ملدرو�سة، وتو�سيفًا للحو�مل �ملائية �جلوفية فيها، 
وح�ساب �ملو�زنة �ملائية �جلوفية لها، وحتديد مناطق ماأمولة لتطوير ��ستثمار �ملياه �جلوفية فيها، كما ت�سمنت هذه �لتقارير 
تو�سيفًا فنيًا للنموذج �لريا�سي مدعومًة مبخططات غر�سية تبني ظروف ت�سكل وحركة و�سرف �ملياه �جلوفية فيه، وتقارن بني 

خمتلف �لبد�ئل �ملقرتحة للخطط �ال�ستثمارية �ملقدمة من �الد�رة.
• و�سع تو�سيات وحمدد�ت الأعمال ��ستثمار �ملياه �جلوفية على م�ستوى �ملناطق، وعلى م�ستوى �حلو�س كاماًل.

2. م�صروع النموذج الريا�صي ملنطقة دم�صرخو )درا�صة تداخل مياه البحر مع املياه اجلوفية، ومدى تاأثريها على 
نوعيتها(/ �صورية:

الهدف من امل�صروع: تقييم �لو�سع �لر�هن لتد�خل مياه �لبحر مع �ملياه �لعذبة يف منطقة  دم�سرخو، باإعد�د منوذج ريا�سي 
عليه،  �سيناريوهات خمتلفة  بتطبيق  �ملياه �جلوفية،  منا�سيب  تغري�ت  م�ستقبلية حول  تنبوؤ�ت  وو�سع  للمنطقة،  هيدروجيولوجي 

والأعو�م متعددة، و�ختيار �ل�سيناريو �الأف�سل ال�ستثمار هذه �ملياه.
"�أك�ساد"، ووز�رة �ملو�رد �ملائية يف �جلمهورية �لعربية �ل�سورية و�ل�سركة �لعامة  اجلهات امل�صاركة يف امل�صروع: �ملركز �لعربي 

للدر��سات �ملائية.
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نتائج تنفيذ امل�صروع:  
منطقة  يف  ونوعيتها  �جلوفية،  �ملياه  عن  وهيدروكيميائية  وهيدروجيولوجية  جيولوجية  ومعطيات  وبيانات  معلومات  جمع   •

دم�سرخو.
• بناء قاعدة بيانات تفاعلية لتخزين وتعديل وحتليل بيانات ومعلومات �لنقاط �ملائية.

للدر��سات  مرجعية  ت�سكل  دم�سرخو  مبنطقة  خا�سة   GEODATABASE �جلغر�يف  �ملعلومات  نظام  بيانات  قاعدة  بناء   •
�مل�ستقبلية فيها.

• �إعد�د در��سة هيدروجيولوجية ملنطقة دم�سرخو.
• �إن�ساء منوذج ريا�سي رقمي لتد�خل مياه �لبحر مع �ملياه �لعذبة يف منطقة دم�سرخو ميثل نو�ة للدر��سات �لهيدروجيولوجية �مل�ستقبلية.

��ستمر�ر  ت�سمنت  �فرت��سية  �سيناريوهات  لعدة  وفقًا  �ملائي  للحامل  �لهيدروليكي  بال�سلوك  للتنبوؤ  �لريا�سي  �لنموذج  ت�سغيل   •
�ل�سحب من �الآبار �ال�ستثمارية حتى عام 2020 بنف�س معدالت عام 2010، وم�ساعفة معدل �ال�ستثمار من �الآبار للفرتة نف�سها،  
�سنتني،  كل   % 20 بن�سبة  �جلوفية  �ملياه  تغذية  معدالت  وتخفي�س  �سنو�ت،   10 ملدة  �لري  �آبار  من  �ل�سحب  معدل  وتخفي�س 

و�ملحافظة على من�سوب �سطح �ملياه �جلوفية على عمق ال يقل عن 50 �سم من �سطح �الأر�س.
• بينت نتائج ت�سغيل �لنموذج �لريا�سي �أنه من �الأف�سل تطبيق �ل�سيناريو، �لذي يفرت�س تخفي�س معدل �ل�سحب من �آبار �لري، 
كما  �ملياه،  للمخزون �جلويف من  ��ستنز�ف  لن يحدث  �ل�سيناريو  �ملياه �جلوفية، فوفق هذ�  لتغذية  �لو�سطي  �ملعدل  ثبات  مع 
�ستن�ساأ حالة ��ستقر�ر ملنا�سيب �ملياه �جلوفية، كما �أنه من �ملتوقع حدوث ��ستقر�ر يف تر�كيز �الأمالح �لذ�ئبة بعد 3 �سنو�ت من 
ت�سغيل �ل�سيناريو، وقد بينت �لنتائج �أنه من �ل�سروري تخفي�س معدالت ��ستثمار �ملياه �جلوفية يف �ملناطق �لو�قعة بعد م�سافة  

1000 مرت من �ل�ساطئ.

• و�سع تو�سيات وحمدد�ت ال�ستثمار �ملياه �جلوفية يف منطقة دم�سرخو.

م�سروع ح�ساد مياه الأمطار

1. حتديث الدرا�صة املائية مل�صروع حو�ش احلماد العراقي: 
الهدف من امل�صروع:

 حتديث حالة �ملعرفة عن �ملو�رد �ملائية )�ل�سطحية و�جلوفية(  يف حو�س �حلماد �لعر�قي، وذلك �عتمادً� على نتائج �لدر��سات 
جزئه  يف  �حلماد  حو�س  لها  تعر�س  �لتي  و�مل�ستجد�ت  �ل�سابقة، 
��ستثمار�ت  تطور  �أو  �ملناخية،  �لظروف  حيث  من  �سو�ء  �لعر�قي، 

�ملو�رد �ملائية.
اجلهات امل�صاركة يف امل�صروع:

�ملركز �لعربي " �أك�ساد" و وز�رة �لزر�عة يف جمهورية �لعر�ق.
نتائج تنفيذ امل�صروع:  

حيث  من  �لو�عدة،  �ملناطق  وحتديد  �لر�هن،  �لو�قع  تقييم  �إثر   -
تو�فر �ملو�رد �ملائية، من خالل در��سة �خل�سائ�س �ملورفومرتية 
لالأحو��س �ملائية ودر��سة �الأودية و�الأحو��س �لرئي�سية و�لفرعية 
كل  يف  �ل�سطحي  �جل��ري��ان  وتقدير  �لعر�قي،  �حلماد  بحو�س 
حو�س، من حيث حجم �ملياه �ملح�سودة ،مت �قرت�ح �ملو�قع الإجناز 
جديدة  مياه  م�سادر  لتوفري  وحفائر(،   )�سدود  �ملائية  �ملن�ساآت 
بالقرب من �لتجمعات �ل�سكنية وتلبية �حتياجات رعاة �الأغنام، 
كما مت حتديد �ملناطق �لو�عدة لال�ستثمار�ت يف �ملياه �ل�سطحية 
و�جلوفية الأهم �الأحو��س �لرئي�سية. ومتثل هذه �ملقرتحات �أهم 

حو�ش احلماد العراقي�الإجر�ء�ت خلطة �لعمل �لتنفيذية �ملقرتحة  لتنمية �حلو�س.
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- من �أهم �ملو�قع �لتي مت �قرت�حها لتنفيذ حفائر)�سغرية �حلجم(، و�سدود ) متو�سطة �حلجم ( يف مناطق خمتلفة من حو�س 
ومنطقة  و�لكعرة   و�ل�سبعة  و�مل�ساد  و�لطبعات وخباري �خلباب  و�سو�سن  و�لولج  وعامج  و�لرتيمي  �لهري  �لعر�قي،   �حلماد  

�لعجرميات، وحو�س و�دي �لرتكة ورو�فده )�الغري - �ملل�سي - �لعوجة(، ومنطقة �لطرفات )حو�س و�دي حور�ن(.  
- تبنّي من نتائج �لدر��سة �أن �أحو��س �لغدف، وحور�ن، وعامج ، و�لرتكة هي �الأهم من حيث �لو�رد�ت �ملائية  �ل�سطحية بحو�س 
�حلماد �لعر�قي، ويو�سي مبو��سلة �الإ�ستثمار يف ح�ساد �ملياه بهذه �ملناطق، كما مت حتديد �ملناطق �لو�عدة وحتديد �الآبار �لتي 
يتم حفرها يف كل موقع ح�سب �ملخزون �الأر�سي للمياه. كذلك مت و�سع خطة عمل تنفيذية لدر��سة حو�س �حلماد �لعر�قي، وهي 
�لرتجمة �لعملية ملا تو�سلت �ليه �لدر��سة من نتائج وتو�سيات، وذلك على �سكل بر�مج وم�سروعات تنفيذية. ومت �أي�سًا تقدمي 
�ملقرتحات خلطة �لعمل �لتنفيذية بحو�س �حلماد �لعر�قي من خالل �قرت�ح بع�س �مل�ساريع مثل دعم �سبكات �لر�سد �ملناخي 
 rainwater and( و�ملائي، وتنفيذ حفائر و�سدود يف مناطق خمتلفة من حو�س �حلماد �لعر�قي، ون�سر مياه �الأودية و�الأمطار
)bench terraces(، و��ستخد�م �لطاقة �ملتجددة، و��ستخد�م  flood spreading(، و�إقامة �مل�ساطب  و�ملدرجات �لرت�بية 

�أجهزة طاقة �لرياح ل�سخ �ملياه من �الآبار
2. ح�صاد مياه االأمطار يف املنطقة ال�صرقية من اجلمهورية العربية ال�صورية: 

الهدف من امل�صروع: 
تاأمني م�سادر �إ�سافية لتزويد �ملز�رعني باملياه يف حمافظات �حل�سكة و�لرقة ودير �لزور، من خالل تطبيق تقانات ح�ساد مياه 

�الأمطار، من �أ�سقف �مل�ساكن باملنطقة �مل�ستهدفة.
اجلهات امل�صاركة يف امل�صروع:

ُينفذ هذ� �مل�سروع يف �ملناطق �ملتاأثرة باالأزمة �ل�سورية �حلالية، �ملركز �لعربي " �أك�ساد" بالتعاون مع وز�رة �لزر�عة و�ال�سالح 
.)ACF( ومنظمة مكافحة �جلوع �ال�سبانية  ،)لزر�عي �ل�سورية )حمافظات �حل�سكة و دير �لزور�

نتائج تنفيذ امل�صروع:  
• عقد �جتماعات مع �ل�سكان �ملحليني، و�سرح �لتقانة �ملقرتحة، و�ال�ستماع �إىل وجهات نظرهم حول ذلك.

•�ختيار �الأبنية �لتي �سيتم تطبيق تقانة ح�ساد مياه �الأمطار عليها، بالت�ساور مع �الأهايل، حيث  مت �ختيار 22 بناٍء لتنفيذ ح�ساد 
مياه �الأمطار من �الأ�سقف يف قرى خربة �لتمر، و�ل�سيحة، و�لبديع.

• تنفيذ طبقة من �ال�سمنت �مل�سلح فوق �ل�سقوف �لطينية، وبناء خز�نات �لتجميع من �لبيتون �مل�سلح، وتنفيذ �سبكة �أنابيب لنقل 
�ملياه من �الأ�سقف �إىل �خلز�نات.

• و�سع خطة ملر�قبة نوعية �ملياه يف �خلز�نات، و�إعد�د قائمة بالتحاليل �لالزمة.
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• و�سع خطة ل�سيانة من�ساآت ح�ساد مياه �الأمطار بعد �لتنفيذ.
• حتديد موقع حفري حل�ساد مياه �الأمطار  يقع على بعد 1.30 كم جنوب غرب قرية �لتمر، وتبلغ م�ساحة �حلو�س �ل�ساكب لهذ� 

�حلفري 35 كم2.
3. ح�صاد مياه االأمطار يف دولة فل�صطني:

"�أك�ساد"،  �لعربي  للمركز  �لتنفيذي  و�ملجل�س  �لعمومية  �جلمعية  وقر�ر�ت  و�الجتماعي  �القت�سادي  �ملجل�س  لقر�ر�ت  تنفيذً�   -
�ملتعلقة بدعم �القت�ساد �لوطني �لفل�سطيني، يعمل �أك�ساد على تنفيذ م�سروع ح�ساد مياه �الأمطار يف دولة فل�سطني �سمن �إطار 

خطة عمله �ل�سنوية.
- ُتعد م�سكلة نق�س �ملياه ب�سكل عام يف �الأر��سي �لفل�سطينية من �أهم �مل�ساكل �لتي تو�جه �لقطاع �لزر�عي، حيث �إن هناك نق�سًا 
حادً� ومتز�يدً� يف كمية �ملياه �ملتاحة، �سو�ء �ملياه �ملخ�س�سة الأغر��س �ل�سرب، �أو �ملياه �ملخ�س�سة الأغر��س �لري، ويعود ذلك 
بالدرجة �الأوىل �إىل �سيطرة �سلطات �الحتالل �ل�سهيوين على �ملو�رد �ملائية، �سو�ء �جلوفية منها �أو �ل�سطحية، حيث ي�سيطر 
�الحتالل على نحو87 % من �مل�سادر �ملائية �ملتاحة. من جهٍة �أخرى �أدت �لتغري�ت �ملناخية يف �ل�سنو�ت �الأخرية �إىل تر�جع 
معدالت �الأمطار، وتذبذبها. �إ�سافة �إىل ذلك فاإن �ملناطق �لتي تتمتع بوفرة �ملياه �جلوفية، مثل حمافظات طولكرم وقلقيلية 
تدهورت فيها �الأر��سي  �لزر�عية، وجدير بالذكر هنا هو  �أنه يوجد نق�س كبري يف م�سادر مياه �لري �ملتاحة يف �ملناطق، �لتي 

تتو�فر فيها �الأر��سي �لزر�عية، مثل حمافظات �أريحا، و�الأغو�ر، وجنني وطوبا�س، و�خلليل وبيت حلم.
- قامت وز�رة  �لزر�عة بالتعاون مع �سلطة �ملياه �لفل�سطينية بالبحث عن �لبد�ئل �ملتاحة لتوفري �أي كميات مياه �إ�سافية ممكنة 
لال�ستفادة منها يف قطاع �لزر�عة، فتوجهت �لوز�رة لفكرة �حل�ساد �ملائي )�إن�ساء �ل�سدود و�لربك �لرت�بية(، وفعاًل مت �إن�س��اء 
�أول �س�د يف فل�س�طني )�سد �لعوجا( �سنة 2011، �لذي تبلغ �س�عته قر�بة 700 �ألف م3 ، ويوؤمل من بناء هذ� �ل�سد �مل�ساهمة يف 

حل م�سكلة نق�س �ملياه يف منطقة �لعوجا. 
- و��ستكمااًل ال�سرت�تيجية �حل�ساد �ملائي �لتي تتبعها وز�رة �لزر�عة، فاإنها تعمل بالتعاون مع �سلطة �ملياه �لفل�سطينية، ومتا�سيًا 
مع �خلطة �لثالثية للتنمية �لزر�عية )2013 - 2015( على زيادة �لكمية �ملتاحة من �ملياه الأغر��س �لزر�عة، وذلك عرب �إطالق 

برنامج �حل�ساد �ملائي، و�لعمل على �إن�ساء �آبار جمع �ملياه �لزر�عية، لتوفري ما معدله 3200 م3 من �ملياه �سنويًا.
الهدف من امل�صروع:

يتمثل هدف �مل�سروع �لرئي�سي يف زيادة كميات �ملياه �ملتاحة للزر�عة، �أما �الأهد�ف �لفرعية للم�سروع فهي:
• زيادة كميات �ملياه �ملتاحة للري �لتكميلي بنحو 5400 م3 �سنويًا.

• زيادة �إنتاجية �الأر��سي �لزر�عية، من خالل زيادة �مل�ساحة حتت �لري �لتكميلي بقر�بة 54 دومن .
• حت�سني م�ستوى �لدخل للمز�رعني و�الأ�سر �مل�ستهدفة. 

اجلهات امل�صاركة يف امل�صروع:
ُينفذ هذ� �مل�سروع �ملركز �لعربي " �أك�ساد" بالتعاون مع وز�رة �لزر�عة  �لفل�سطينية، و�سلطة �ملياه �لفل�سطينية. )�لقد�س و ر�م 

�هلل  و�خلليل(.
نتائج تنفيذ امل�صروع:  

• حفر وجتهيز 26 بئر للح�ساد �ملائي.
• زيادة كميات �ملياه �ملتاحة للري بنحو 5400 م3 �سنويًا. 

• زيادة �مل�ساحات �ملروية بالري �لتكميلي يف منطقة �مل�سروع بقر�بة 54 دومن .
• حت�سني �لو�سع �القت�سادي و�الجتماعي ل� 26 �أ�سرة م�ستفيدة .

• �إن�ساء بركة جلمع مياه �الأمطار، و�ال�ستفادة منها يف �لري �لتكميلي. 
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4 . م�صروع اال�صتثمار االأمثل للموارد املائية ال�صطحية-ح�صاد املياه واإدارة ا�صتثمارها مبنطقة الهقار بوالية مترنا�صت 
باجلزائر يف اإطار التعاون  بني املركز العربي لدرا�صات املناطق اجلافة و االأرا�صي القاحلة "اأك�صاد"  حمافظة تنمية 

الفالحة يف املناطق ال�صحراوية - ورقلة - اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية:
الهدف من امل�صروع: 

�ال�ستثمار �الأف�سل للمو�رد �ملائية �ل�سطحية با�ستخد�م تقانات ح�ساد �ملياه 
، ودرء �لفي�سانات للتخفيف من �لتاأثري�ت �ل�سالبة للتغري�ت �ملناخية، مع  
�سمان �لتنمية �مل�ستد�مة، �إ�سافًة �إىل تاأهيل وتدريب �لكو�در �لفنية، ورفع 

م�ستوى �الأد�ء  يف جمال �لتحليل و�لتوجيه و�ملر�قبة.
اجلهات امل�صاركة يف امل�صروع:

حمافظة  م��ع  بالتعاون  �أك�ساد"   " �لعربي  �مل��رك��ز  �مل�����س��روع  ه��ذ�  ُينفذ 
�جلز�ئرية  باجلمهورية  ورقلة  �ل�سحر�وية-  �ملناطق  يف  �لفالحة  تنمية 

�لدميقر�طية �ل�سعبية، يف والية ورقلة - منطقة �لهقار- مترن��ست.
نتائج تنفيذ امل�صروع:  

• جمع �لبيانات �ملناخية و�خلر�ئط و�لتقارير �ملتو�فرة. 
• معاجلة �خلر�ئط �لطبوغر�فية و�ل�سور و��ستخر�ج منوذج �الرتفاع �لرقمي و�خلر�ئط �لغر�سية وخر�ئط �الأحو��س �لفرعية 

و�مل�سيالت �ملائية ) 39 خريطة(.
• بناء قاعدة بيانات وحتليل ومعاجلة �لبيانات �ملتو�فرة )�ليومية و�ل�سهرية و�ل�سنوية(.

نوفمرب/ت�سرين   22-21( �جلز�ئر   - بتمرن��ست  �لعمل  فريق  مع  ومناق�سته  وعر�سه  للدر��سة  �الأول  �ملرحلي  �لتقرير  �إع��د�د   •
 .)2016/2

• جمع وحتليل ومعاجلة �لبيانات �ملناخية و�خلر�ئط وتقييم �لو�سع �حلايل ملنطقة �لدر��سة وتقدمي �ملقرتحات و�لتو�سيات".
�ملناخية  �ملحطة  وموقع  �ملياه،  حل�ساد  �ملائية  �ملن�ساآت  بع�س  زي��ارة  مت  حيث  مترن��ست،  بحو�س  ميد�نية  بزيار�ت  �لقيام   •

بتمرن��ست، و�ملحطة �لهيدرومرتية �ملتو�جدة يف و�دي مترن��ست.
• تنظيم  دورة تدريبية  حول "�لدر��سة �لهيدرولوجية وتقانات ح�ساد �ملياه " خالل �لفرتة 20 - 28 /2016/11، بتمرن��ست – 

�جلز�ئر،  ل�سالح  جمموعة من �لفنيني و�ملخت�سني يف جمال �ملياه.

االأحوا�ش ال�صبابة يف منطقة الدرا�صة 

املعدل ال�صهري لالأمطار يف حمطة اال�صكرم



127

التقريـر الفني ال�ســنوي 2016

 / الق�صابة  )حو�ش  العربية  م�صر  جمهورية  يف  الغربي  ال�صمايل  لل�صاحل  امل�صتدامة  الزراعية  التنمية  م�صروع   .5
باجو�ش(:

الهدف من امل�صروع: 
��ستحد�ث منوذج تنموي ر�ئد الأحد �أودية حو�س )�لق�سابة/باجو�س( يف منطقة ت�ستقبل هطوالت مطرية حمدودة ن�سبيًا، وذلك 

من خالل:
• در��سة �ملو�رد �ملائية و�لرتبة، و�قرت�ح تقانات ح�ساد مياه �الأمطار �ملنا�سبة.

• تنمية �لغطاء �لرعوي، و�إدخال �أ�سناف جديدة من �ملحا�سيل �لب�ستانية.
• زيادة كفاءة �إد�رة �ملو�رد �ملائية يف �ملنطقة، لرفع م�ستوى معي�سة �ملو�طنني، وحت�سني �الأحو�ل �لبيئية �ل�سائدة.

• در��سة �إمكانية �لتو�سع يف تطبيقات نتائج �لنموذج يف باقي وديان �حلو�س ب�سفٍة خا�سة، ويف وديان �ل�ساحل �ل�سمايل �لغربي 
مل�سر ب�سفٍة عامة، ويف �ملناطق �مل�سابهة بالدول �لعربية. 

اجلهات امل�صاركة يف امل�صروع: 
ُينفذ هذ� �مل�سروع �ملركز �لعربي " �أك�ساد" بالتعاون مع مركز بحوث �ل�سحر�ء بجمهورية م�سر �لعربية.

نتائج تنفيذ امل�صروع: 
• ��ستكمال �مل�سوحات �مليد�نية و�لدر��سات �ملعملية ملنطقة �لدر��سة و�ملنطقة �لر�ئدة، من حيث در��سة خ�سائ�س �لرتبة و�ملو�رد 

�ملائية �ل�سطحية و�جلوفية و�لغطاء �لنباتى و��ستخد�مات �الأر��سي .
• �إنتاج خر�ئط �أر�سية ونباتية ومائية.

و�جليومورفولوجية  �لطبوغر�فية  بالدر��سة  مايتعلق  وال�سيما  �ملكتبية  و�الأعمال  �حلقلية  و�مل�سوحات  بالدر��سات  �لقيام   •
و�لهيدرولوجية  حلو�س �لق�سابة/باجو�س وتقييم �لو�رد�ت �ملائية بحو�س و�دي �سخر )�ملوقع �لنموذجي(.

املهام احلقلية:
• ��ستك�ساف �ملنطقة )حو�س و�دي �سخر(، من حيث �ملوقع �جلغر�يف و�خل�سائ�س �لطبيعية و�الأن�سطة �ل�سكانية، و�لنظم �ملتبعة 
حل�ساد مياه �الأمطار، و�ملحافظة على �ملو�رد �ملائية، و...�لخ، �إ�سافًة لتوثيق �ملعلومات و�لبيانات حول �لوديان �ملكونة للحو�س، 
و�لغطاء  �لعينات،  و�أخذ  �لرتبة،  خل�سائ�س  �مليد�نية  �مل�سوحات  و�إج��ر�ء  �ملحلية،  و�أ�سماءها  وحدودها  �متد�دها  حيث  من 

�لنباتي، و�ملن�ساآت �ملائية، و�لرفع �مل�ساحي لبع�ٍس منها للتعرف على خ�سائ�سها و�أبعادها، و... �لخ.
•تدقيق �لت�سميمات �لهند�سية للمن�ساآت �ملائية، و�مل�سح �جليوكهربائي لتحديد عمق طبقة �الأ�سا�س مبو�قع �ل�سدود.

الدرا�صات اجليومورفولوجية والهيدرولوجية، وتقييم خ�صائ�ش االأحوا�ش والواردات املائية:
قام فريق  و�دى �سخر، حيث  �لرتبة يف منطقة  •در��سة خ�سائ�س 
�لعمل بتحديد �ملو�قع و�أخذ �لعينات �ل�سرورية )56 عينة( لدر��سة 
�ملخت�س يف  باإ�سر�ف �خلبري  �لتف�سيلية  و�إعد�د �خلريطة  �لرتبة 

�ملجال.
بحو�س  �لنموذجي  باملوقع  �ملقرتحة  �لتعويقية  �ل�سد�ت  ت�سميم    •

و�دي �سخر، و�لعمل على تنفيذها )16 �سدة(.
• �عد�د �لتقرير �لفني  �ملرحلي �لثاين.

حدود وجممعات مياه االأمطار لوديان •  �لقيام بدور�ت تدريبية حول ح�ساد �ملياه وتنمية �ملر�عي.
حو�ش الق�صابة/باجو�ش
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م�سروع التغذية ال�سطناعية للمياه اجلوفية:
اللبنانية)اإدارة  باجلمهورية  ب��ريوت   – احلازمية  العذبة يف منطقة  املياه  مع  البحر  مياه  تداخل  احلد من ظاهرة 

التغذية اال�صطناعية للمياه اجلوفية يف احلازمية لدرء تداخل مياه البحر(:
تقع منطقة �حلازمية جنوب �سرق مدينة بريوت، وهي منطقة �سكنية تعتمد على �الآبار يف تاأمني �حتياجاتها �ملائية، وقد �أدت 
زيادة �ل�سخ من �ملياه �جلوفية �إىل هبوط من�سوب �ملياه �جلوفية وحلول مياه �لبحر �ملاحلة حمل �ملياه �جلوفية �لعذبة، وتدهور 
نوعية �ملياه �جلوفية، وقد بد�أت عام 2000 �أعمال �لتغذية �ال�سطناعية للمياه �جلوفية بحقن �ملياه يف �أحد �الآبار من �أجل �حلّد 

من هذ� �لتد�خل. 
هدف امل�صروع: 

�لتغذية  الأعمال  و�القت�سادية  �لفنية  تقييم �جلدوى 
تد�خل  ظاهرة  ل��درء  �جلوفية  للمياه  �ال�سطناعية 

مياه �لبحر يف منطقة �حلازمية بريوت – لبنان 
اجلهات امل�صاركة يف امل�صروع: 

�الأملانية  و�لوكالة  �ك�ساد  بني  بالتعاون  �مل�سروع  ُينفذ 
يف  �الم��ري��ك��ي��ة  و�جل��ام��ع��ة   ،  GIZ �ل���دويل  للتعاون 
�لتغري�ت  مع  �لتكيف  م�سروع  �إط��ار  �سمن  ب��ريوت، 

.ACCWAM ملناخية�
نتائج تنفيذ امل�صروع:  

• بناء قاعدة بيانات متكاملة للمعلومات �لهيدرولوجية، و�لهيدروجيولوجية، و�ملناخية،  ومعلومات ��ستخد�مات �ملياه يف منطقة 
�حلازمية،  وُتعد هذه �لقاعدة مرجعًا هامة لكافة �أ�سكال �لدر��سات �ملائية �ملمكنة يف �ملنطقة.

•حتليل وتو�سيف تف�سيلي لو�قع ��ستخد�مات �ملياه يف منطقة �حلازمية، باال�ستفادة من معطيات �مل�سوحات �حلقلية، وتقانات 
�لتحليل �الإح�سائي.

حدود منطقة الدرا�صة
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ومياه  �ل�سطحية،  �ملياه  ونوعية  لكمية  حقلي  م�سح  تنفيذ   •
�الأمطار مّكن من تقدير �ملو�رد �ملائية �ل�سطحية فيها.

وو�سع  للمنطقة،  تف�سيلية  هيدروجيولوجية  در��سة  •�إجر�ء 
�ملياه  وح��رك��ة  تخزين  ظ���روف  ع��ن  يعرب  مفهومي  من���وذج 
�ملائي  �مليز�ن  مكن من ح�ساب  �حلازمية، مما  �جلوفية يف 

�جلويف فيها. 
• در��سة خيار�ت �لتخفيف من �آثار �لظاهرة، ومن بينها:

جو�نب  جميع  وت�سمل  �ملياه،  على  بالطلب  خا�سة  تد�بري   •
�مل�ستهلكة يف  �ملياه  تد�بري حفظ  �ملياه، ومنها  �ملحافظة على 
�ملباين �لعامة وغريها من �ملر�فق �لعمومية، و�ملن�ساآت �ل�سناعية 

و�لتجارية، و�ملنازل �خلا�سة، مبا يف ذلك �حلد�ئق.
• تد�بري �إمد�د�ت �ملياه، وت�سمل عدة �أنو�ع خمتلفة من �سبل �الإمد�د، ومنها حت�سني �سبكة �أنابيب �ملياه �لعامة، و�إعادة ��ستخد�م 

مياه �ل�سرف �ل�سحي �ملعاجلة، و��ستخد�م �ملياه �لرمادية، وح�ساد مياه �الأمطار من �أ�سطح �ملباين.
- لقد وجد �أنه ميكن حتقيق تغذية طبقات �ملياه �جلوفية عرب تد�بري متنوعة، بع�سها منا�سب للتطبيق يف �ملناطق �حل�سرية، 
وبع�سها �الآخر منا�سب للتطبيق يف �ملناطق �الأخرى عند رو�فد يف �الأجز�ء �لو�سطى و�لعليا من �حلو�س �ملائي، ومنها مثاًل جبل 

لبنان، وميكن تطبيق تد�بري �لتغذية �ملبا�سرة وغري �ملبا�سرة يف منطقة بريوت �لكربى، مبا ي�سمل على �سبيل �ملثال:
• حقن �ملياه �لفائ�سة يف مو�سم �الأمطار )هي خطوة يجري تنفيذها بالفعل(.

• حقن مياه �ل�سرف �ل�سحي �ملعاجلة )من �ملخطط �أن يتم ذلك بعد �إن�ساء حمطتني كبريتني للمعاجلة(.
• ��ستخد�م �الأر�سفة �لنفوذة  ملياه �الأمطار لتح�سني عملية ت�سربها باجتاه �ملياه �جلوفية.

• بناء �أحو��س لتح�سني ر�سح مياه �الأمطار �إىل باطن �الأر�س.
• حماية وتو�سيع �مل�ساحات �خل�سر�ء )�حلد�ئق و�ملتنزهات(.

• فر�س قيود على عزل �سطح �الأر�س )باالإ�سفلت �أو �خلر�سانة( يف �ل�سو�رع و�لطرق �ل�سريعة، ومو�قف �ل�سيار�ت وغريها.
• �لتو�سع يف ح�ساد مياه �الأمطار لتغذية خز�نات �ملياه �جلوفية.

- وبالن�سبة للرو�فد يف �الأجز�ء �لو�سطى و�لعليا من �حلو�س �ملائي )�أو ما يعادلها من رو�فد �ملياه �جلوفية �لتي متد نظام طبقات 
�ملياه �جلوفية �ل�ساحلية باملياه( ميكن تنفيذ �الإجر�ء�ت �الإ�سافية �لتالية لتغذية �خلز�نات �جلوفية: 

• حماية �لغطاء �لنباتي �لطبيعي و�لغابات �ملزروعة �لتي توؤدي دور �حلاجز �لهيدرولوجي.
• تخطيط ��ستخد�م �الأر��سي، مبا يقلل �إىل �أق�سى درجة من �لتعدي على �ملناطق �لطبيعية، و�لزحف �لعمر�ين �إىل �ملناطق 

�ملنا�سبة للت�سرب و�لتغذية.
• �لتقليل من عزل �سطح �الأر�س عند بناء �لطرق، و�إن�ساء مر�كز �لت�سوق و�ملنازل، وغريها من �ملباين.

• تفادي �لتلوث �ملو�سعي وغري �ملو�سعي للمياه يف مناطق تغذية خز�نات �ملياه �جلوفية ب�سبب �الأن�سطة �لزر�عية و�ل�سناعية 
و�لنفطية وغريها.

�ملياه و�إعطائها وقتًا كافيًا  �إبطاء تدفق  �أجل  �لرئي�سي لنهر بريوت من  �لنهر  �ل�سدود على رو�فد وجمرى  • ت�سييد �سل�سلة من 
للت�سرب �إىل باطن �الأر�س.

•حتويل مياه �لفي�سانات يف رو�فد �لنهر �لدنيا �إىل خز�نات تر�سيح.
• زيادة تخزين �ملياه يف �خلز�نات و�الأحو��س ب�سكل عام، كلما كان ذلك جمديًا.

- حتمل جميع هذه �لتد�بري مز�يا وعيوب، ويجب �الإملام مبتطلبات تنفيذها عند تخطيط �أي م�سروع يهدف �إىل تغذية خز�نات 
�ملياه �جلوفية، ويف حالة �ال�ستمر�ر يف ��ستخر�ج �ملياه من �أحد خز�نات �ملياه �جلوفية �ل�ساحلية، فاإنه يجب على �الأقل �إ�سافة 
نف�س كمية �ملاء �لتي ��ستخرجت من خالل تغذية �خلز�ن �جلوفية )بنوعية جيدة من �ملياه �ل�سطحية ومياه �ملطار من �أجل وقف 
�ملياه  كميات  بني  �لتو�زن  م�ستوى  بلوغ  حتى  بانتظام،  �جلوفية  �ملياه  خز�نات  تغذية  عملية  تكر�ر  ويتعني  �لبحر(،  مياه  ت�سرب 

�مل�ستخرجة من خز�نات �ملياه �جلوفية �ل�ساحلية و�لكميات �لتي ُت�ساف من �ملنبع. 

موقع امل�صروع: احلازمية - بريوت
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م�سروع التكيف مع التغريات املناخية:

م�صروع اإعادة ا�صتخدام مياه ال�صرف الزراعي للتكيف مع التغريات املناخية يف جمهورية م�صر العربية:
يغطي �مل�سروع �لتجريبي م�ساحة 6000 فد�ن، يقوم بزر�عتها نحو 3000 مز�رع موزعني على ثالث جمعيات مل�ستخدمي �ملياه، 
وت�سل ن�سبة �لن�ساء يف هذه �جلمعيات �إىل 30 %، ويعاين �ملز�رعون من نق�س مياه �لري يف منطقة �مل�سروع �لتجريبي، ولذلك 
��سطرو� �إىل عالج �مل�سكلة ب�سكٍل فردي عن طريق �سخ مياه �ل�سرف �ل�سحي و�لزر�عي ال�ستخد�مها يف �لري، مما ترتب عليه 

م�ساكل تتعلق بتدين نوعية �ملياه ب�سبب �مللوحة، و�رتفاع معدالت ��ستهالك �لطاقة.
هدف امل�صروع: 

�إعادة ��ستخد�م مياه �ل�سرف �لزر�عي، مب�ساعدة وحدة �سخ متنقلة مل�ساعدة �ملجتمعات �ملحلية، ويعتمد هذ� �الأ�سلوب على خلط 
مياه �ل�سرف مبياه �لري �أثناء فرت�ت زيادة �لطلب على �ملياه )من �أيار/ مايو �إىل �أيلول/ �سبتمرب(، علمًا �أن �ملحا�سيل �لرئي�سية 

�مل�ستفيدة يف �مل�سروع هي �الأرز و�لقمح و�لذرة و�لرب�سيم و�خل�سرو�ت، يف مدينة �ملحمودية مبحافظة �لبحرية �سمال م�سر.
اجلهات امل�صاركة يف امل�صروع:

 ُينفذ �مل�سروع بالتعاون بني �ملركز �لعربي "�أك�ساد"، ووز�رة �ملو�رد �ملائية و�لري يف جمهورية م�سر �لعربية، و�لوكالة �الأملانية 
.ACCWAM سمن �إطار م�سروع �لتكيف مع �لتغري�ت �ملناخية� ،GIZ  للتعاون �لدويل

نتائج تنفيذ امل�صروع:  
• �ختيار منطقة تعاين من عجٍز مائي نظرً� لتو�جدها يف نهاية �إحدى قنو�ت �لري يف حمافظة �لبحرية �سمال م�سر، هي مدينة 

�ملحمودية. 
• در��سة �ملوقع �لنموذجي، حيث ُجمعت �لبيانات 
�ل�سرورية وُحللت وُعوجلت ق�سد تركيب م�سخة 
متنقلة باملوقع، ال�ستعمالها يف خلط مياه �ل�سرف 

�لزر�عي ومياه نهر �لنيل من �أجل عملية �لري.
قناة  م��ن  �مل��ي��اه  ل�سخ  خ��ي��ار�ت  ع���دة  در����س��ة   •
مياه  ��ستعمال  الإعادة  �لري،  قناة  �إىل  �ل�سرف 
م�سخة  تركيب  �خترب  وقد  �لزر�عي،  �ل�سرف 
�سهور  )ثالثة  �ملائي  �لعجز  متحركة خالل فرتة 
م�سخات  ��ستعمال  ي��ت��م   �أن  على  �ل�سيف(، 

�ملياه  يف  �ملحلية مل�ستفيدي  تفعيل دور �جلمعيات  �ل�سم�سية على م�ستوى �حلقل، مع مر�عاة  �لطاقة  ت�ستخدم  للبيئة  �سديقة 
�ملنطقة �مل�ستهدفة.

• �سر�ء م�سخة متنقلة.
• ��ستعمال �مل�سخة من قبل �ملز�رعني، و�لقيام باأعمال �ملتابعة الأخذ �لعينات وحتليلها.

امل�صخة املتنقلة خلط مياه ال�صرف الزراعي مع مياه النيل

موقع امل�صروع يف �صمال الدلتا قناة ري يف موقع امل�صروع
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جمعيات  �إ���س��ر�ك  خ��الل  م��ن  �مل�سروع  ��ستد�مة  �سمان  �ملتوقع  وم��ن 
�ملائية  �مل���و�رد  ل���وز�رة  �لتابعني  �ملحليني  و�ملوظفني  �ملياه  م�ستخدمي 
و�لري، مع �الإ�ستفادة من �لدر��سات �لفنية و�القت�سادية - �الجتماعية 

ذ�ت �ل�سلة.
وقد حقق �مل�سروع �لتجريبي يف دلتا �لنيل �إجناز�ت عديدة، منها:

• زيادة �إمد�د�ت �ملياه.
• �سمان م�ستوى جودة �ملياه �ملطلوب.

• حت�سني كفاءة ��ستخد�م �ملياه.
• �حلد من ��ستهالك �لطاقة.

م�سروع تقييم اأثر التغريات املناخية يف املوارد املائية العربية:

1. م�صروع درا�صة التغريات املناخية وتاأثرياتها على املوارد املائية يف الدول العربية:  
هدف امل�صروع: 

تقييم �لتغري�ت �حلالية و�مل�ستقبلية يف �ملناخ باملنطقة �لعربية ، وحتديد �آثار هذه �لتغري�ت يف �ملو�رد �ملائية �ملتاحة فيها.
�القت�سادية  �ملتحدة  �الأمم  وجلنة  "�أك�ساد"،  �لعربي  �ملركز  بني  بالتعاون   �مل�سروع   هذ�  ُينفذ  �مل�سروع:  يف  �مل�ساركة  �جلهات 
و�الجتماعية لدول غرب �آ�سيا )ESCWA(، و�ملنظمة �لعاملية لالأر�ساد �جلوية ) WMO (،   و�ملعهد �ل�سويدي لالأر�ساد و�لهيدرولوجيا 
)SMHI(، و�لوكالة �ل�سويدية للتنمية ) SIDA (، و�لوكالة �الأملانية للتعاون �لدويل )GIZ(، وبرنامج �الأمم �ملتحدة للبيئة - �ملكتب 

�الإقليمي لدول غرب �آ�سيا )UNEP/ROWA(، ومنظمة �الأغذية و�لزر�عة )FAO(، ومنظمات �أخرى. 
نتائج تنفيذ امل�صروع:  

ُ��ستخدم �لنموذج �ملناخي �الإقليمي )RCA4 )Rossby Centre Regional Atmospheric Model �ملَُعّد من قبل باحثي �ملناخ 
�لقرن �حلايل  نهاية  لغاية  �مل�ستقبلية  �ملناخية  �لتغري�ت  لتحديد    )SMHI( �ل�سويدي  و�لهيدرولوجيا  �الأر�ساد �جلوية  يف معهد 
�لنتائج  على هذه  وقد مت �حل�سول   .RCP4.5 �ملتو�سط  و�ل�سيناريو   ،RCP8.5 �ملرتفع  �لغازية  �النبعاثات  �سيناريو  با�ستخد�م 

لكامل �ملجال �لعربي بتباعد مكاين )Resolution( قدره 50 كم.
ومن �أجل حتديد �أثر �لتغري�ت �ملناخية يف �ملو�رد �ملائية، ُ��ستعمل �لنموذجان �لهيدرولوجيان HYPE وVIC لتقدير �لتغري يف �جلريان 

�ل�سطحي و�لتبخر - �لنتح لغاية عام 2100، حيث ��سُتخدمت نتائج �لنماذج �ملناخية كمدخالت للنماذج �لهيدرولوجية. 

التغريات امل�صتقبلية املتوقعة يف درجات احلرارة
دلَّت نتائج �لنماذج �ملناخية ب�سكل عام على �رتفاع متوقع يف درجات �حلر�رة  يف كامل �ملنطقة �لعربية.

يف �أف�سل تقدير، ومع �إتباع نظم جيدة للتخفيف من �النبعاثات �لغازية وفقًا لل�سيناريو �ملتو�سط RCP 4.5، من �ملتوقع �أن تبلغ 
�لزيادة يف درجة �حلر�رة 1.48 درجة مئوية يف فرتة منت�سف �لقرن، ويف حدود 1.90 درجة مئوية مع نهاية هذ� �لقرن. 

يف �أ�سو�أ �ل�سيناريوهات �لتي ال ُتتخذ فيها تد�بري و�إجر�ء�ت �أكرث مما هو جاٍر حاليَا لتقليل �النبعاثات �لغازية، من �ملتوقع �أن ي�سل 
�رتفاع درجة �حلر�رة �إىل 2.5  درجة مئوية خالل فرتة منت�سف �لقرن �حلايل، و�أربع درجات مئوية مع نهايته.

�لتغري�ت  توؤدي  �أن  �إنه من �ملتوقع  �لعربي،  حيث  بارتفاع درجات �حلر�رة هي منطقة جنوب غرب �ملغرب  تاأثرً�  �أكرث �ملناطق 
�ملناخية �إىل زيادة درجات �حلر�رة فيها مبقد�ر 1.71 درجة مئوية، و 2.22 درجة مئوية يف فرتتي منت�سف ونهاية �لقرن على 
�لتو�يل من �أجل �سيناريو �النبعاثات �لغازية �ملتو�سط RCP 4.5، كما �أنه من �ملتوقع  وفقًا للنماذج �ملناخية �أن ترتفع درجات 
�أجل �سيناريو  �لتو�يل من  �لقرن على  2.43 درجة مئوية، و4.73 درجة مئوية يف فرتتي منت�سف ونهاية  �حلر�رة فيها مبقد�ر 

 .RCP 8.5 النبعاثات �لغازية �ملرتفع�

متابعة خرباء اأك�صاد مع املزارعني يف موقع امل�صروع
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التغريات امل�صتقبلية املتوقعة يف الهطوالت املطرية
دلت نتائج �لنماذج �ملناخية �أنه يف فرتة منت�سف �لقرن �حلايل �سيتعر�س نحو 17 % من م�ساحة �ملنطقة �لعربية لتناق�س يف 
متو�سط �لهطول �ملطري �ل�سنوي، بينما �ستتعر�س ن�سبة 16 % منه �إىل زيادة يف قيم متو�سط �لهطوالت �ملطرية  �ل�سنوية. �أما 
�مل�ساحة �ملتبقية و�لتي تبلغ ن�سبتها بحدود 68 % من �مل�ساحة �الإجمالية، فاإن �لتغري يف قيم �لهطوالت �ملطرية �سيكون طفيفًا جدً� 
�أو معدومًا. �أما يف فرتة نهاية �لقرن ف�سُتحافظ  �مل�ساحة �لتي تتعر�س لتناق�س يف متو�سط �لهطول �ملطري �ل�سنوي  على نف�س 
�لن�سبة، بينما �ستتعر�س ن�سبة 24 % منها �إىل زيادة يف قيم متو�سط �لهطوالت �ملطرية  �ل�سنوية. �أما �مل�ساحة �ملتبقية و�لتي تبلغ  

ن�سبتها بحدود 61 % من �مل�ساحة �الإجمالية، فاإن �لتغري يف قيم �لهطوالت �ملطرية �سيكون طفيفًا جدً� �أو معدومًا.
كما ُوجد �أن قيم �لتغري يف متو�سط �لهطول �ملطري تختلف من حيث �لتز�يد �أو �لتناق�س ح�سب �ملوقع �جلغر�يف، فترتكز �ملناطق �لتي 
�سيح�سل فيها �نخفا�س يف �لهطوالت �ملطرية يف �سرق وجنوب �لبحر �الأبي�س �ملتو�سط و �سرق �لبحر �الحمر و�أعايل نهر �لنيل و�سل�سلة 

جبال �الأطل�س وو�سط �سبه �جلزيرة �لعربية .
وترتكز �ملناطق �لتي �سيح�سل فيها تز�يد يف �لهطول �ملطري يف جنوب موريتانيا وجنوب �سرق �سبه �جلزيرة �لعربية و�لقرن �الإفريقي 
)جيبوتي و�ل�سومال( وجبال �الأحجار يف جنوب �جلز�ئر وجنوب �سرت يف ليبيا. �أما بالن�سبة حلو�سي نهري دجلًة و�لفر�ت، فمن 
�ملتوقع �أن ي�سهد تز�يدً� يف �لهطول �ملطري بالن�سبة ل�سيناريو �النبعاثات �لغازية �ملتو�سط  RCP 4.5  يف فرتتي منت�سف ونهاية �لقرن، 

�أما بالن�سبة لل�س���يناريو �ملرتفع RCP 8.5  فمن �ملتوقع �أن يتناق�س �لهطول �ملطري يف �حلو�سني �ملذكورين.  

املنطقة اجلغرافية
التغريات املتوقعة يف درجات احلرارة )درجة مئوية(

RCP 4.5 وفق �ل�سيناريو �ملتو�سطRCP 8.5 وفق �ل�سيناريو �ملرتفع
نهاية �لقرنمنت�سف �لقرننهاية �لقرنمنت�سف �لقرن

1.321.651.813.48منطقة �سرق �لبحر �الأبي�س �ملتو�سط
1.221.641.813.43منطقة جنوب �لبحر �الأبي�س �ملتو�سط

1.321.802.103.94منطقة جبال �الأطل�س
1.461.842.093.82منطقة �سرق �لبحر �الأحمر

1.531.852.543.99منطقة و�سط �سبه �جلزيرة �لعربية
1.341.682.173.52منطقة جنوب �سبه �جلزيرة �لعربية
1.531.852.544.21منطقة حو�سي نهري دجلة و�لفر�ت

1.722.152.854.20منطقة �أعايل حو�س نهر �لنيل
1.121.461.592.99منطقة �لقرن �الأفريقي

1.712.222.434.73منطقة جنوب غرب �ملغرب �لعربي )موريتانيا(

املنطقة اجلغرافية
التغريات املتوقعة يف الهطوالت املطرية )%(

RCP 4.5 وفق �ل�سيناريو �ملتو�سطRCP 8.5 وفق �ل�سيناريو �ملرتفع
نهاية �لقرنمنت�سف �لقرننهاية �لقرنمنت�سف �لقرن

- 10.7- 5.0- 1.6+ 2.3منطقة �سرق �لبحر �الأبي�س �ملتو�سط
- 17.5- 8.4- 5.7- 0.8منطقة جنوب �لبحر �الأبي�س �ملتو�سط
- 0.6+ 0.4+ 3.1+ 7.1منطقة حو�سي نهري دجلة و�لفر�ت

- 24.6- 14.4- 7.0- 10.0منطقة جنوب �سرت
- 12.1- 6.1+ 12.417.6+منطقة جنوب �سرق �سبه �جلزيرة �لعربية

+ 8.4+ 15.9+ 15.9- 7.7منطقة و�سط �سبه �جلزيرة �لعربية
4.9+- 8.3+ 10.7- 8.5منطقة جنوب �سبه �جلزيرة �لعربية

- 7.7- 5.4- 0.8- 6.1منطقة �سرق �لبحر �الأحمر
- 0.73- 1.7- 4.2- 5.6منطقة �أعايل حو�س نهر �لنيل

+ 27.7+ 16.9+ 9.5+ 12.2منطقة جنوب موريتانيا
+ 31.3+ 22.216.5++ 14.6منطقة جنوب غرب �ملغرب �لعربي )موريتانيا(

جدول الزيادة يف درجات احلرارة يف اأهم املناطق 

جدول التغريات يف الهطوالت املطرية الأهم املناطق
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التغريات امل�صتقبلية املتوقعة يف املوارد املائية
ح�سب  �لتناق�س  �أو  �لتز�يد  حيث  من  تختلف  �ل�سطحي   �جلريان  قيم  يف  �ملتوقع   �لتغري  قيم  �أن  �ملناخية  �لنماذج  نتائج  دلت 
�ملوقع �جلغر�يف، فترتكز �ملناطق �لتي �سيح�سل فيها �نخفا�س يف �جلريانات �ل�سطحية يف �سرق �لبحر �الأبي�س �ملتو�سط وجبال 
�ليمن وع�سري و�أعايل نهر �لنيل و�سل�سلة جبال �الأطل�س و�جلبل �الأخ�سر يف ليبيا. بينما ترتكز �ملناطق �لتي �سيح�سل فيها تز�يد 
يف �جلريان �ل�سطحي يف جنوب موريتانيا وجنوب �سرق �سبه �جلزيرة �لعربية و�لقرن �الإفريقي )جيبوتي و�ل�سومال( وجبال 
�الأحجار يف جنوب �جلز�ئر و�ل�سفوح �جلنوبية جلبال �الطل�س. �أما بالن�سبة حلو�سي نهري دجلة و�لفر�ت، فمن �ملتوقع �أن ي�سهد� 
تز�يدً� يف �جلريان �ل�سطحي بالن�سبة ل�سيناريو �النبعاثات �لغازية �ملتو�سط يف فرتتي منت�سف �لقرن ونهاية �لقرن �أما بالن�سبة 

لل�سيناريو �ملرتفعRCP 8.5 ، فمن �ملتوقع �أن يتناق�س �جلريان �ل�سطحي يف �حلو�سني �ملذكورين.

املنطقة اجلغرافية
التغريات املتوقعة يف اجلريان ال�صطحي )مم/�صنة(

RCP 4.5 وفق �ل�سيناريو �ملتو�سطRCP 8.5 وفق �ل�سيناريو �ملرتفع
نهاية �لقرنمنت�سف �لقرننهاية �لقرنمنت�سف �لقرن

- 28.0- 14.8- 1.97+ 4.3منطقة �سرق �لبحر �الأبي�س �ملتو�سط
- 1.4+ 0.1+ 5.6+ 1.3منطقة جنوب �لبحر �الأبي�س �ملتو�سط
- 13.1- 8.5+ 5.5+ 10.4منطقة حو�سي نهري دجلة و�لفر�ت

- 32.6- 22.3- 12.4- 15.0منطقة جبال �الأطل�س
- 16.8- 14.2+ 0.3- 2.3منطقة �جلبل �الأخ�سر - ليبيا

- 13.1- 8.5+ 5.6+ 10.4منطقة �أعايل حو�سي نهري دجلة و�لفر�ت
+ 8.5+ 5.7+ 14.1+ 1.0منطقة جنوب �سرق �سبه �جلزيرة �لعربية

- 0.44- 0.06+ 0.9- 1.6منطقة جبال �سرق �لبحر �الأحمر
+ 5.9+ 4.0+ 5.2+ 4.2منطقة جبال �الأحجار جنوب �جلز�ئر

+ 24.0+ 11.1+ 9.2+ 9.8منطقة جنوب موريتانيا
+ 16.0+ 6.4+ 13.4+ 8.0منطقة �لقرن �الإفريقي

جدول التغري يف اجلريان ال�صطحي يف اأهم املناطق

وفقاً  العربية  املنطقة  يف  احل���رارة  درج���ات  يف  املتوقعة  التغريات 
RCP4.5 لل�صيناريو

التغريات املتوقعة يف الهطوالت املطرية  يف املنطقة العربية وفقا 
RCP4.5 لل�صيناريو
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2. م�صروع تقييم ح�صا�صية املوارد املائية للتغريات املناخية يف املنطقة العربية واآثارها االقت�صادية واالجتماعية: 
الهدف من امل�صروع: 

�ملناخية يف  بالتغري�ت  تاأثر�  )hotspots(�الكرث  �ل�ساخنة   �ملناطق  �لعربية، وحتديد  �ملنطقة  �ملائية يف  �ملو�رد  تقييم ح�سا�سية  
�ملنطقة �لعربية.

اجلهات امل�صاركة يف امل�صروع:
 ينفذ هذ� �مل�سروع بالتعاون بني �ك�ساد وجلنة �الأمم �ملتحدة �القت�سادية و�الجتماعية لغرب �آ�سيا )ESCWA(، و�لوكالة �الأملانية 

.)GIZ(للتعاون �لدويل
نتائج تنفيذ امل�صروع:  

• تقييم �حل�سا�سية من خالل تق�سيم �له�سا�سة  �إىل ثالث مكونات:
- �لتعر�س.

- �حل�سا�سية.
- �لتكيف. 

مت تق�سيم كل مكون من مكونات �حل�سا�سية �إىل عدٍد من �الأبعاد وحتت كل بعد �أُدرج عدٌد من �ملوؤ�سر�ت.

ُق�سمت جماالت تاأثري �حل�سا�سية �إىل خم�سة قطاعات:
1 - قطاع �ملياه.

2 - قطاع �لزر�عة.
3 - �لقطاع �لبيئي و�حليوي.

4 - قطاع �لبنى �لتحتية و�مل�ستوطنات �لب�سرية.
5 - قطاع �ملو�رد �لب�سرية.

من  قطاع  لكل  موؤ�سر�ت �حل�سا�سية  و�سع  �أك�ساد يف  �سارك   •
هذه �لقطاعات وقد مت �ختيار 65 موؤ�سر للقطاعات �ملختلفة.  

• �سارك �ك�ساد يف  �إعد�د �خلر�ئط �لتي تعرب عن كل موؤ�سر 
هذه  تنزيل  مت  حيث  �جلغر�فية،  �ملعلومات  نظم  با�ستخد�م 

�لبيانات من قو�عد �لبينات �لعاملية، وتدقيقها مع �لبيانات �لوطنية للدول و�لعمل على حت�سينها، ومن ثم جتهيز كل �ملوؤ�سر�ت يف 
خر�ئط لها نف�س �لدقة، ويف هذ� �الإطار نفذ �ملركز �لعربي "�أك�ساد" �لعديد من �خلر�ئط على م�ستوى �ملنطقة �لعربية، وب�سيغتني 

�الأوىل متثل �لقيمة �حلقيقية للموؤ�سر، و�لثانية متثل ت�سنيف �حل�سا�سية بالن�سبة لهذ� �ملوؤ�سر، و�خلر�ئط �ملنجزة هي:
• خارطة �ملناطق �ملروية فعليًا.

• خارطة �ملناطق غري �ملروية )�لبعلية(. 
• خارطة �ملناطق �ملجهزة للري.

• خارطة تدهور �لغطاء �لنباتي للفرتة -2000 2011.
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• خارطة �ملناطق �الأكرث تعر�سًا خلطر �لفي�سانات.
• خارطة توزع �لرثوة �حليو�نية )�ملاعز – �الأغنام – �ملو��سي( لعام 2005.

• خارطة تدهور �لغطاء �لنباتي.
• تدهور �لغطاء �لغابوي للفرتة 2000 - 2013.

• �خلارطة �لهيدروجيولوجية.
• �خلارطة �الرتفاعية �لرقمية DEM 90m، وخارطة �النحد�ر�ت.

• خارطة �لغطاء �لنباتي. 
• خارطة توزع �لطرق. 

• خارطة توزع وت�سنيف �لرتبة 2014.
• خارطة توزع �ل�سدود مع �لتخزين �لفعلي لكل �سد.

• خارطة �ملناطق �ملخدمة بال�سدود.

• �مل�ساركة يف و�سع منهجية �لت�سنيف لكل موؤ�سر، و�إعطائه قيم ح�سا�سية من 1 �إىل 10، بحيث �أُعطيت  �لقيمة 1 للمناطق �الأقل 
ح�سا�سية، و�لقيمة 10 للمناطق �الأعلى ح�سا�سية، وقد متت عملية �لت�سنيف هذه بالت�ساور مع خرب�ء من �لدول �لعربية و�لعامل.

و�لبيئية  �ملائية  �الخت�سا�سات  كل  من  خرب�ء  على  توزيعه  مت  ��ستبيان،  �إعد�د  طريق  عن  �ملوؤ�سر�ت  لهذه  تثقيل  عملية  متت   •
و�ملناخية و�القت�سادية يف �لدول �لعربية، للم�ساركة يف �إعطاء �أوز�ن للموؤ�سر�ت تبد�أ من 1 )موؤ�سر قليل �الأهمية( �إىل 10)موؤ�سر 
مهم جد�( تعرب عن �أهميتها يف كل �لقطاعات، حيث �سارك �أك�ساد يف �إعد�د هذ� �ال�ستبيان، و �سارك كذلك 15 خبريً� من خمتلف 

�إد�ر�ت �أك�ساد يف �الإجابة عن هذ� �ال�ستبيان.
• تنفيذ عملية �لتجميع �لهند�سي Aggregation   بح�سب  مكونات �له�سا�سة، وعلى ثالثة قطاعات، وهي �لقطاع �لبيئي و�حليوي 

وقطاع �لزر�عة وقطاع �لبنى �لتحتية و�مل�ستوطنات �لب�سرية.
Voverall = )V1 * V2 * V3( /3

• �الإخر�ج �لنهائي خلر�ئط �له�سا�سة �لتي مت �حل�سول عليها بعد عملية  �لتجميع �لهند�سي .
• �إعد�د دليل �لتدريب حول منهجية �لتقييم �ملتكامل للح�سا�سية، �لذي مت توزيعه على كل �لدول �لعربية.

مناذج من اخلرائط امل�صتخدمة يف الدرا�صة
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•  �إعد�د دليل �لتدريب حول منهجية �لتقييم �ملتكامل للح�سا�سية، �لذي مت توزيعه على كل �لدول �لعربية.
• �مل�ساركة يف كل �الجتماعات �لدورية، �لتي عقدت يف مقر �ال�سكو� يف بريوت، وكذلك يف كل ور�سات �لعمل �لتي مت تنظيمها 

خالل فرتة �مل�سروع.
3. م�صروع تقييم اأثر التغريات املناخية على انتاجية بع�ش املحا�صيل الزراعية يف املنطقة العربية: 

ميكن للتغري�ت �ملناخية �أن توؤثر يف �لقطاع �لزر�عي، و�أن تنعك�س على �إنتاجية �ملحا�سيل �لزر�عية و�حتياجاتها �ملائية، وطول 
فرتة منوها، وهناك �لعديد من �لنماذج �لريا�سية �لتي ميكن ��ستخد�مها لدر��سة �أثر �لتغري�ت �ملناخية على �ملحا�سيل �لزر�عية. 

ومت يف هذه �مل�سروع �ختيار �لنموذج �لريا�سي  AquaCrop وذلك لالأ�سباب �الآتية: 
• يعتمد �لنموذج ب�سكٍل كبري على رطوبة �لرتبة.

• �لنموذج متاح جمانًا.
• �لبيانات �ملطلوبة لت�سغيل �لنموذج حمدودة مقارنًة مع �لنماذج �الأخرى.

• �سهل �ال�ستخد�م.
.CO2 ي�سع باحل�سبان تاأثري �لتغري يف درجة �حلر�رة، ومعدالت �الأمطار، وتركيز غاز �لكربون •

الهدف من امل�صروع: 
در��سة �أثر �لتغري�ت �ملناخية على بع�س �ملحا�سيل �لزر�عية �لرئي�سية يف �ملناطق �الآتية:

- حمافظة �لكرك يف �الأردن  ُدر�س حم�سوال �لقمح و�ل�سعري.
- حو�س �لعا�سي يف لبنان: ُدر�ست حما�سيل  �لباذجنان و�لبطاطا و�لذرة.
- منطقة �سمال �لدلتا يف م�سر: ُدر�ست حما�سيل �لقمح و�لذرة و�لقطن.

خارطة ه�صا�صة القطاع الزراعي للتغريات املناخية لفرتة منت�صف القرن احلايل
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اجلهات امل�صاركة يف امل�صروع: 
)FAO(،  و�لوكالة �الأملانية  "�أك�ساد"، ومنظمة �الأغذية و�لزر�عة لالأمم �ملتحدة  ينفذ هذ� �مل�سروع بالتعاون بني �ملركز �لعربي 

 .)ESCWA( وجلنة �الأمم �ملتحدة �القت�سادية و�الجتماعية لغرب �آ�سيا ،)GIZ( للتعاون �لدويل
نتائج تنفيذ امل�صروع:  

•حتديد �أثر �لتغري�ت �ملناخية يف �ملحا�سيل �لزر�عية با�ستخد�م �لنموذج �لريا�سي Aqua Crop �لذي طورته FAO  لدر��سة 
�لعالقة ما بني �ملياه و�إنتاجية �ملحا�سيل. 
• ت�سمنت منهجية �لعمل �ملر�حل �الآتية:

- جمع �لبيانات �ملناخية �ملقي�سة يف مو�قع �لدر��سة �لثالثة لفرتة ال تقل عن ع�سر �سنو�ت.
 Global Emission( وفق �سيناريوهات خمتلفة لالنبعاثات �لغازية )حتديد �لتغري�ت �ملناخية )درجة حر�رة وهطول مطري -

.RCP8.5 و RCP4.5 �ل   )Scenario

- جمع بيانات حول �لرتبة و�لري و�إد�رة �حلقل  للمناطق �مل�ستهدفة يف �لدر��سة.
- معايرة �لنموذج �لريا�سي با�ستخد�م �مل�ساهد�ت �حلقلية الإنتاجية �ملحا�سيل �لزر�عية �ملدرو�سة.

�لريا�سي  �لنموذج  با�ستخد�م  �ملائية  �إنتاجية �ملحا�سيل، وطول فرتة منوها، و�حتياجاتها  �ملناخية على  �لتغري�ت  �أثر  - حتديد 
AquaCrop.

ال�صيناريوهات املناخية املدرو�صة: 
بعني  �الآت��ي��ة  �ملناخية  �ل�سيناريوهات  �ل��در����س��ة  و�سعت 

�العتبار:
بقاء  يفرت�س   :)RCP8.5( �ملرتفعة  �النبعاثات  �سيناريو   •
من  للتخفيف  �إج��ر�ء�ت  �تخاذ  وعدم  على حالها،  �الأمور 

�النبعاثات �لغازية
• �سيناريو �النبعاثات �ملتو�سطة )RCP4.5(: �سيناريو متفائل 
ن�سبيًا من حيث تخفي�س  �نبعاثات �لغاز�ت  حيث يفرت�س 
زياده م�ستقبلية ب�سيطة يف زيادة �نبعاثات CO2  قبل �أن 

تبد�أ بالرت�جع بحلول 2040.
• �أ�سارت نتائج �لدر��سة �إىل �أنه وفقًا لل�سيناريو �ملتو�سط RCP4.5 �ستنخف�س �إنتاجية حم�سول �لباذجنان مبقد�ر 9.5 % و 
13 % يف فرتتي منت�سف ونهاية �لقرن على �لتو�يل . كما �أنه من �ملتوقع �ن تق�سر فرتة منو �ملح�سول مبقد�ر 17 يومًا نتيجة 

�رتفاع درجات �حلر�رة، �أما بالن�سبة لالحتياجات �ملائية ملح�سول �لباذجنان فمن �ملتوقع �أن تنخف�س مبقد�ر 7 % يف نهاية 
�لقرن بالرغم من زيادة درجات �حلر�رة، ويعود ذلك �إىل  ق�سر مو�سم �لنمو. ووفقًا لل�سيناريو �ملرتفع RCP8.5، فاإنه من 

�ملتوقع �أن تنخف�س �إنتاجية �لباذجنان مبقد�ر 10 % و 27 % يف فرتتي منت�سف، ونهاية �لقرن على �لتو�يل. 
�إنتاجية حم�سول  RCP4.5، �ستنخف�س  �أنه وفقُا لل�سيناريو �ملتو�سط  • كما دلت �لنتائج �لتي مت �حل�سول عليها من �لدر��سة 
�لبطاطا  مبقد�ر 4 % و 5 % يف فرتتي منت�سف و نهاية �لقرن على �لتو�يل، ووفقًا لل�سيناريو �الأ�سو�أ، فاإنه من �ملتوقع �نخفا�س 
�إنتاجية �لبطاطا يف منطقة حو�س �لعا�سي يف �سمال لبنان مبقد�ر 5 % عند منت�سف �لقرن �حلايل، ومبقد�ر 11 % عند 

نهايته.  
• ويف حمافظة �لكرك يف �الأردن من �ملتوقع وفقًا لل�سيناريو �ملتو�سط RCP4.5، �نخفا�س �إنتاجية حم�سول �لقمح �لبعل مبقد�ر 
�إنتاجية  فاإن    ،RCP8.5 �ال�سو�أ  لل�سيناريو  بالن�سبة  �أما  �لتو�يل.  على  �لقرن  ونهاية  منت�سف  فرتتي  % يف   15.5 و   %  1.5

حم�سول �لقمح �ستنخف�س بحدود 5 % و 55.3 % يف فرتتي منت�سف و نهاية �لقرن على �لتو�يل، ويعود �سبب ذلك �إىل �رتفاع 
درجات �حلر�رة، و�نخفا�س متو�سط كمية �الأمطار �ل�سنوية. 

• �أما يف منطقة �سمال �لدلتا يف م�سر، فاإنه وفقًا لل�سيناريو �ملتو�سط RCP4.5  من �ملتوقع �نخفا�س �نتاجية حم�سول �لقمح 
�ملروي مبقد�ر 4.1 % و 5.7 % يف فرتتي منت�سف ونهاية �لقرن على �لتو�يل. �أما بالن�سبة لل�سيناريو �ملرتفع RCP8.5، فان 
�إنتاجية حم�سول �لقمح تنخف�س بحدود 4 % و 5.5 % يف فرتتي منت�سف ونهاية �لقرن على �لتو�يل، �أما بالن�سبة ملح�سول 
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�لقطن، فاإن �النخفا�س يف �إنتاجية حم�سول �لقطن من �ملتوقع �أن تكون بحدود 3 و 6.3 % يف فرتتي منت�سف ونهاية �لقرن 
على �لتو�يل وفقًا لل�سيناريو �الأ�سو�أ.

�إىل �نخفا�س طول مو�سم �لنمو،  �أكرب يف �ملحا�سيل �ملطرية، و�ستوؤدي هذه �لتغري�ت  �أثر �لتغري�ت �ملناخية �سيكون  �أن  • وجد 
و�نخفا�س �الحتياجات �ملائية للمحا�سيل، كنتيجة لق�سر طول مو�سم �لنمو.

4. م�صروع درا�صة ح�صا�صية  القطاع الزراعي للتغريات املناخية يف اجلمهورية اللبنانية:  
الهدف من امل�صروع: 

در��سة ح�سا�سية  �لقطاع �لزر�عي يف �جلمهورية �للبنانية للتغري�ت �ملناخية، وذلك من خالل ��ستخد�م نتائج �لنماذج �ملناخية 
للموؤ�سر�ت �ملتعلقة بالقطاع �لزر�عي.

اجلهات امل�صاركة يف امل�صروع: 
ُينفذ هذ� �مل�سروع بالتعاون بني �ملركز �لعربي "�أ�ك�ساد"، و�لوكالة �الأملانية للتعاون �لدويل )GIZ(، و�ملركز �لوطني لال�ست�سعار 

.)CNRS( عن بعد يف �جلمهورية �للبنانية
نتائج تنفيذ امل�صروع:  

• �أعد �أك�ساد در��سة مرجعية تلخ�س �لدر��سات �ل�سابقة �لتي متت حول �لقطاع �لزر�عي يف لبنان و�أثر �لتغري�ت �ملناخية �ملتوقعة 
بح�سب �لنماذج �ملناخية �ملختلفة، وقد مت من خاللها حتديد �ملوؤ�سر�ت �لتي �ستدخل يف �لدر��سة 

• قام �أك�ساد بتاأمني �لبيانات �لالزمة للبدء بالعمل  حيث مت جتهيز �خلر�ئط  �الآتية:
1. خارطة �ملناطق �الأكرث عر�سة للفي�سان.

2. خارطة �ملناطق �ملروية
3. خارطة �لرتبة

4. خارطة �لكثافة �ل�سكانية.
5. مناطق توزع �لالجئني.
6. �خلارطة �جليولوجية.
7. خارطة �ملياه �جلوفية

8. خارطة ��ستخد�مات �الأر��سي
9. خارطة توزع �لغابات

10. خارطة �لت�سحر

5. م�صروع املوؤ�صرات الوطنية للت�صحر يف قطاع املياه يف اجلمهورية العربية ال�صورية:
الهدف من امل�صروع: 

و�سع موؤ�سر�ت وطنية للت�سحر خا�سة ب�سورية تغطي كافة �لقطاعات مثل قطاع �ملياه، و�لرتبة و�لغطاء �لنباتي، بحيث تر�عي هذه 
�ملوؤ�سر�ت ظروف �لت�سحر �ملحلية، وطبيعة عمل �ملوؤ�س�سات �لعاملة يف هذ� �ملجال، كما ويهدف �مل�سروع �إىل تعميم هذه �ملوؤ�سر�ت 

على �ملوؤ�س�سات �ملعنية، للعمل بها كموؤ�سر لدعم �تخاذ �لقر�ر يف جمال مكافحة وتخفيف �آثار �لت�سحر.
اجلهات امل�صاركة يف امل�صروع: 

و�لهيئات  �لوز�ر�ت و�جلامعات  و�لبيئة وكافة  "�أ�ك�ساد"، ووز�رة �الد�رة �ملحلية  �لعربي  �ملركز  بالتعاون بني  �مل�سروع  ينفذ هذ� 
�ملعنية بظاهرة �لت�سحر يف �جلمهورية �لعربية �ل�سورية.

نتائج تنفيذ امل�صروع:  
تق�سيمها  للت�سحر، حيث مت  �لوطنية  �ملوؤ�سر�ت  و�لبيئة بو�سع  �ملحلية  بالتعاون مع �الخت�سا�سيني يف وز�رة �الد�رة  �أك�ساد  قام 
�إىل �أربعة قطاعات، وهي �ملناخ، و�ملياه، و�لرتبة و�لغطاء �لنباتي، ور�عى �أك�ساد يف و�سع هذه �ملوؤ�سر�ت �ملعايري �لعاملية، �أي �أنها 
حتقق �ملعيار )SMART )Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound. كما ر�عت ظروف �لت�سحر 
يف �سورية، و�آلية عمل �ملوؤ�س�سات، وطريقة جمع �لبيانات، فتم على �سبيل �ملثال و�سع ع�سرة موؤ�سر�ت يف قطاع �ملياه تغطي �ملو�رد 
�ملائية بكافة ��سكالها �جلوفية و�ل�سطحية و�ملعاجلة، كما مت حتديد حدود هذه �ملوؤ�سر�ت، وكيفية قيا�سها، و��ستخال�س �لنتيجة 

�لالزمة لدعم �تخاذ �لقر�ر. 
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الهدف من امل�صروع:
�ملناخية  �الأح���د�ث  ت��ك��ر�ر  على  �ملناخية  �لتغري�ت  �أث��ر  تقييم 
�ملتطرفة، مثل �جلفاف و�لفي�سان يف ثالث مناطق  من �ملنطقة 
�لعربية، وهي حو�س و�دي �سيقة يف ُعمان، وحو�س و�دي جمردة 

يف تون�س، وحو�س نهر �لكبري �جلنوبي يف �سورية ولبنان.
�جلهات �مل�ساركة يف �مل�سروع: 

�ل�سركاء  من  جمموعة  بني  بالتعاون  �مل�سروع   ه��ذ�  تنفيذ  يتم 
�ملتحدة  �الأمم  "�أك�ساد"، وجلنة  �لعربي  �ملركز  وهم،  �الإقليميني 
ومعهد   ،)ESCWA( �آ�سيا  لغرب  و�الجتماعية  �القت�سادية 
و�ملنظمة   ،)SMHI( �ل�سويدي  و�لهيدرولوجيا  �جلوية  �الأر�ساد 
للتعاون  �الأملانية  و�لوكالة   ،)WMO( �جلوية  لالأر�ساد  �لعاملية 

.)SIDA( وبتمويل من �لوكالة �ل�سويدية للتعاون �الإمنائي �لدويل ،)GIZ( لدويل�
نتائج تنفيذ امل�صروع:  

•��ستخدم �أك�ساد نتائج �لنماذج �ملناخية ال�ستنتاج �الأحد�ث �ملناخية �ملتطرفة، حيث �نتهى من �إعد�د �ملوؤ�سر�ت �لتالية لالأحد�ث 
�ملناخية �ملتطرفة وفق �سيناريو هي �النبعاثات �ملتو�سطة RPC4.5 و �النبعاثات �ملرتفعة RPC8.5 من �أجل ثالث فرت�ت زمنية، 

وهي 1985 - 2005، و2045 - 2065 و 2081 - 2100 على �لتو�يل ملناطق �لدر��سة �لثالثة �ملذكورة �أعاله:
  Maximum length of dry spell)CDD( -
Maximum length of wet spell  )CWD( -

Number of Days when Tmax > 35 
0

C  )SU35( -

)SU40(  Number of Days when Tmax > 40 
0

C -

Number of nights when Tmin > 20 
0

C )Tropical nights( )TR( -

Number of Days when Precipitation >= 10 mm  )R10( -

Number of Days when Precipitation >= 20 mm  )R20( -

 RPC4.5  قام �ك�ساد بدر��سة �أثر �لتغري�ت �ملناخية يف حدوث �جلفاف مبناطق �لدر��سة �لثالثة وفق �سيناريو هي �النبعاثات •
و RPC8.5 من �أجل ثالث فرت�ت زمنية، وهي: 1986 - 2005، 2045 - 2065، 2081 - 2100 على �لتو�يل من خالل ح�ساب  
موؤ�سر �جلفاف  SPI )Standardized Precipitation Index( با�ستخد�م �الأمطار �ل�سهرية طويلة �الأمد 1970 – 2100، حيث 

مت ت�سنيف �جلفاف الأربعة م�ستويات :

مت خالل �ملر�حل �ملختلفة لو�سع �ملوؤ�سر�ت عقد �لعديد من �الجتماعات بني خرب�ء �أك�ساد و�الخت�سا�سني يف وز�رة �الد�رة �ملحلية 
و�لبيئة، و�أي�سًا مع خرب�ء من موؤ�س�سات �لدولة �ملعنية.

�إىل وز�رة �الد�رة  �ملوؤ�سر�ت  لهذه  ت�سمل �سرحًا مف�ساًل  �لتي  �لنهائية  �لتقارير  بت�سليم  �أك�ساد  2016 قام  �الأخري من  �لربع  يف 
�ملالحظات  الأخذ  �ملعنية  �حلكومية  �لهيئات  على  �ملوؤ�سر�ت  هذه  بتوزيع  بدورها  �الأخرية  قامت  حيث  �ل�سورية،  و�لبيئة  �ملحلية 

�الأخرية قبل تعميمها لي�سار �لعمل بها، و�سيتم تعميم هذه �ملوؤ�سر�ت ح�سب �لربنامج �لزمني للم�سروع يف بد�ية عام 2017.
يجب �أن حتقق معايري �ختيار �ملوؤ�سر ح�سب SMART �ل�سروط �الآتية:

- �أن يكون �ملوؤ�سر حمددً�
-  تو�فر �لبيانات �لالزمة كمًا ونوعًا

- �سهولة �لقيا�س
- �سهولة �لفهم و�لتحليل

- �حلدود �لزمنية �لو��سحة
 م�سروع درا�سة تاأثري الظواهر املناخية املتطرفة على املوارد املائية يف املنطقة العربية:



140

املـــركز العربي - اأك�ســـاد

)Wet Condition( حلالة �لرطبة� -
 )Slight and Moderate Drought( جفاف خفيف �إىل متو�سط �ل�سدة  -

)Severe Drought( جفاف �سديد -
)Extreme Drought( �ًجفاف �سديد جد -

•  تو�سلت �لدر��سة �إىل �أن عدد مر�ت حدوث �جلفاف ومددها �سوف يزد�د كلما �جتهنا �إىل نهاية �لقرن، وال�سيما يف حو�س 
.RPC4.5 منها بح�سب �ل�سيناريو RPC8.5 جمردة، و�أن �ملناطق �لثالثة �أكرث عر�سة حلو�دث �جلفاف بح�سب �ل�سيناريو

RCP8.5 يف حو�ش نهر الكبري اجلنوبي من اأجل ال�صيناريو املرتفع SPI تغري قيم
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القت�ساد والتخطيط 
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اإدارة القت�ساد والتخطيط

تعمل اإدارة االقت�صاد والتخطيط على تنفيذ اأن�صطتها من خالل الربامج واالأق�صام الرئي�صية التالية:
1. برنامج الدرا�صات االقت�صادية واالجتماعية:

يهدف هذ� �لربنامج �إىل معاجلة �مل�سكالت �القت�سادية و�الجتماعية �لقائمة، و�لتي تن�ساأ يف جمال �ال�ستعمال �مل�ستد�م للمو�رد 
�لطبيعية يف �ملناطق �جلافة يف �لدول �لعربية و�ملحافظة عليها، ويف تنفيذ در��سات �جلدوى �القت�سادية للنتائج �لتي يتح�سل 
عليها من �لبحوث �لتي يجريها، وكذلك در��سة �جلدوى �لفنية و�القت�سادية للم�ساريع �لر�ئدة و�لتنموية �لتي تنفذ ، و�لعمل على 

ن�سر �لنتائج �لبحثية و�لتقانات �ملتطورة على �أ�س�س �قت�سادية وطنية، وتنمية وتطوير �ملر�أة �لريفية.
2. برنامج توطني واإدارة املعرفة: 

يهدف هذ� �لربنامج �إىل حتقيق منظومة معرفية متكاملة باأدو�ت معلوماتية متطورة ومرنة للو�سول باأك�ساد �إىل م�ستوى متقدم 
من �لتبادل �ملعريف �لد�خلي و�خلارجي، بحيث يكون م�سدرً� �أ�سا�سيًا للمعارف يف جماالت �خت�سا�سه ويف جمال �لريادة �أمام 

�ملوؤ�س�سات �الإقليمية و�لدولية.
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امل�شاريع املنفذة
يف اإدارة االقت�شاد والتخطيط
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م�سروع تقييم النتائج البحثية والتقنية 
التي ينفذها اأك�ساد

الهدف من امل�صروع: 
�أر�س �لو�قع يف  "�أك�ساد" بهدف �لتاأكيد على جدو�ها �القت�سادية على  �إليها �ملركز �لعربي  تقييم �لنتائج �لبحثية �لتي يتو�سل 
و�سبه  �ملناطق �جلافة  ل�سكان  و�القت�سادية  توفري قو�عد معلومات عن �خل�سائ�س �الجتماعية  �إىل  �إ�سافة  �ملز�رعني،  �أو��سط 
و�إعد�د  �لعربية،  �لكو�در  وتدريب  وتاأهيل  �ملتطورة  �لتقانات  تبني  معوقات  وحتديد  �لزر�عية  �لنظم  ودر��سة  �لعربية،  �جلافة 

�لدر��سات �القت�سادية و�الجتماعية �لتي يتطلبها عمل �ملركز.
مكان تنفيذ امل�صروع: 

كافة �لدول �لعربية. 
�صري العمل: 

حقق �ملركز �لعربي "�أك�ساد" خالل �ل�سنو�ت �الخرية نتائج علمية متقدمة وفق �الآتي:
1. درا�صة " التح�صني الوراثي للمجرتات ال�صغرية واأهميتها االقت�صادية يف الدول العربية":

بد�ية عام  �إ�سد�رها  ليتم  �لنهائية،  �ملر�جعة  �لرثوة �حليو�نية  �د�رة  بالتن�سيق مع  ويتم  �لدر��سة،  �إجناز   2016 مت خالل عام 
 .2017

         

2. الدرا�صة الفنية واالقت�صادية ال�صتعماالت املياه املعاجلة يف الدول العربية:
 مت �حل�سول على �لبيانات �الأولية و�لثانوية، وت�سميم �ال�ستمار�ت �القت�سادية و�الجتماعية �لالزمة  )�مل�ستهلك، �ملُنتج( ل�سالح 
�لفنية  �لدر��سة  و�إع��د�د  �ال�ستمار�ت،  بيانات  حتليل  على  �لعمل  ومت  ُعمان،  �سلطنة  �سورية،  تون�س،  �الأردن،   ( عربية  دول  �أربع 

و�القت�سادية، ويتم بالتن�سيق مع �إد�رة �الأر��سي و��ستعماالت �ملياه على �ملر�جعة �لنهائية ليتم ��سد�رها منت�سف عام 2017.
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اأك�صاد يف  اأك�صاد الإنتاج البال�صتيك الزراعي" يف حمطة بحوث  "اجلدوى االقت�صادية ملعمل  اإع��داد درا�صة حول:   .3
ال�صن:

�سمن �إطار تنفيذ خطط وبر�مج عمل �ملركز �لعربي "�أك�ساد" وتو�سيع �لبنية �لتحتية خلدمة نتائج �لبحث �لعلمي، وتعزيز �لتمويل 
�لذ�تي، مت در��سة �جلدوى �القت�سادية ملعمل �أك�ساد الإنتاج �لبال�ستيك �لزر�عي" يف حمطة بحوث �أك�ساد يف �ل�سن، بينت �لدر��سة 
�أن زمن  1،03، كما  للتكاليف  �لعائد�ت  ون�سبة   ،% 3،07 للتكاليف  �لربح  ن�سبة  بلغت  للم�سروع، حيث  �قت�سادية  وجود جدوى 

��سرتد�د قيمة �ملعمل بلغت 3.6 �سنة، مما يوؤ�سر لنجاح �مل�سروع �قت�ساديًا.
4. تنفيذاً خطة املركز العربي لعام 2017، يتم العمل على:

1. �الإعد�د لدر��سة حول �جلدوى �القت�سادية لل�سد�ت �ملائية �لتي نفذها �ملركز �لعربي �أك�ساد.
�لدول  ِقبل  �الأخرية من  �ل�سنو�ت  و�ملُعتمدة يف  �أك�ساد،  �ملُ�ستنبطة يف  �لقمح  الأ�سناف  �القت�سادية  لدر��سة �جلدوى  �الإعد�د   .2

�لعربية.
م�سروع تطوير الإر�ساد الزراعي يف الدول العربية

هدف امل�صروع: 
تعزيز تبادل �خلرب�ت و�لتن�سيق و�لتعاون بني �أجهزة �الإر�ساد �لعربية، ونقل 
�البحاث،  �مل�ستفيدين من هذه  �ملركز �ىل  بها  يقوم  �لتي  �الأبحاث  نتائج 
�لدول  �لتطبيقية يف  �الإر�سادية  �لبحوث  و�إج��ر�ء   ، ومربني  مز�رعني  من 
�لعربية و�لدر��سات �لتقوميية مل�ساريع �لتنمية �لزر�عية و�لريفية وخا�سة 
�لتنموية و�الإغاثية،   �مل�ساريع  �إر�ساديًا زر�عيًا، وتنفيذ  ن�ساطًا  �لتي ت�سمل 
باالإ�سافة �إىل تدريب �لكو�در �لعربية يف جمال �الإر�ساد �لزر�عي و�لرتكيز 
هذ�  يف  �ال�ست�سارية  �خل��دم��ات  وت��ق��دمي  �ألت�ساركي  �لنهج  عملية  على 

�ملجال.
مكان تنفيذ �مل�سروع: كافة �لدول �لعربية. 

�صري العمل: 
حقق �ملركز �لعربي "�أك�ساد" خالل �ل�سنو�ت �الخرية نتائج علمية متقدمة وفق �الآتي:

:SDC 1 - م�صروع دعم �صبل املعي�صة لالأ�صخا�ش املت�صررين من االأزمة يف �صورية
هدف امل�صروع: 

حت�سني �الأمن �لغذ�ئي لعائالت �ملز�رعني ومربي �حليو�نات يف حمافظتي درعا و�حل�سكة  �ملت�سررة من �الأزمة يف �سورية من 
خالل دعم �سبل �ملعي�سة لهذه �لعائالت.

�صري العمل: 
• مت ��ستكمال تنفيذ �ملرحلة �الوىل للم�سروع حيث مت تنفيذ �الن�سطة �لتالية:

- تنفيذ م�سح ما بعد �لتوزيع للتاأكد من ��ستالم �مل�ستفيدين ملدخالت �النتاج �لتي وزعها �مل�سرع من خالل �ختيار عينة ع�سو�ئية 
101  م�ستفيد من مكون �النتاج �حليو�ين و104 م�ستفيد من مكون �النتاج �لنباتي وقد بينت �لنتائج �ن �لغالبية  مكونة من 
�لعظمى من �لعائالت �مل�ستهدفة ، �أبدت ر�ساها عن عملية توزيع م�ستلزمات �النتاج �لتي ��ستلمتها من بذور للقمح و�الدو�ت 

�لزر�عية و�العالف و�الدوية �لبيطرية . 
- بعد �النتهاء من تنفيذ �ملرحلة �الوىل من �مل�سروع، مت �جر�ء م�سح �قت�سادي و�جتماعي للعائالت �مل�ستفيدة من �مل�سروع لبيان 
�ثر �مل�سروع على تلك �لعائالت، من خالل �ختيار عينة ع�سو�ئية بن�سبة 10 % من �مل�ستهدفني، و�لتي بلغت 104 عائلة م�ستفيدة 
)تزرع �لقمح( وخل�ست  �لنباتي  )تربية �الغنام و�البقار( و100عائلة م�ستفيدة من مكون �النتاج  من مكون �النتاج �حليو�ين 

نتائج �مل�سح �ىل مايلي:
1 -  �زد�دت �لغلة من �لقمح �لبعلي بن�سبة %10 لدى �مل�ستهدفني من حمافظة درعا و 13 % يف حمافظة �حل�سكة، كما �زد�د 
�لدخل �الجمايل بن�سبة %18 و %28 للم�ستفيدين من �مل�سروع يف درعا و�حل�سكة، على �لتو�يل. وقد تبني �ن نحو 63 % من 
�مل�ستفيدين ح�سرو �لندو�ت �لتدريبية �لتي نفذها �مل�سروع و�ن 42 % منهم ن�ساء. كما لوحظ حت�سن يف �لو�سع �لغذ�ئي لال�سر 
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�مل�ستهدفة  من حيث حت�سن ��ستهالك �خل�سار 
و�لبقوليات و�اللبان.

2 -  �زد�د حجم �لقطيع  لدى �لعائالت �مل�ستفيدة 
من مكون �النتاج �حليو�ين مبعدل 20 % خالل 
مبعدل  �ل�سنوي  �لدخل  و�زد�د  �مل�سروع،  فرتة 
30 %، كما حت�سنت �حلالة �ل�سحية للقطيع،  

�سد  حيو�ناتهم  ح�سنو  قد  �ملربني  جميع  و�أن 
�ملربني  م��ن   %  42 و�ن  �ل�سارية،  �الم��ر����س 
�لتي  �لتدريبية  �لندو�ت  ح�سرو�  قد  ون�سائهم 
�لو�سع  حت�سن  لوحظ  كما  �مل�����س��روع.  نفذها 
�لغذ�ئي للعائالت �مل�ستهدفة من خالل حت�سن 

��ستهالكهم للبي�س و�للنب و�لدهون .  
• تنفيذ �ملرحلة �لثانية من �مل�سروع وكانت �أهم 

�الأن�سطة �ملنفذة يف �مل�سروع ما يلي:
- مت �ختيار 2000 م�ستفيدً� للم�سروع، 800 م�ستفيد ملحافظة درعا و 1200 م�ستفيدً� ملحافظة �حل�سكة.

- �إجر�ء �مل�سح �الأويل من �أجل حتديد �لو�قع �القت�سادي و�الجتماعي لهوؤالء �مل�ستفيدين وحتديد �حتياجاتهم �ل�سرورية. وتو�سلت 
هذه �مل�سوحات �إىل �لنتائج �لتالية:

• بلغ متو�سط عمر مز�رعي �حلبوب �مل�ستهدفني  نحو 50  �سنة ) ن�سفهم تقربا من �لن�ساء(، وغالبيتهم �لعظمى ينتمون �إىل 
2 هكتار(  ) �قل من  �لزر�عة �ملطرية، وميتلكون حياز�ت �سغرية  ، ويعتمدون على  �أفر�د(   7 ) نحو  عائالت متو�سطة �حلجم 
1155 كغ/ 151500لرية �سورية ، ويزرعون �غلب �أر��سيهم بالقمح �لتي تعطيهم غلة ال تتجاوز  تعطيهم دخال �سنويا قدره 
�إنتاج  تدريبية يف جمال  الأن�سطة  �لذين خ�سعو�  �مل�ستفيدين  ن�سبة  �أن  وتبني  1900 كغ/هكتار يف �حل�سكة.  و  هكتار يف درعا 

�حلبوب بلغت 35 % فقط، و�ن معظم �ملز�رعني عانو من قلة �لبذ�ر وغالء ثمن مدخالت �الإنتاج وقلة �الأ�سمدة.  
• بلغ متو�سط عمر مربي �حليو�نات نحو 51 �سنة ) ن�سفهم من �لن�ساء(، وينتمون �إىل عائالت �سغرية �إىل متو�سطة �حلجم ) نحو 
6 �أفر�د( ، وجميعهم يعتمدن على �الإنتاج �حليو�ين كم�سدر �أ�سا�سي للدخل بحيازة �سغرية بلغت 11 ر�أ�سا من �الأغنام، و�لتي 
تناق�س �سنويا، تعطيهم دخال مقد�ره 100000 لرية �سورية �سنويًا ، ويعتمدون على �ل�سعري �لعلفي و�لنخالة و�لتنب يف تغذية 
حيو�ناتهم ، كما تقوم �ملر�أة بدور �أ�سا�سي يف تربية �حليو�نات ولكنها مل تخ�سع الأي نوع من �لتدريب يف هذ� �ملجال ، و�أ�سارت 

�لبيانات �إىل �إن �هم �مل�سكالت �لتي يعاين منها �ملربون كانت قلة �الأعالف و�رتفاع �الدوية �لبيطرية.
يف  م�ستفيد   1000( �لزر�عي  �ملكون  من  م�ستفيد  لكل  و�ملعقم  �ملغربل  �لقا�سي  �لقمح  بذ�ر  من  كغ   300 قدرها  كمية  توزيع   -

�ملحافظتني(. باالإ�سافة �إىل �سلة من بع�س �مل�ستلزمات �لزر�عية �سملت 6 �نو�ع من �مل�ستلزمات(. 
- توزيع 750 كغ من �ل�سعري �لعلفي لكل م�ستفيد من  مكون �النتاج �حليو�ين يف �حل�سكة و 850 كغ من �لنخالة لكل م�ستفيد يف 

درعا )1000 م�ستفيدً� يف �ملحافظتني( باالإ�سافة �إىل �سلة مكونة من 11 مادة من �الدوية �لبيطرية �ل�سرورية لكل مربي.
- تنفيذ 25 وحدة ح�ساد �ملياه تعتمد على  طريقة ح�ساد �ملياه من �سطوح �ملنازل كنموذج حل�ساد مياه �الأمطار لدى �لعائالت 

�مل�ستفيدة .
. ACF مت تنفيذ دورة متقدمة عن �جلندر لكو�در �مل�ساريع �ملنفذة بالتعاون مع منظمة -

- �ختيار 6 وكالء بيطريني يف �ملحافظتني وتدريبهم يف جمال �لرعاية �ل�سحية وت�سخي�س �الأمر��س �حليو�نية، ومت تزويدهم 
بحقائب بيطرية حتتوي على 26 نوع من �الدوية  و�ملعد�ت �لبيطرية �ل�سرورية لعملهم.

- قام �لفريق �حلقلي يف كلتا �ملحافظتني بتنفيذ نحو 20 جل�سة تدريبية لرفع �سوية �مل�ستفيدين )مز�رعني ومربيني( يف جمايل 
�الإنتاج �لنباتي و�حليو�ين.
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2 -  م�صروع الدعم الطارئ يف جمال االأمن الغذائي 
واملياه للعائالت املت�صررة من االأزمة يف �صورية:

هدف امل�صروع: 
للمنتجني  �ملبكر  و�لتح�سني  �لطارئة  �مل�ساعد�ت  تقدمي 
م��ن خ��الل حت�سني  �ل���رثوة �حليو�نية  وم��رب��ي  �ل��زر�ع��ي��ني 
�لو�سول لالأمن �لغذ�ئي و�لزر�عة و�ملياه لل�سكان �ملت�سررين 

من �الأزمة يف �سورية.
�صري العمل: 

• تنفيذ م�سح ما بعد توزيع م�ستلزمات �النتاج للتاأكد من 
��ستالم �مل�ستهدفني للم�ساعد�ت �ملقررة. 

• تنفيذ �مل�سح �لنهائي للم�سروع لتحديد �ثر �مل�سروع على 
حت�سني �لو�سع �ملعا�سي و�لغذ�ئي للم�ستفيدين من خالل 

�ختيار عينة ع�سو�ئية بن�سبة 10 % من �مل�ستهدفني ومن �أهم نتائج �مل�سح مايلي:
1 - زر�عة 1000 هكتار� من �لقمح وحتقيق زيادة يف �النتاجية بلغت 14 % يف درعا و 27 % يف �حل�سكة  وزيادة يف �لدخل  

�الجمايل مبعدل 25 % وزيادة يف فرتة �الكتفاء �لذ�تي من �لغذ�ء لثالثة ��سهر ��سافية كما �سارك 84 % من �ملز�رعني يف 
�لندو�ت �لتدريبية �لتي نفذها �مل�سروع  وكان 18 % منهم ن�ساء.

2 - تقدمي �العالف لنحو 10000 ر��سا من �ملا�سية ) �غنام و�بقار( وزيادة يف حجم �لقطيع مبقد�ر 20 % وزيادة يف �لدخل 

�الجمايل بنحو 35 % خالل فرتة �مل�سروع ، كما مت تقدمي �للقاحات �لبيطرية جلميع �لقطعان بالتعاون مع وز�رة �لزر�عة 
و�ال�سالح �لزر�عي يف �جلمهورية �لعربية �ل�سورية، و�سارك ثلثي �ملربني بالندو�ت �الر�سادية �لتي نفذها �مل�سروع وكان 20 % 

منهم من �لن�ساء. كما لوحظ حت�سن �لو�سع �لغذ�ئي للعائالت �مل�ستهدفة حيث ز�د ��ستهالكهم لالألبان و�للحوم و�لبي�س.
3 - تاأمني بذ�ر �خل�سرو�ت �ل�ستوية و�ل�سيفية لزر�عة 500 دومنا من �حلد�ئق �ملنزلية مما �دى �ىل تاأمني �خل�سرو�ت للعائلة 

على مد�ر �لعام وبالتايل حت�سني حالة �المن �لغذ�ئي لالآ�سرة مقارنة ببد�ية �مل�سروع باالإ�سافة �ىل زيادة يف دخل �لعائالت 
�مل�ستهدفة مبقد�ر 37 % خالل فرتة �مل�سروع. 

3 - م�صروع اال�صتجابة الطارئة يف جمال االأمن الغذائي واملياه لالأزمة يف �صورية:
هدف امل�صروع: 

لالأمن  �لو�سول  حت�سني  خالل  من  �حليو�نية  �لرثوة  ومربي  �لزر�عيني  للمنتجني  �ملبكر  و�لتح�سني  �لطارئة  �مل�ساعد�ت  تقدمي 
�لغذ�ئي و�لزر�عة و�ملياه لل�سكان �ملت�سررين من �الأزمة يف �سورية.

�صري العمل: 
بالت�ساوي  مق�سمة  للم�سروع،  م�ستفيدً�   1750 �ختيار   •
875 م�ستفيدً� ملحافظة درعا و 875 م�ستفيدً� ملحافظة 

و  �حليو�نية  �ل��رثوة  مربي  من  م�ستفيد   375  ( �حل�سكة 
375  م�ستفيد من مز�رعي �حلبوب و 125 �أمر�ة ريفية 

ملكون �حلديقة �ملنزلية  يف كل حمافظة(.
• �إجر�ء جمموعة من �مل�سوحات �مليد�نية يف كلتا �ملحافظتني 
للتاأكد من مطابقة �مل�ستفيدين ملعايري �الختيار، و�أي�سًا 
�مل�ستفيدين  لهوؤالء  �القت�سادي  �لو�قع  حتديد  �أجل  من 
وحتديد �حتياجاتهم �ل�سرورية وبالتايل حتديد طريقة 
تدخل �مل�سروع مل�ساعدة هوؤالء �مل�ستفيدين. وقد خل�ست 

هذه �مل�سوحات �إىل �لنتائج �لتالية: 
�سنة   57 �لنباتي  �الإنتاج  م�ستفيدين  متو�سط عمر  بلغ   -
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ولديهم عائالت �سغرية �إىل متو�سطة �حلجم )�أكرث من 6 �أوالد(، ويعتمدون على �لزر�عة �ملطرية للقمح ، ومبتو�سط غلة قدره 
نحو 2350 كغ/ هكتار، وميتلكون حياز�ت  زر�عية  �سغرية ) �أقل من 2.5 هكتار( وال يزرعونها كلها، وال يتجاوز دخلهم �ل�سنوي 
400.000 لرية �سورية، وقد تبني �إن نق�س �لوقود وغالء �أ�سعار �ملدخالت �لزر�عية ونق�س �الأ�سمدة و�لبذ�ر من �أهم �مل�سكالت 

�لتي يعاين منها �ملز�رعون.
- بلغ متو�سط عمر مربي �حليو�ن 51 �سنة، ولديهم نحو 6 �أوالد، ويعتمدون على تربية �حليو�نات ب�سكل رئي�س يف معي�ستهم 
146400 لرية �سورية ومعظم �الأ�سر ��سطرت لبيع جزء  14 روؤو�س من �الأغنام لكل �أ�سرة وبدخل �سنوي ال يتجاوز  و مبعدل 
�ل�سعري �لعلفي يف تغذية  �إن غالبية �ملربني يعتمدون على  من حيو�ناتها ل�سر�ء �الأعالف للجزء �ملتبقي، و�أظهرت �مل�سوحات 
حيو�ناتهم �لذي ي�سرتونه من �الأ�سو�ق وباأ�سعار عالية و�ن �ملر�أة �لريفية تلعب دور� �أ�سا�سيا يف تربية �حليو�نات ولكنها مل تتلق 
�ي نوع من �لتدريب يف هذ� �ملجال. كما تبني �إن نق�س �الأعالف وقلة وجودها وغالء �أ�سعارها  من �أهم �مل�سكالت �لتي تو�جه 

�ملربني.
- معظم �لن�ساء �ملنتفعني من مكون �لزر�عة �ملنزلية يعتمدون على زر�عة �خل�سرو�ت �ملروية كم�سدر �أ�سا�سي للدخل وبدخل 
�سنوي مقد�ره 125000 لرية �سورية  ومب�ساحات �سغرية وجميعهم تقريبا مل يخ�سعو� �إىل �أي تدريب يف جمال زر�عة �خل�سرو�ت 
على �لرغم من دورهم �الأ�سا�سي يف �إنتاجها، وتبني �ن �هم �مل�سكالت �لتي تعاين منها �ملر�أة �مل�ستهدفة كانت �ل�سعر �لعايل 

لبذ�ر �خل�سرو�ت وقلة �الأ�سمدة و�ملبيد�ت و�الأدو�ت �لزر�عية.   
يف  م�ستفيدً�   750( �لزر�عي  �ملكون  من  م�ستفيد  لكل  و�ملعقم  �ملغربل  �لقا�سي  �لقمح  بذ�ر  من  كغ   500 قدرها  كمية  توزيع   •

�ملحافظتني(.
• توزيع 250 �سلة زر�عية على �لن�ساء �لريفيات يف �ملحافظتني درعا و�حل�سكة حتتوي كل �سلة على جمموعة من بذ�ر �خل�سر�و�ت 
)بذ�ر خيار، فا�سولياء، خ�س، كو�سا، ملفوف، زهرة، بندورة، فجل، �سلق، بقدون�س، بطيخ �أحمر، باذجنان، فليفلة(، و�ملعد�ت 

�لزر�عية )م�سط ت�سوية، منكو�س، رف�س، جمرفة، نايلون �أنفاق لتغطية �ل�ستول(.
• توزيع 1000 كغ من �ل�سعري �لعلفي لكل م�ستفيد من مكون �الإنتاج �حليو�ين )750 م�ستفيدً� يف �ملحافظتني(.

• تنفيذ دور�ت تدريبية حلو�يل 130 م�ستفيدً� )ذكور و�إناث( يف �ملحافظتني درعا و�حل�سكة )65 م�ستفيد لكل حمافظة( يف جمال 
�ل�سحة �لبيطرية و�إنتاج م�ستقات �حلليب و�إنتاج �الأعالف وت�سنيع وحفظ �خل�سرو�ت وتوزيع �سالت على �مل�ستفيدين حتوي 

�أدو�ت ومعد�ت ومو�د خا�سة بكل مكون من مكونات �لتدريب.
�لنباتي  �الإنتاج  جمايل  يف  �مل�ستفيدين  �سوية  لرفع  تدريبية  جل�سة   30 نحو  بتنفيذ  �ملحافظتني  كلتا  يف  �حلقلي  �لفريق  قام   •

و�حليو�ين و�لزر�عة �ملنزلية.
4 - م�صروع دعم االإنعا�ش املبكر و�صبل املعي�صة للعائالت الفقرية واملت�صررة من االأزمة يف �صورية:

هدف امل�صروع: 
�مل�ساهمة يف تقدمي �مل�ساعد�ت و�لتح�سني �ملبكر للمنتجني �لزر�عيني من خالل حت�سني �لو�سول لالأمن �لغذ�ئي و�لزر�عة و�ملياه 

لل�سكان �ملت�سررين من �الأزمة يف �سورية.
�صري العمل:

• �ختيار 1500م�ستفيدً� للم�سروع، )500 م�ستفيد من �ملربني و500 م�ستفيد من مز�رعي �حلبوب و�خل�سار و500 �مر�أة ريفية 
ملكون ت�سنيع �اللبان(. 

• �إجر�ء جمموعة من �مل�سوحات �مليد�نية يف �ملحافظة للتاأكد من مطابقة �مل�ستفيدين ملعايري �الختيار، و�أي�سًا من �أجل حتديد 
�لو�قع �القت�سادي لهوؤالء �مل�ستفيدين وحتديد �حتياجاتهم �ل�سرورية وبالتايل حتديد طريقة تدخل �مل�سروع مل�ساعدة هوؤالء 

�مل�ستفيدين. وقد خل�ست هذه �مل�سوحات �إىل �لنتائج �لتالية: 
�لزر�عة كم�سدر  ويعتمدون على  ولديهم عائالت متو�سطة �حلجم،  �سنة   46 بلغ متو�سط عمر م�ستفيدين زر�عة �خل�سار   -
��سا�سي للدخل  ، وميتلكون حياز�ت زر�عية �سغرية  وال يزرعون �أكرث 0.8هكتار� باخل�سار، وال يتجاوز دخلهم �ل�سنوي 379000 
لرية �سورية. وقد تبني �إن نق�س �لوقود وغالء �أ�سعار بذور �خل�سار ونق�س �الأ�سمدة و�الآالت من �أهم �مل�سكالت �لتي يعاين منها 

�ملز�رعون.
- بلغ متو�سط عمر مربي �حليو�ن 47 �سنة، ولديهم نحو 7 �أوالد، ويعتمدون على تربية �حليو�نات ب�سكل رئي�س يف معي�ستهم 
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ومبعدل 9 روؤو�س من �الأغنام لكل 
يتجاوز  ال  �سنوي  وبدخل  �أ���س��رة 
و�أظهرت  �سورية.  لرية   187000

�ملربني  غالبية  �إن  �مل�����س��وح��ات 
وبقايا  �مل��ر�ع��ي  على  يعتمدون 
حيو�ناتهم  تغذية  يف  �ملحا�سيل 
�لعلف  �سر�ء  على  قدرتهم  لعدم 
�ل�سديد  لالرتفاع  �الأ���س��و�ق  م��ن 
�لريفية  �مل��ر�أة  وتلعب  �سعره.  يف 
دور� �أ�سا�سيا يف تربية �حليو�نات 
ولكنها مل تتلق �ي نوع من �لتدريب 
يف هذ� �ملجال. كما تبني �إن نق�س 
�الأع����الف وق��ل��ة وج��وده��ا وغالء 
�أ�سعارها  من �أهم �مل�سكالت �لتي 

تو�جه �ملربني.
- بلغ متو�سط عمر �لن�ساء �ملنتفعني من مكون ت�سنيع �اللبان 47عاما، يعتمدون على تربية �حليو�نات كم�سدر �أ�سا�سي للدخل 
وبدخل �سنوي مقد�ره 72225 لرية �سورية ومب�ساحات �سغرية وجميعهم تقريبا مل يخ�سعو� �إىل �أي تدريب يف جمال ت�سنيع 
�اللبان على �لرغم من دورهم �الأ�سا�سي يف �إنتاجها، وتبني �ن �هم �مل�سكالت �لتي تعاين منها �ملر�أة �مل�ستهدفة كانت �رتفاع 

تكاليف �الإنتاج و��ستغالل �لتجار وتلف جزء من �ملو�د ب�سبب عدم توفر �ملربد�ت و�لكهرباء.   
500 مر�أة ريفية حتتوي كل �سلة على �وعية حلفظ وت�سنيع �حلليب وحبوب منفحة  ل�  �أدو�ت ت�سنيع �اللبان  • توزيع �سلة من 

وقما�س للت�سفية(. 
• توزيع 500 �سلة من بذور �خل�سرو�ت على �ملز�رعني حتتوي كل �سلة على بذ�ر  )�سبانخ، خيار، فجل، خ�س، كو�سا، ملفوف، 
زهرة، بندورة، �سلق، بطيخ �حمر، فا�سولياء، باذجنان(، و�ملعد�ت �لزر�عية )م�سط ت�سوية، منكو�س، رف�س، جمرفة، �نبوب 

مياه، نايلون �أنفاق لتغطية �ل�ستول(. 
• توزيع 500 كغ من �ل�سعري �لعلفي لكل م�ستفيد من مكون �النتاج �حليو�ين مع 500 حقيبة حتوي �أدوية بيطرية.
•  تنفيذ دورة تدريبية للمدر�ء �حلقليني و�لفنيني �الإر�ساديني يف �ملحافظة   يف جمايل �الإنتاج �لنباتي و�حليو�ين.

• تنفيذ م�سح ما بعد �لتوزيع لن�سبة 20 % من �مل�ستفيدين ملعرفة مدى مالئمة �ملو�د �ملزعة حلاجاتهم.
• توزيع 9 طن من بذ�ر �لعد�س للم�ستفيدين �ملت�سررين من زر�عته يف �ملو�سم �ل�سابق )275( م�ستفيد.

�لتدخل �لذي قدمه �مل�سروع ومعرفة ن�سبة م�ساهمته يف �سد حاجات  �أثر  �لنهائي لعينة من �مل�ستفيدين لقيا�س  • تنفيذ �مل�سح 
�مل�ستفيدين ودعم �نتاجهم.

• قام �لفريق �حلقلي يف �ملحافظة بتنفيذ نحو 24 جل�سة تدريبية لرفع �سوية �مل�ستفيدين يف جمايل �الإنتاج �لنباتي و�حليو�ين 
و�لزر�عة �ملنزلية.   

5 - املوؤمترات وور�ش العمل:
• �مل�ساركة يف موؤمتر �لبحث �لعلمي �لزر�عي للهيئة �لعامة للبحوث �لعلمية �لزر�عية يف �جلمهورية �لعربية �ل�سورية بورقة عمل 

بعنو�ن " دور �ملركز �لعربي يف تنفيذ �مل�سروعات �لزر�عية يف �لبلد�ن �لعربية".
• �مل�ساركة بور�سة �لعمل �لت�ساورية  لربنامج �لغذ�ء �لعاملي �ملنفذة يف دم�سق.

• �مل�ساركة بور�سة �لعمل �لتي نظمتها �ال�سكو� حول مناق�سة نتائج م�سروع در��سة �ثر �لتغري�ت �ملناخية على �ملو�رد �لطبيعية يف 
�لدول �لعربية – بريوت - كانون �الول 2016.
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ق�سم التعاون العربي والدويل:
الهدف من الق�صم: 

ي�سعى �ملركز �لعربي لدر��سات �ملناطق �جلافة و�الأر��سي �لقاحلة �إىل زيادة �لتعاون �لفّعال مع كافة �ملوؤ�س�سات �لتنموية و�لبحثية 
و�الإر�سادية �لعربية و�لدولية من �أجل نقل خرب�ته �لعلمية و�لعملية �إىل �لدول �لعربية و�ال�ستفادة من �لتطور �لعلمي و�لتكنولوجي 

لدى مر�كز �الأبحاث �لعربية و�لعاملية لدعم م�سرية �لتنمية �لزر�عية.
مكان تنفيذ �لق�سم: كافة �لدول �لعربية. 

�صري العمل: 
ال��وزارات والهيئات العربية واملراكز   •

البحثية يف الدول العربية:
�لثنائية  �لتعاون  عالقات  �ملركز  يقيم 
م��ع ك��اف��ة �ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة م��ن خالل 
�التفاقيات �لثنائية مع وز�ر�ت �لزر�عة 
�سمن  ل���دول   تلك  يف  و�مل��ي��اه  و�لبيئة 
يقوم  ح��ي��ث  �ل�����س��ن��وي،  عمله  ب��رن��ام��ج 
 )17( من  باأكرث  �أن�سطته  بتنفيذ  �ملركز 
وفق  �أع�ساء  وغري  �أع�ساء  عربية  دولة 
متطلبات كل دولة من �أجل دعم  م�سرية 

�لتنمية �لزر�عية.
العربية  وال����ه����ي����ئ����ات  امل���ن���ظ���م���ات   •

واالإقليمية والدولية:
على  "�أك�ساد"  �لعربي  �ملركز  ي�سعى   -

�لعمومية  �جلمعية  لتو�سيات  تنفيذ�  وذلك  و�لدولية  �الإقليمية  و�لهيئات  �ملنظمات  كافة   مع  �لتعاون  رو�بط  لتعزيز  �ل��دو�م 
و�ملجل�س �لتنفيذي الك�ساد وقر�ر�ت جلنة �لتن�سيق �لعليا للعمل �لعربي �مل�سرتك يف تعزيز �لتعاون �مل�سرتك وذلك لال�ستفادة 

من �خلرب�ت �ملرت�كمة لدى �ملركز.
�إىل  �ل�سابقة باالإ�سافة  �ل�سنو�ت  �لتعاون �مل�سرتك مع منظمات وهيئات دولية خالل  باإبر�م �لعديد من �تفاقيات  - قام �ك�ساد 
 GIZ �لفني  للتعاون  �الملانية  و�لوكالة  للتنمية  �الإ�سالمي  �لبنك  ومنها  �لعمل،  وحلقات  �لعلمية  و�للقاء�ت  �ملوؤمتر�ت  �إقامة 
ACF و�ل�سندوق �لدويل  �ال�سبانية  �جلوع  �سد  �لعمل  ومنظمة  �حلكومية  غري  ومنظمة " ري�سكات RESCATE" �الإ�سبانية 
�أ�سيا  لغرب  و�الجتماعية  �القت�سادية  و�للجنة   )FAO( �ملتحدة  لالأمم  و�لزر�عة  �الأغذية  ومنظمة   )IFAD( �لزر�عية  للتنمية 
�جلافة  �ملناطق  يف  �لزر�عية  للبحوث  �لدويل  و�ملركز   CIDARI و�أوروب��ا  �لعربي  لالإقليم  و�لتنمية  �لبيئة  ومركز    ESCWA

و�سكرتارية  و�لتطوير  للتمويل  �ال�سبانية  و�لوكالة   EU �الأوروبي  UNDP  و�الحتاد  للبيئة  �ملتحدة  �الأمم  وبرنامج    ICARDA

�لنباتية  �لور�ثية  للم�سادر  �لدويل  و�ملعهد  �لتنوع �حليوي  التفاقية  �لدولية  و�ل�سكرتارية  �لت�سحر  ملكافحة  �لدولية  �التفاقية 
و�ملركز �لدويل لتح�سني �لذرة �ل�سفر�ء و�لقمح و�ل�سبكة �لدولية ملعلومات �لغذ�ء.

• وكاالت التعاون الفني ومراكز بحثية وجامعات يف دول متقدمة:
يقيم �ملركز �لعربي �ك�ساد �سالت تعاون علمي وفني مع �لعديد من �لهيئات و�لوكاالت ومر�كز �لبحوث �لعلمية ومنها �لوكاالت 
�الأملانية للتعاون �لفني GIZ و�ملعهد �لفدر�يل لعلوم �الأر�س BGR   ومعهد �لبحوث �لفرن�سي من �أجل �لتنمية IRD  وجامعة �لعلوم 
�لزر�عية يف جمهورية �سلوفاكيا وجامعة �أخن �الأملانية وموؤ�س�سة �سينجاجن لعلوم وتقانة �لبيئة �جلافة XAEST  يف �ل�سني وجامعة 
�لفرن�سي  �لبحار  �لعلمية ملا ور�ء  �لدر��سات  �لكتالوين ومركز  �لغابوي  �أملانيا و�ملعهد  �لنبات يف  لتغذية  �لدويل  هامبلت و�ملعهد 
وجامعتي لند و�ي�ساال يف �ل�سويد وجامعة لندن – كلية �مربيال، وذلك �سعيًا منه لتطبيق �الأ�ساليب �حلديثة و�ملتطورة يف تنفيذ 

م�ساريعه ونقل وتوطني �لتقانات �ملالئمة ملناخ �ملناطق �لعربية.
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برنامج توطني واإدارة املعرفة 

قام �أك�ساد خالل �لعام 2016 بتنفيذ عدة خطو�ت مهمة نحو تطوير �لبنية �اللكرتونية و�لتوجه نحو �لرقمية من خالل �لتن�سيق 
بني �لربنامج �لفرعي لتوطني و�إد�رة �ملعرفة ووحدة تكنولوجيا �ملعلومات وبني �الإد�ر�ت �ملخت�سة حيث مت حتقيق ما يلي:  

• حتديث بيانات موقع �أك�ساد باللغتني �لعربية و�الإنكليزية مبا يعك�س كافة �لتطور�ت �لتي طر�أت على عمل �أك�ساد خالل �لفرتة 
�ل�سابقة مثل �إ�سافة معلومات �ملحطات �لبحثية �جلديدة وغريها.

 20( • جتهيز �سبكة �ملعلوماتية يف مقر �أك�ساد �جلديد يف منطقة �ل�سبورة وتزويد �ملقر ب�سبكة �نرتنت �سوئية عالية �ل�سرعة 
ميغابت/ثا( قابلة للزيادة حتى )100 ميغابت/ثا( وفق 
�ل�سبكات  �إد�رة  بتطبيق  �ملوقع  تزويد  مت  كما  �حلاجة، 
)pfsense( ل�سمان �ال�ستخد�م �الأمثل ل�سبكة �النرتنت 

وحماية �ل�سبكة �ملحلية من �الخرت�قات.
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• تاأمني �ال�سرت�ك باأف�سل �لربجميات حلماية موقع �أك�ساد من �لتعديات و�الخرت�قات من �سركة )Accunetix( �لر�ئدة عامليًا 
يف هذ� �ملجال.

• بالتن�سيق مع جملة �لزر�عة و�ملياه: مت �النتهاء من �إعد�د بو�بة �إلكرتونية خا�سة باملقاالت �ملن�سورة يف �ملجلة ت�سمح بالبحث 
عن مقال من خالل جمموعة من �لبيانات )�لعنو�ن باللغتني �لعربية و�الإنكليزية/�ملوؤلفون/ملخ�س عن �ملقال( �أو جمموعة من 

�لكلمات �ملفتاحية، و�ستو�سع يف �خلدمة �سمن موقع �أك�ساد فور �نتهاء �إد�رة �ملجلة من �إعد�د �لبيانات.
•بالتن�سيق مع �إد�رة �لرثوة �حليو�نية: جاري �لعمل على �إعد�د تطبيق خا�س بالربنامج �لفرعي للتح�سني �لور�ثي ورعاية �ملجرت�ت 

�ل�سغرية يف �لدول �لعربية، ومن �ملتوقع �النتهاء منه وو�سعه قيد �ال�ستثمار يف نهاية �سهر �آذ�ر/مار�س 2016.
•بالتعاون مع كافة �الإد�ر�ت �لفنية يتم وب�سكل م�ستمر �إغناء حمتوى فقرة �ملقاالت �لعلمية يف موقع �أك�ساد.

• توفري �لدعم �لفني و�ل�سيانة لكافة �لتجهيز�ت و�لربجميات �لتي يتم ��ستثمارها د�خليًا، حيث نفذت معظم عمليات �لدعم 
�لفني و�ل�سيانة من قبل كادر وحدة تكنولوجيا �ملعلومات حمققني بذلك �سرعة �ال�ستجابة �ملطلوبة مع �لتوفري يف �لكلف �ملادية 

للدعم �لفني و�ل�سيانة.
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تنميـــة املــوارد الب�ســـرية 
ونقل التقانات
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يف  �لعاملة  �لب�سرية  �لقدر�ت  لبناء  بالغة  "�أك�ساد" �أهمية  �لقاحلة  و�الأر��سي  �جلافة  �ملناطق  لدر��سات  �لعربي  �ملركز  �أعطى 
جمال �لتنمية �لزر�عية �لعربية، وعمل على �لتطوير �لد�ئم للبنية �لتحتية ملحطات �الأبحاث و�ملر�كز �لتدريبية، وحتديث وتطوير 
�ملعد�ت و�الأجهزة �لالزمة مبا يو�كب �أحدث �لتقنيات �لعلمية و�لعاملية للم�ساهمة يف تدريب �لكو�در �لعربية من خالل نقل وتوطني 
و��ستنباط �ملعارف �ملالئمة لظروف �لتنمية �لزر�عية �مل�ستد�مة يف �ملناطق �جلافة و�سبه �جلافة، حيث �ساهم يف تنظيم �لدور�ت 
�لتدريبية و�لندو�ت و�ملوؤمتر�ت �لعلمية �لتي �ساهمت وت�ساهم يف بناء �لطاقات �لب�سرية للكو�در �لعربية ومتكينها من �الإطالع 
على �أحدث �مل�ستجد�ت �لعلمية �لنظرية و�لعملية، بهدف �إحد�ث �لتغري�ت �لفنية و�لتقنية �ملرغوبة مبا ُي�سهم يف دعم وحتقيق 

�الأمن �لغذ�ئي �لعربي. 
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الدورات التدريبية املنفذة:
عمل  �أك�ساد خالل عام 2016 على تنظيم وتنفيذ 33 دورة تدريبية  و10  لقاء�ت علمية، وتنفيذ )20( ندوة �إر�سادية، �سارك فيها 

�أكرث من 2350 فنيًا وخبريً� وم�ساركًا من �لدول �لعربية، على �لنحو �لتايل:    
برنامج تاأهيل وتدريب الكوادر العربية:

• دورة تدريبية حول "�ن�ساء �مل�ساتل �لرعوية"، نفذت يف ورقلة – �جلز�ئر، خالل �لفرتة 1/30 - 2016/2/5، ل�سالح )10( 
متدربني من وز�رة �لفالحة و�لتنمية �لريفية و�ل�سيد �لبحري يف �جلز�ئر. 

• دورة تدريبية حول "�نتاج �خل�سار و�ملحا�سيل �حلقلية"، نفذت يف مديرية زر�عة �حل�سكة، خالل �لفرتة  24 - 2016/4/25، 
ل�سالح )8( متدربني من فريق عمل م�سروع دعم �النعا�س �ملبكر و�سبل �ملعي�سة للعائالت �لفقرية و�ملت�سررة من �الأزمة يف 

�سورية.
• دورة تدريبية حول "ن�سر تقانة �نتاج �لغاز �حليوي يف �لريف �ل�سوري"، نفذت يف مديرية �الإر�ساد �لزر�عي، خالل �لفرتة 24-

2016/4/27، ل�سالح )20( متدربًا من وز�رة �لزر�عة و�الإ�سالح �لزر�عي يف �سورية.

• دورة تدريبية حول "�نتاج وت�سنيع �اللبان"، نفذت يف مديرية زر�عة �حل�سكة، خالل �لفرتة 2 - 2016/5/3، ل�سالح )8( 
متدربني  من فريق عمل م�سروع دعم �النعا�س �ملبكر و�سبل �ملعي�سة للعائالت �لفقرية و�ملت�سررة من �الأزمة يف �سورية.

• دورة تدريبية حول "�النتاج �حليو�ين و�ل�سحة �حليو�نية"، نفذت يف مديرية زر�عة �حل�سكة، خالل �لفرتة 8 - 2016/5/9، 
ل�سالح )8( متدربني من فريق عمل م�سروع دعم �النعا�س �ملبكر و�سبل �ملعي�سة للعائالت �لفقرية و�ملت�سررة من �الأزمة يف 

�سورية.
• دورة تدريبية حول "مر�قبة تدهور �الأر��سي"، نفذت يف لبنان خالل �لفرتة  8 - 2016/5/11، ل�سالح )4( متدربني من دولة 

فل�سطني.
 ،2016/5/16  -  15 �لفرتة  خ���الل  زر�عة �حل�س���كة،  نفذت يف مديرية  �الجتماعي("،  )�لنوع  "�جلندر  تدريبية حول  دورة   •
ل�سالح )8( متدربني من فريق عمل م�سروع دعم �النعا�س �ملبكر و�سبل �ملعي�سة للعائالت �لفقرية و�ملت�سررة من �الأزمة يف 

�سورية.
• دورة تدريبية حول "�لتح�سني �لور�ثي ملحا�سيل �حلبوب حتت ظروف �الجهاد�ت �الحيائية و�لال�إحيائية و�ملحافظة على �لنقاوة 
�ل�سنفية"، نفذت يف تل عمارة- لبنان، خالل �لفرتة 15 - 2016/5/20، ل�سالح )2( متدربني �ثنني من وز�رة �لزر�عة يف 

دولة فل�سطني.
– �مل�ستوى �ملتقدم"، نفذت يف مقر �ملركز �لعربي، خالل �لفرتة 12 - 2016/7/13،  "�لنوع �الجتماعي  دورة تدريبية حول   •
ل�سالح )17( متدربًا من �لفريق �حلقلي مل�سروعي دعم �سبل �ملعي�سة لالأ�سخا�س �ملت�سررين من �الأزمة �ل�سورية وم�سروع دعم 

�النعا�س �ملبكر و�سبل �ملعي�سة للعائالت �لفقرية و�ملت�سررة من �الأزمة يف �سورية يف حمافظتي درعا و�حل�سكة.
• دورة تدريبية حول "�الإنتاج �حليو�ين و�ل�سحة �حليو�نية"، نفذت يف مديرية زر�عة �حل�سكة، خالل �لفرتة 1 - 2016/8/2، 
ل�سالح )8( متدربني من فريق عمل م�سروع دعم �النعا�س �ملبكر و�سبل �ملعي�سة للعائالت �لفقرية و�ملت�سررة من �الأزمة يف 

�سورية. 
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• دورة تدريبية ح�ول "ت�دري�ب �لوكالء �لبيطريي�ن"، نف�ذت ف�ي �لقحطانية وت�ل حمي��س، خ��الل �لفت�رة 8 - 2016/8/11، ل�سالح 
)6( وكالء بيطريني من �مل�ستفيدين من م�سروع دعم �النعا�س �ملبكر و�سبل �ملعي�سة للعائالت �لفقرية و�ملت�سررة من �الأزمة يف 

�سورية.
• دورة تدريبية حول "خدمة ر�أ�س �لنخلة"، نفذت يف جمهورية م�سر �لعربية، خالل �لفرتة 27 - 2016/8/30، ل�سالح )9( 

متدربني من �لدول �لعربية.
8/15 - 2016/9/6، ل�سالح  �لفرتة  خالل  �لعربي،  �ملركز  مقر  يف  نفذت   ،"Microsoft office Word" دورة تدريبية حول  •

)14( متدربًا من كادر �ملركز �لعربي.       
• دورة تدريبية حول "تدريب �لوكالء �لبيطريني"، نفذت يف حمطة بحوث �زرع خالل �لفرتة 9 - 2016/10/13، ل�سالح )2( 

وكيلني بيطريني �ثنني من �مل�ستفيدين من م�سروع دعم �سبل �ملعي�سة لالأ�سخا�س �ملت�سررين من �الأزمة �ل�سورية.
•دورة تدريبية حول "تدريب �لوكالء �لبيطريني"، نفذت يف مديرية زر�ع��ة �حل�س��كة  خ����الل �لفت��رة 9 - 2016/10/13، ل�سالح 

)4( وكالء بيطريني من �مل�ستفيدين من م�سروع دعم �سبل �ملعي�سة لالأ�سخا�س �ملت�سررين من �الأزمة �ل�سورية. 
•دورة تدريبية حول "تدريب �لوكالء �لبيطريني"، نفذت يف مديري�ة زر�ع��ة �حل�س��كة  خ���الل �لفت�رة 9 - 2016/10/13، ل�سالح 

)5( وكالء بيطريني �مل�ستفيدين من م�سروع �ال�ستجابة �لطارئة يف جمال �الأمن �لغذ�ئي و�ملياه لالأزمة يف �سورية.
9-2016/10/13، ل�سالح )5(  �لفرتة  �زرع خالل  �لبيطريني"، نفذت يف حمطة بحوث  �لوكالء  "تدريب  تدريبية حول  •دورة 

وكالء بيطريني من �مل�ستفيدين من م�سروع �ال�ستجابة �لطارئة يف جمال �الأمن �لغذ�ئي و�ملياه لالأزمة يف �سورية. 
 ،2016/10/20-16 �لفرتة  �لعربي خالل  �ملركز  نفذت يف  �لزر�عة"،  �لتقليدية يف  �ملياه غري  "��ستعمال  تدريبية حول  دورة   •

ل�سالح )18( متدربًا من وز�رة �لزر�عة و�الإ�سالح �لزر�عي يف �سورية.
10/9-11/3-2016، ل�سالح  �لفت�رة  خ��الل  �لعرب�ي  �ملرك�ز  ف�ي  نف�ذت   ،"Microsoft Office Excel" دورة تدريبية حول   •

)19( متدربًا من كادر �ملركز �لعربي.
1-2016/11/3، ل�سالح  "ت�سنيع وحفظ �خل�سر�و�ت"، نف�ذت ف�ي حمط�ة بحوث �زرع خ��الل �لفت�������رة  دورة تدريبية حول   •

)20( متدربًا من �مل�ستفيدين من م�سروع �ال�ستجابة �لطارئة يف جمال �الأمن �لغذ�ئي و�ملياه لالأزمة يف �سورية.
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• دورة تدريبية حول "ت�سنيع وحفظ �خل�سر�و�ت"، نف�ذت ف�ي مديري�ة زر�ع�ة �حل�س�كة خ�الل �لفت��رة 1 - 2016/11/3، ل�سالح 
)20( متدربًا من �مل�ستفيدبن من م�سروع �ال�ستجابة �لطارئة يف جمال �الأمن �لغذ�ئي و�ملياه لالأزمة يف �سورية.

• دورة تدريبية حول "�إنتاج �الأعالف"، نفذت يف مديرية زر�عة �حل�سكة خالل �لفرتة  7 - 2016/11/9، ل�سالح )20( متدربًا 
من �مل�ستفيدين من م�سروع �ال�ستجابة �لطارئة يف جمال �الأمن �لغذ�ئي و�ملياه لالأزمة يف �سورية.

• دورة تدريبية حول "�إنتاج �الأعالف"، نفذت يف حمطة بحوث �زرع خالل �لفرتة 
7 - 2016/11/9، ل�سالح )20( متدربًا من �مل�ستفيدين من م�سروع �ال�ستجابة �لطارئة يف جمال �الأمن �لغذ�ئي و�ملياه لالأزمة 

يف �سورية.
• دورة تدريبية حول "�إنتاج م�ستقات �حلليب"، نفذت يف مديرية زر�عة �حل�سكة خالل �لفرتة 

14 - 2016/11/16، ل�سالح )20( متدربًا من �مل�ستفيدين من م�سروع �ال�ستجابة �لطارئة يف جمال �الأمن �لغذ�ئي و�ملياه لالأزمة 

يف �سورية.
• دورة تدريبية حول "�إنتاج م�ستقات �حلليب"، نفذت يف حمطة بحوث �زرع خالل �لفرتة 

14 - 2016/11/16، ل�سالح )20( متدربًا من �مل�ستفيدين من م�سروع �ال�ستجابة �لطارئة يف جمال �الأمن �لغذ�ئي و�ملياه لالأزمة 

يف �سورية.
• دورة تدريبية حول "فك وتركيب و�سيانة و��ستثمار �آلة ت�سنيع �الأعالف ميكانيكيًا وكهربائيًا"، نفذت يف والية زغو�ن - تون�س 

خالل �لفرتة 14 - 2016/11/18، ل�سالح )6( متدربني من ديو�ن تربية �ملا�سية يف تون�س.
• دورة تدريبية حول "تثمني �ملخلفات �لزر�عية وحت�سينها �عتمادً� على ��ستثمار �الآلة بال�سكل �الأمثل"، نفذت يف والية زغو�ن- 

تون�س خالل �لفرتة 19 - 2016/11/24، ل�سالح )22( متدرباً من ديو�ن تربية �ملا�سية يف تون�س.
• دورة تدريبية حول "ح�سر وتقييم �ملخلفات �لزر�عية وحت�سينها"، نفذت يف �ملركز �لعربي خالل �لفرتة 20 - 2016/11/24، 

ل�سالح )5( متدربني من وز�رة �لزر�عة و�الإ�سالح �لزر�عي يف �سورية.
والية  يف  نفذت   ،" Modis - SRTM  دورة تدريبية حول "��ستخد�م �ال�ست�سعار عن بعد يف حتليل �ل�سور �لف�سائية من نوع•
22 - 2016/11/27، ل�سالح )9( متدربني من م�سروع �أقطاب �الإنتاج �لكبرية يف ورقلة -  ورقلة - �جلز�ئر، خالل �لفرتة 

�جلز�ئر.
• دورة تدريبية حول "�مل�سوحات و�لقيا�سات �لرعوية"، نفذت يف ورقل�ة – �جلز�ئ�ر، خ���الل �لفت���رة 22 - 2016/11/26، ل�سالح 

)10( متدربني من كو�در فنية من وز�رة �لفالحة يف �جلز�ئر.
 ،2016/11/27 - 23 "�لهيدرولوجيا وتقانات ح�ساد �ملياه"، نفذت يف ورقلة- �جلز�ئر، خ���الل �لفرتة   دورة تدريبية حول   •
ل�سالح )8( متدربني من حمافظة تنمية �لفالحة يف �ملناطق �ل�سحر�وية- وز�رة �لفالحة و�لتنمية �لريفية و�ل�سيد �لبحري- 

�جلز�ئر.
1 - 2016/12/5، ل�سالح )42(  �لفرتة  خالل  �لعربي  �ملركز  يف  نفذت   ،"Microsoft Power Point" دورة تدريبية حول •

متدربًا من كادر �ملركز �لعربي.
�أيام   5 ملدة  بالالذقية  �لزر�عية  �لعلمية  �لبحوث  مركز  �لزر�عة" يف  �لتقليدية يف  �ملياه غري  "��ستعمال  تدريبية حول  دورة   •
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وبح�سور )18( متدربًا من �لفنيني �لعاملني يف وز�رة �لزر�عة و�الإ�سالح �لزر�عي يف �سورية.
• دورة تدريبية حول "�ال�ستثمار �الأمثل للمخلفات �لزر�عية وت�سنيعها كعلف حيو�ين"، نفذت يف �خلرطوم - �ل�سود�ن، خالل 

�لفرتة 13 - 2016/12/27، ل�سالح )10( فنيني من �لهيئة �لعربية لال�ستثمار و�الإمناء �لزر�عي.
برنامج نقل العلم والتقانة: 

• ور�سة عمل حول "�لتكيف مع �ملتغري�ت �ملناخية للقطاع �لزر�عي"، نفذت يف بريوت- لبنان، خالل �لفرتة 15 - 2016/2/17، 
مب�ساركة )20( م�ساركًا من �لدول �لعربية.

• �مل�ساركة يف �ملوؤمتر �القليمي حول "ح�سر وتو�سيف وحماية �ملو�رد �لور�ثية �حليو�نية يف �لدول �لعربية"، �لذي عقد يف �سلطنة 
 )50( مب�ساركة   ،2016/2/26  -  22 �لفرتة  خالل  عمان، 

م�ساركًا من  �لعديد من �لدول �لعربية.
• �جتماع  "جلنة تدقيق �مل�سطلحات �لعلمية يف جمال �لرثوة 
�حليو�نية يف �لوطن �لعربي"، �لذي عقد يف بريوت - لبنان، 
2016/3/22، وح�سره )10( م�ساركني   -  20 �لفرتة  خالل 

من �لدول �لعربية.
يف  �ل��ري  ك��ف��اءة  رف��ع  "م�سروع  ح��ول  �لثانية  �لعمل  ور���س��ة   •
�لدول �لعربية"، نفذت يف بريوت- لبنان، خالل �لفرتة 2 - 

2016/4/3، �سارك فيها )22( م�ساركًا من �لدول �لعربية.

و�لتمور  �لنخيل  قطاع  يف  "�ال�ستثمار  موؤمتر  يف  �مل�ساركة   •
خ����الل  عمان،  �س��لطنة  يف  عقد  �لذي  و�الآفاق("،  )�لو�قع 

�لفت����رة 23 - 2016/5/25، مب�ساركة )100( م�ساركًا من �لدول �لعربية.
 -  23 �لفرتة  مر�سى مطروح- م�سر، خالل  �لتي عقدت يف حمافظة  �ملر�عي"،  وتنمية  �الأمطار  "ح�ساد  ور�سة عمل حول   •

2016/7/27، مب�ساركة )15( م�ساركًا.

• �الجتماع �لثاين لل�سيد �ملدير �لعام باملن�سقني �لوطنيني مل�سروع �لنخيل، �لذي عقد يف �لقاهرة- خالل �لفرتة 25 - 2016/8/26، 
بح�سور من�سقي �مل�سروع ل� )8( دول عربية.

�أ�سناف مقاومة للجفاف"، �لتي عقدت يف �لقاهرة - خالل  �لتكنولوجيا �حليوية يف ��ستنباط  "دور علوم  ور�سة عمل حول   •
�لفرتة 8 - 2016/10/10، مب�ساركة )21( م�ساركًا من �لدول �لعربية، بالتعاون مع مركز بحوث �ل�سحر�ء ومركز معلومات 

�لتكنولوجيا �حليوية يف جمهورية م�سر �لعربية.
• �الجتماع �لر�بع لل�سيد �ملدير �لعام باملن�سقني �لوطنيني للمركز �لعربي يف �لدول �لعربية، و�لذي عقد يف بريوت - لبنان، خالل 

�لفرتة 22 - 2016/10/23، بح�سور )12( من�سقًا وطنيًا، �إ�سافة �إىل وفد من �ملركز �لعربي- �أك�ساد.
• �جتماع حول مناق�سة نتائج �لدر��سة �ال�ستق�سائية مل�سروع در��سة �أنظمة رعي �الإبل لتح�سني دخل �ملربني وتبادل �خلرب�ت، 
و�لذي عقد يف ورقلة - �جلز�ئر، خالل �لفرتة 21 - 2016/11/28، ح�سره )15( م�ساركًا من جلنة م�سروع رعي �الإبل يف والية 
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ورقلة – حمافظة فالحة �ملناطق �ل�سحر�وية.
• كما قام �ملركز بتنفيذ )20( ندوة �إر�سادية ل�سالح )1657( 
يف  وذلك   ،ACF منظمة  مع  �ملنفذة  �مل�ساريع  من  م�ستفيدً� 

�ملجاالت �لتالية: 
• ت�سنيع �الألبان.

• �إنتاج �خل�سار و�ملحا�سيل �حلقلية.
• �الإنتاج �حليو�ين و�ل�سحة �حليو�نية. 
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